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Ваксинираните
в Румъния са повече
от заразените
досега

Баскетболистите
на Европейско
за първи път
от десет години

Бързайте бавно
с разхлабването
на мерките
срещу КОВИД-19
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Инвестициите се сринаха наполовина
Чуждите инвестиции в страната през 2020 г. са били 561,7 млн.
евро, което е с 576,8 млн. евро или с 50,7 на сто по-малко спрямо
предпандемичната 2019 г.
Стр. 5
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Броят 73 милиона
за лампите в София
Уличното осветление в столицата е в трагично
състояние, поддържаха го без конкурс

П

овече от седмица “отговорните
фактори” в София си прехвърлят
топката като горещ картоф и с
цинично усърдие се опитват да
оправдаят собственото си безхаберие за смъртта на 16-годишния
Людмил. Толкова ли е трудно да се
установи и да се каже официално
кой е собственикът на павилиона,
свързан с шахтата-убиец? А и не
само на този павилион, защото
около него има още няколко със
съмнителен “статут”.
Оттам да се тръгне към разплитане на пъзела с отговорностите.
Кой е издал разрешителни, като си
е затворил очите и запушил ушите
за закона? Кой по същия начин не
е упражнил контрол и не е наложил съответните санкции? И т.н.
“Обектът”, за който никой уж
не знае нищо, бил в кадастъра на
общината. Същият “незнаен” павилион е поискан от ръководството на болница “Св. Иван Рилски”,
в чийто двор се намира, да бъде
узаконен през 2018 г. От ЧЕЗ не
знаят нищо за него, но са получили “бележка” да направят “проучване”. В същото време никой няма
никаква представа кой или кога е
поставил два павилиона на територията на държавна болница и
без съмнение те са били използвани преди, след като още през 2018
г. се е водила дискусия за тях - да
бъдат премахнати или узаконени.
Това ако не е герберска боза,
здраве му кажи.

Две фирми ще си поделят 73 милиона лева през
следващите четири години,
за да поддържат уличното
осветление в София. Това
са “Улично осветление” и
“Лог Сиберия”. Обществената поръчка бе обявена

още през лятото, но приключи с избор на изпълнител едва в края на миналата
седмица. Градът е поделен
на 4 зони, като всяка фирма ще обслужва самостоятелно по една, а останалите две ще си делят.

Фирмите ще получат за
първите две години близо
32 млн. лева с възможност
за удължаване на договорите за още две години.
Уличното осветление в
София е в трагично състояние - лампите много чес-

то не работят, а от стълбовете стърчат кабели. През
последните две години то
се поддържа от различни
фирми за кратки срокове, а
в някои случаи - и без конкурс.
Стр. 2
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EUR:
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Дълги опашки от желаещи да бъдат ваксинирани срещу КОВИД-19 се извиха пред големите
болници в страната. Слагат сеосновно ваксини от “АстраЗенека”. Има готовност за отваряне
на денонощни имунизационни кабинети, електронен регистър за записване обаче ще има чак след 3 март
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Опашки се извиха пред
ваксинационните пунктове
Властите обещават електронен регистър за записвания чак след 3 март
Националният ваксинационен план
срещу КОВИД-19 премина в пета, неразписана до момента фаза: “Който
превари, той ще се ваксинира”. От няколко дни в големите градове се извиват опашки пред ваксинационните
пунктове. От петък чакащите пред
ВМА, “Пирогов” и Александровска
болница в София са десетки, подобно е
положението пред РЗИ в Пловдив, пред
ваксинационните центрове в Бургас и
други големи градове, съобщават граждани. В събота започнаха активна работа 318 ваксинационни пункта в страната. “Искам по 10 000 минимум на
ден да се ваксинират, за да може тези
стотици милиони, които дадохме за
ваксина, да не стоят по складове или да
се бавим и да чакаме някой. Всеки,
който пожелае, да бъде ваксиниран”,
нареди в типичния си стил премиерът
Бойко Борисов в петък. Властите
твърдят, че ускоряването на процеса
по ваксинация не се дължи на премиерското разпореждане, а на ускорените
доставки на ваксини, които могат да се
съхраняват на по-високи температури.
По-рано бе съобщено, че в почивните
дни малко хора се ваксинират, но с
разкриването на новите пунктове поне
в големите градове вече и съботите и
неделите са “запълнени”.
В неделя бе отчетено, че вече са
ваксинирани 108 356 души, от които
26 923 са получили и втора доза. Само
в събота са поставени инжекции на
4088 души в страната.
Обмисля се и създаване на “зелени
коридори” и в делничните дни, т.е. паралелно с участниците във втора, трета
и четвърта фаза от плана да се ваксини-
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Дълги опашки от желаещи да се ваксинират се извиха
пред болниците. Основно се поставят дози от “АстраЗенека”
рат и граждани.
На извънреден брифинг вчера министърът на здравеопазването проф.
Костадин Ангелов заяви, че до края на
деня ще бъдат дадени указания на всички РЗИ, и увери, че където има още
опашки, здравните власти имат готовност за разкриване на денонощни пунк-

тове. Ангелов заяви, че от 3 март ще
заработи електронният регистър, чрез
който гражданите ще заявяват в кой
ваксинационен кабинет, кога и с каква
ваксина желаят да бъдат имунизирани.
Изборът на ваксина е обвързан с наличните в страната количества от съответните лекарствени продукти.

В петък пристигнаха още 57 600
дози от ваксината на “АстраЗенека”, а
днес се очакват 25 740 дози от “Пфайзер-БиоНТех”.
Заболеваемостта от КОВИД-19
продължава да нараства и в неделя бяха
регистрирани нови 548 положителни
проби от направените 5696 изследвания.

Две фирми си поделят 73 млн. лева за уличните лампи на София
Деси ВИОЛЕТОВА

Две фирми ще си поделят
73 млн. лева, които Столичната община ще отдели за изграждане и поддържане на
уличното осветление в София
през следващите 4 години.

Това са “Улично осветление”
и “Лог Сиберия”. Всяка от
фирмите поема самостоятелно две от зоните в града, а в
останалите две ще си разделят
задълженията.
В търга участваха още две
фирми - “Етралукс”, която
доскоро се грижеше за уличните лампи, и новакът Обеди-

нение “София флашлайт”. Те
обаче са отстранени от процедурата, тъй като офертите
им не отговарят на предварително обявените условия.
Последната обществена
поръчка за избор на изпълнители бе през 2015 г., тя изтече
през 2019 г. и оттогава се
сключваха краткосрочни дого-

Кинодейци искат вето върху
закона за филмовата индустрия
Над 120 филмови дейци изпратиха
отворено писмо до президента Румен
Радев, в което настояват той да наложи
вето върху прокарания от ГЕРБ лобистки Закон за филмовата индустрия, който
ощетява кино продукциите за сметка на
телевизионните. Зад искането стоят изявени режисьори, актьори и оператори
като Теодор Ушев, Адела Пеева, Георги
Дюлгеров, Ивайло Христов, Иглика Трифонова, Анри Кулев, Весела Казакова и
др. “В текстовете на закона има нововъведения с ретрограден характер в разрез
с европейските практики и процеса на
създаване на високохудожествено кино.
Измененията внасят тежки дългосрочни
последици за българското кино, защото
представляват фундаментална подмяна на
философията и принципите в закона, ко-

ято превръща изкуството и културата от
ценност в продукт. Европейската практика и съвременните тенденции във филмовата индустрия на страните от ЕС показват точно обратното”, посочват творците. Кинодейците негодуват, че законът
слага под една шапка високохудожественото кино, телевизионните сезонни сериали и финансовите стимули за чуждестранни продукции, осъществени в страната, като третира преференциално комерсиалния успех. Така целта на държавната културна политика се променя от
формиране, образоване и културно извисяване в обслужване на масовия вкус. В
този вид законът не противостои на ценностната криза в обществото ни, а се
превръща в нейно отражение и катализатор, категорични са кинодейците.

вори за поддръжка на осветлението в столицата, като
много от тях бяха без конкурс.
Новият търг бе обявен през
август, но едва сега е подписан договор. През лятото
гръмна скандал, че парите за
осветлението са увеличени
двойно в сравнение с предходния период, но от общината

побързаха да уточнят, че цената не е за две, а за четири
години.
Част от новите квартали в
София изобщо нямат улично
осветление, а в останалите то
е в трагично състояние. Затова в Столичната община всекидневно валят жалби за неработещи лампи и тъмни улици.

Столичните транспортни
дружества със стари нови шефове
Деси ВЕЛЕВА

Трите общински
транспортни дружества в София се сдобиха
с нови шефове, които
се оказаха старите. За
избор на членове на
съветите на директорите на “Столичен автотранспорт”, “Столичен
електротранспорт” и
“Център за градска мобилност” се проведе
конкурс, който завърши преди дни, а на
предстоящата в четвъ-

ртък сесия на Столичния общински съвет те
трябва да бъдат утвърдени.
Румяна Милова, Никола Рогачев и Димитър Дилчев и досега
бяха в ръководството
на ЦГМ, като Дилчев
бе поставен на поста
временно преди около
година.
Той е бивш кмет на
район “Студентски” от
ГЕРБ, но не можа да се
пребори за мястото на
последните местни избори и бе прибран в
ръководството на едно

от най-големите общински дружества.
Евгений Ганчев, Десислава Чомпалова и
Кирил Георгиев също
са старите лица, които
ще попаднат в съвета
на директорите на електротранспорта. Очаква се дружеството отново да бъде оглавено
от дългогодишния му
директор инж. Ганчев.
В автотранспортната общинска фирма пак
влизат старите лица
Слав Монов, Красимира Михайлова и Илия
Гътовски.
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Ñòðàøíî å, êîãàòî
âñå ïîâå÷å è ïîâå÷å
èìà ðåïîðòàæè îò
äæèïêàòà íà ìèíèñòúðïðåäñåäàòåëÿ. Òîãàâà ñå
çàãëóøàâà êðèòè÷íîòî
ìèñëåíå íà áúëãàðèòå,
òå ïðèåìàò âå÷å
çà íîðìàëíî òîâà
îò÷èòàíå íà ðàáîòàòà
Елена Йончева за монолозите
на Бойко Борисов

Изборните машини в митнически склад
След като в средата на миналата седмица вицепремиерът
Томислав Дончев изненада
ЦИК с новината, че държавата
няма да поеме съхранението на
машините за гласуване, Марияна Николова обяви, че те вече
са в митнически склад, който е
под специален разпоредителен
режим, определен от държавата. Миналата седмица министърката на туризма пое от
Дончев отговорността по организацията на изборите. Пред
БНР Николова бе категорична,

че качествата на машините не
се определят от това къде се
съхраняват - в частен или в
държавен склад. По думите й
не трябвало да има притеснения за нерегламентиран достъп,
защото техниката се охранява
от жандармерия.
“Отговорните институции
вече започнаха работа по сертифицирането и изпитването
на машините, заяви Николова.
С 50% щели да бъдат увеличени възнагражденията на членовете на изборните комисии.
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Този застрашително килнат комин е върху покрива на жилищна сграда
в центъра на София. Солидното 7-етажно здание се намира на ъгъла на улиците
“Алабин” и “Княз Борис I”, точно зад Съдебната палата. Отпред, от “Алабин”, няма
как да се види, той е на покрива върху гърба на сградата. Може да бъде забелязан
отзад или отвисоко, в случая от редакцията на в. “Дума”, която се намира
на последния 6-етаж на “Позитано” 20. Алармираме обитателите на сградата
и общината, за да не се окаже, че заради безхаберие пак е отнет човешки живот

По-малко от 3% разлика
между ГЕРБ и БСП
Социолозите от АФИС предричат
нестабилен парламент и нови избори 2 в 1
По-малко от три процента делят ГЕРБ и БСП,
сочи социологическо
проучване на АФИС.
Макар все още да е на
пъвро място, коалиция
“ГЕРБ-СДС” събира
25,2%, а “БСП за България” - 22,5%. Агенцията
смята, че в следващия парламент освен социалистите може да попаднат още
три формации, подкрепящи антиправителствените
протести от лятото. Партията на Слави Трифонов
“Има такъв народ” събира 14,2% и почти сигурно влиза в Народното
събрание, шанс за това
имат още “Демократична
България” - с 5,6% и “Изправи се! Мутри вън!” с 4,1%. ДПС събира
11,5%, а ВМРО може да
изпадне от парламента,
тъй като има само 3,2%.
В челната тройка са формациите, постигнали към
момента сравнително добра мобилизация на
твърдите си ядра.
Три важни извода от
допитването правят изследователите. Първо, който
и да е победителят на изборите, успехът му ще е
крайно неубедителен, за
да сформира лесно коалиционно взаимодействие с
други политически сили в

НС. Коалиционната формула на бъдещото управление на държавата е неизбежна, смятат социолозите. Задълбочаващата се
политическа криза и летните протести пък дават
шанс в НС за първи път да
влязат два политически
дебютанта. Данните свидетелстват за очертаваща се
широка фрагментация на
вота, заради което е
възможно голяма част от
българските избиратели да
останат непредставени в
45 НС, отчитат социолозите. Нетипично висок е
делът на т.нар. “Други партии”, които ще привлекат
13,7% от гласовете, но ще
останат извън парламента.
Не са малко и формациите, които могат да прескочат “заветния” 1%, с който да си осигурят държавна субсидия - “Възраждане”, АБВ, “Атака”, “Републиканци за България”.
Това, че мощните антиправителствени нагласи
от лятото не намират концентриран израз и се
разпръскват в много и
различни посоки, показва,
че многобройните заявки
за битка срещу статуквото не са уплътнени с реални шансове да донесат желаната от мнозинството
български граждани про-

мяна, смятат анализаторите. Те не изключват формирането на нестабилен
парламент, над който
още от първия ден ще
надвисне призракът на
предсрочните избори.
При подобна хипотеза
ни предстои да преживеем още един парадокс следващите парламентарни избори да са твърде
скоро и дори да съвпаднат с президентските избори в края на годината.
Според агенцията прогнозите за традиционна
или висока избирателна
активност няма да се
сбъднат, основно заради
продължаващата пандемия, чието развитие не
може да се предвиди. Тя
се превръща в мощен източник на масови страхове, които може да
отблъснат избирателите.
Политиката, партийните
заявки и посланията минават на заден план - пандемията ще нагласи изборния резултат, смятат от
АФИС. В случай, че електоралните нагласи се запазят на сегашното ниво,
избирателната активност
ще е 3,1-3,2 млн. души, а
при усложнена епидемичната обстановка ще падне
до 2,6-2,7 млн. души, прогнозира агенцията.

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 22.02.2021 г. се навършват
ШЕСТ МЕСЕЦА
без скъпата ни съпруга, майка и баба

ТЕМЕНУЖКА ТЕОФИЛОВА
1936 г. – 2020 г.
ЛИПСВАШ НИ!
От семейството
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ПРОФ. РУМЕН ГЕЧЕВ:

Оценката на „Фич” не е нещо
особено, последни сме в ЕС
Тя не касае икономическата политика на
правителството, заяви народният представител

Проф. Румен Гечев
Оценката на правителството се дава
от народа на съответната страна, а не от
някаква агенция “Фич”. Това каза народният представител от “БСП за България”
проф. Румен Гечев във връзка с оценката
на кредитната агенция за перспективата
за дългосрочния рейтинг на България.

Както стана известно, “Фич” повиши перспективата от стабилна на положителна.
За да се похвали с повишената перспектива, министър-председателят Бойко Борисов изведе финансовия министър Кирил Ананиев на магистралата, където министърът преразказа прессъобщението.
“Независими социологически агенции
посочват, че почти 70% от българите имат
пълно недоверие към правителството.
Това е абсолютен рекорд. Някаква агенция “Фич” е казала, че ние можем да си
плащаме външния дълг, нищо, че сме на
последно място и сме най-изостаналата
страна членка на ЕС. Българският народ с
квалифицирано мнозинство казва, че няма
доверие на това правителство. Мисля, че
оценката на народа е по-важна, отколкото
тази на “Фич” за един отделен показател”,
коментира проф. Гечев.
“По принцип това са оценки, които
касаят само способността на дадена
държава да обслужва своя държавен дълг.

Още през 2013 г. имахме дял на държавния дълг едва 13% от брутния вътрешен
продукт (БВП). Сега вече към 2020 г. сме
към почти 30% от БВП. Това е два пъти
по-малко от изискванията и критериите
на ЕК и значително под дела на държавния дълг в БВП на развити пазарни икономики, което по никакъв начин не показва, че България е по-добре от развитите пазарни икономики”, каза Гечев. Депутатът обясни, че тази оценка показва,
че дългът на страната е все още е под
ограничителните нива на Европейската
комисия. По неговите думи тази оценка
не касае икономическата политика на дадено правителство. “Тя не касае жизнен
стандарт. Тя не касае конкурентоспособност, а само способността да се обслужва дългът. На този етап все още можем да
обслужваме спокойно външния си дълг”,
посочи той.
Гечев предупреди, че трябва много да
се внимава с тези оценки. “Същите тези

фирми даваха много хубави оценки за
американската икономика 2007-2008 г.,
както и за техните банки и финансови
посредници. Някои от тези фирми и
филиали тук в България даваха много
хубави оценки за Корпоративна търговска банка (КТБ), няколко месеца преди
да тя да бъде поставена под запрещение
от националната банка или съсипана, така
да се каже. Не могат да се правят генерални изводи от такава оценка, заяви той.
Според него тази оценка не е свързана по никакъв начин с кризата след коронавируса. “Горе-долу сме в средата на
ЕС по спад на БВП. Тук има една малка
уловка. За голямо съжаление сме толкова
зле, на такова безапелационно последно
място в ЕС по всички ключови показатели за стандарт, равнище на заплати, на
пенсии, най-важното за конкурентоспособност на икономиката. Застинали сме
на последното място и стабилно го защитаваме”, коментира Гечев.

Черноморието очаква по-малко българи и чужденци
Предстоящото лято
ще е трудно за родното
Черноморие, тъй като
този сезон ще се разчита
на по-малко български
туристи в сравнение с миналия, когато те се оказаха спасението за бранша.
Това стана ясно по време
на третото заседание на
Консултативния съвет по
туризъм. Според прогнозите и входящият поток от
чуждестранни туристи

през летен сезон 2021 ще
е по-нисък от сезон 2019.
Очаква се още вътрешният туризъм да е малко под
равнището от 2019 г. и
близо до постигнатите резултати през 2020 г.
Министърът на туризма Марияна Николова пък
смята, че има потенциал за
привличане на още български гости, които традиционно почиват в чужбина.
Проблемите пред лято

2021 са късният старт на
резервациите, масовата
ваксинация, по-ограниченото използване на въздушен транспорт, както и
фактът, че децата не подлежат на ваксинация.
Три туристически асоциации - Обединението
“Бъдеще за туризма”,
Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции и
Българската асоциация на

IN MEMORIAM
На 89-годишна възраст почина легендата
на врачанската журналстика, кореспондентът
на „Работническо дело” и на ДУМА

ИЛИЯ
БОРИСОВ
Отиде си един прекрасен човек, журналист и
приятел! Започнал своята
дейност като ръководител
в РМС и ДКМС, той става
журналист и дълги години
бе наш колега, пък и автор
в много други издания. Бай
Илия съпреживяваше всяко събитие, за което пише, никога не оставаше равнодушен,
страдаше от безобразията във всекидневието ни. Той бе основател на Клуба на културните дейци във Враца, негов дългогодишен председател и бе институция в културния и обществен живот на Враца и окръга, нравствен еталон, незаменим
летописец на този край в продължение на 60 години. Бил е
член на УС на СБЖ, носител на високи отличия.
Бай Илия бе оптимист по природа, прекрасен събеседник,
шегаджия, просто добър човек, с ведра и топла усмивка. Илийката - такъв ще си остане за нас.
Дълбок поклон, приятелю. И вечна памет!
Колегите от ДУМА

туристическите агенции,
са написали писмо до министър-председателя, в
което представят своите
проблеми и призовават да
се потърси решение, пише
travelnews.bg. В писмото
те посочват, че най-належащият проблем са парите, които туроператори
имат да връщат на клиенти
за неосъществени заради
пандемията пътувания и
почивки през миналата го-

дина. По оценка на бранша става дума за около 150
млн. лв. Затова туроператорите настояват за създаването на Гаранционен
фонд, който да защитава
потребителите в случай на
неплатежоспособност на
туристическия оператор.
Бюджетът отпусна в
края на 2020 г. 51 млн. лв
за туроператорите, с които приоритетно да бъдат
върнати парите на клиен-

тите с отменени пътувания. Освен че е недостатъчна, тази помощ е и
много закъсняла. Кандидатстването започна едва
на 8 февруари 2021 г. и
все още не е приключило.
Очаква се одобрените
фирми да бъдат оповестени до средата на март, а
парите (до 4% от оборота
им в предпандемичната
2019 г.) да бъдат преведени през април.

ЛАГАРД:

Правителствата да не намаляват
брутално стимулите за бизнеса
Най-големият страх не е, че
Европейският съюз ще натрупа
“планина от дългове”, а че правителствата могат “брутално” да
намалят стимулиращите мерки,
заяви пред Си Ен Ен президентът
на Европейската централна банка Кристин Лагард. Тя смята, че
намаляването на стимулите
трябва да бъде “постепенно” и
внимателно въвеждано. Това е
най-трудният, най-сюблимният
момент, когато трябва да се направят оценки, каза Лагард.
Някои политици се притесняват, че страните ще задлъжнеят твърде много за подкрепа на
икономиката тази година, но
Лагард не мисли така. Тя подчертава, че дори когато икономиката започне да се подобрява
и възстановява, политиците не
трябва да оттеглят подкрепата
си твърде рано.
В последната си прогноза,
публикувана през декември,
ЕЦБ прогнозира, че европейска-

та икономика ще нарасне с 3,9%
през 2021 г., като производството ще достигне нива отпреди
пандемия до средата на 2022 г.
Лагард отбеляза, че подобни
прогнози до голяма степен зависят от ваксинацията, която протича бавно в Европейския съюз.
Тя напомни спора между лидерите на ЕС и “АстраЗенека”
миналия месец, след като производителят на ваксини заяви, че
ще достави по-малко дози от
обещаното. “Имаме ваксини, с
все повече всяка седмица, което
е добре. Те се произвеждат, разпространяват. Но хората все още
не са ваксинирани. Ще отнеме
известно време, докато се сдобием с колективен имунитет, който
сам по себе си няма да бъде задоволителен, тъй като се появяват нови щамове”, каза Лагард.
Другият ключ, според Лагард,
би бил прилагането на програмите за помощ. Докато фискалните правила на ЕС са облекче-

Кристин Лагард
ни, по-богатите държави членки
отпускат пари, а Брюксел отпуска заеми на затруднени страни
като Италия и Испания. Правителствата са отделили милиарди
долари помощ през последната
година за смекчаване на икономическия шок, причинен от пандемията КОВИД-19, с подкрепата на централни банки като ЕЦБ.
Европейските лидери също така
одобриха пакет за икономическо възстановяване в размер на
1,8 трилиона евро и бюджет за
подпомагане на икономиките на
ЕС след кризата.

www.duma.bg
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Чуждите инвестиции у нас
се сринаха наполовина
Български компании са вложили
зад граница 149,3 млн. евро
Нетният поток на преките
инвестиции в страната за периода януари-декември 2020
г. е в размер на 561,7 млн.
евро. Това е с 576,8 млн. евро
или 50,7 на сто по-малко спрямо предпандемичната 2019 г.,
когато показателят се равнява
на над 1,1 млрд. евро. Това
показват предварителните
данни на Българската народна
банка (БНБ).
Само през декември потокът от инвестиции е отрицателен и възлиза на 261,8 млн.
евро. Така се запазва тенденцията от предходната година,
когато потокът отново е на
минус и се равнява на 86,4 млн.
евро. Статистиките на БНБ
показват още, че преките инвестиции в страната към третото тримесечие на 2020 г. са

47,8 млрд. евро. Спрямо същия
период на 2019 г., когато сумата е 46,3 млрд. евро, БНБ
отчита дялов капитал и реинвестирана печалба в размер на
36,8 млрд. евро, като увеличението е с 377,1 млн. евро спрямо декември 2019 г. Тогава
сумата е 36,4 млрд. евро. Дяловият капитал, в който влизат
преведени и изтеглени вноски
в капитала и резервите на
български дружества, възлиза
на 986 млн. евро за януаридекември 2020 г. В сумата се
включват постъпленията и плащанията по сделки с недвижими имоти. Общо показателят е
по-нисък с 644,2 млн. евро от
този за януари-декември
2019 г., който е отрицателен
в размер на 341,8 млн. евро.
Нетният поток от инвестиции

на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в
размер на 1,8 млн. евро, при
положителен нетен поток от
5,8 млн. евро за януари-декември 2019 г.
От друга страна, по предварителни данни статия “Реинвестиране на печалба”, която показва дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на

дружеството на база на счетоводни данни за финансовия
резултат, е положителна и
възлиза на 622,5 млн. евро при
положителна стойност от
808,6 млн. евро за януари-декември 2019 г. Най-големите
нетни потоци по преки инвестиции в страната за миналата година идват от Австрия,
Германия и Швейцария. Сумите са 303,1 млн. евро, 294,5

млн. евро за Германия и 207,2
млн. евро за Швейцария. Нетният поток на инвестициите в
чужбина възлиза на 149.3 млн.
евро (0,2% от БВП), при 313,7
млн. евро за януари-декември
2019 г. През декември 2020 г.
нетният поток е положителен
и възлиза на 10,5 млн. евро
при отрицателна стойност от
101,4 млн. евро година порано.

Пуснаха справка за глобите
при пътуване без винетка

Проучвания показват ековреди
от пакета „Мобилност”

Националното тол
управление (НТУ) обнови електронната услуга
на
сайта
си
www.bgtoll.bg, с която
шофьорите вече побързо могат да проверят
дали имат установени
нарушения и съставени
електронни фишове за
неплатени пътни такси.
Досега чрез бутона
“Проверка за нарушения” системата предоставяше информация
само за съставените електронни фишове, когато
те са връчени на нарушителите. Обикновено
това отнема няколко дни
и дори седмици за обработка на данните и за
изпращането на фишовете по пощата. Сега шофьорите може още на
другия
ден
след
извършване на нарушението да видят статуса
си в системата - дали

Европейската комисия започва дискусия с държавите членки и с Европейския парламент във връзка с публикувани резултати от проучвания за негативно
въздействие на текстове от пакета “Мобилност”. Това е в потвърждение на
българската позиция, че заложените норми в документа са в противоречие с
принципите на Зелената сделка и плановете за климатична неутралност, съобщи
транспортното министерство. Припомняме, че според пакета превозното средство на шофьорите трябва да се връща на
всеки 8 седмици. Резултатите от двете
проучвания обаче показват, че тези разпоредби биха довели до 3,3 милиона
допълнителни тона емисии на CO2 годишно. Прогнозира се, че ще бъдат генерирани до 704 тона азотни оксиди и 251
тона твърди частици.
Дискусията, в резултат на публикуваните проучвания, е в синхрон с усилията
на България и останалите държави от
групата на единомислещите за защита на
интересите на товарния транспорт и на
националните икономики. Очаква се ЕК
да се произнесе по казуса преди влизане-

нарушението е постъпило, дали електронният
фиш е в процес на обработка, има ли вече
връчен електронен фиш
и платена компенсаторна такса. При преминаване през камерите на
тол системата всеки автомобил без платена
пътна такса се заснема.
Още в същия ден служители в Центъра за верификация на нарушенията сверяват постъпилите данни, за да се изключи възможността за некоректно издадени електронни фишове, съобщават от НТУ.
Проверява се дали
категорията на превозното средство и неговият регистрационен номер са правилно разпознати от системата, след
което нарушението се
регистрира и в рамките
на не повече от 24 часа

вече е видимо за проверка в системата. Справката в www.bgtoll.bg чрез
бутон “Проверка на нарушения” може да са
направи по регистрационния номер на автомобила и ЕГН на собственика на превозното
средство или ЕИК на
фирмата. Проверка е
възможна и по номера
на връчения електронен
фиш. Системата показва
датата и часа на
извършване на нарушението, регистрационния
номер на превозното
средство, както и стойността на компенсаторната такса, която собственикът може да заплати, за да не бъде санкциониран с по-голяма глоба. Системата дава информация и за точното
местоположение на камерата, регистрирала
нарушението.

то в сила на двете разпоредби от Пакета
“Мобилност” I през февруари 2022 г. В
писмо, изпратено от еврокомисаря по
транспорт Адина Валеан до ресорните
министри от държавите членки, се посочва, че осем месеца след приемането
на Пакета “Мобилност” I, неговата основна цел, насочена към значително подобряване функционирането на сектора
на автомобилния транспорт, не е
изпълнена. Комисията посочва още, че
след оценката на въздействието на двете
разпоредби при необходимост ще упражни правото си да представи целенасочено законодателно предложение преди
влизането в сила на двете разпоредби на
21 февруари 2022 г.

НАП се мъчи половин месец
с „дребен проблем” в сървъра си
Технически проблем със сървъра на
НАП е извадил от строя за половин
месец електронната услуга за дерегистрация на касови апарати. Търговците,
които наскоро са сменили името или
адреса на фирмата си, също не могат да
изпратят задължителните съобщения за
променените данни на фискалните устройства, на електронните системи с
фискална памет или на интегрираните
системи за управление на търговската
дейност. Двете услуги ще бъдат възстановени на 1 март, съобщава НАП, като
посочва, че причините те да не функци-

онират са “технически”. Не става ясно
защо на приходната агенция са нужни
две седмици, за да се прави с проблема.
От запознати търговци става ясно, че
преди дни извън строя е била и функцията за регистрация на нов касов апарат,
което е създало голям проблем за бизнеса, който трябва да подмени устройствата си или да открива нови обекти. От
НАП уверяват, че въпреки тези технически проблеми стандартното изпращане
на данни за продажбите от касови апарати функционира без промени и работоспособността им не е засегната.
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ЕС призова за
подновяване на диалога
Косово-Сърбия
ЕС очаква диалогът между
Косово и Сърбия да се възобнови
скоро, след като Косово сформира ново правителство, заяви специалният пратени на ЕС Мирослав Лайчак. Той припомни, че
нормализиране на отношенията
е предусловие за напредък по пътя
към членството в ЕС. Лайчак ще
посети региона след съставяне
на правителството в Тирана.

Ракетна атака срещу
авиобаза в Северен Ирак

СНИМКА БГНЕС

150 000 дози от ваксината “АстраЗенека” бяха разтоварени в неделя на белградското летище “Никола Тесла”.
За почти един месец Сърбия успя да ваксинира над 1 млн. души от 7-милионното си население, което
е повече от другите страни в Европа с изключение на Великобритания

Ваксинираните повече
от заразените в Румъния
Русия преговаря с Австрия за производството на „Спутник V”
Румънският Национален
комитет за координация на
ваксинацията съобщи, че
ваксинираните срещу КОВИД-19 в страната вече са
повече от заразените. Ваксинираните с една или и с двете дози са 783 505, докато
броят на потвърдените случаи е 777 276. “Това е важен
ден за Румъния. Ритъмът, с
който протича ваксинационната кампания до момента,
потвърждава постигането на
целта за имунизиране на населението в кратък срок”,
заяви координаторът на кампанията Валериу Георгица.
Броят на потвърдените случаи в Румъния е 777 276, а
на ваксинираните с една или
и с двете дози е 783 505.
В света са поставени над

200 млн. дози, като за последните 3 седмици броят на
инжектираните се е удвоил.
45% от тях са в страните от
Г-7. Лидерите на най-богатите държави ще удвоят парите за купуване на ваксини
от СЗО за бедните страни
до 7,5 млрд.долара, за да се
купят 13 млн. дози за медиците в държави, които не
могат да си ги позволят.
Пак на глобално ниво е
регистрирано рязко забавяне на пандемията, при което
новите случаи са наполовина от пика в началото на
януари. Броят на новозаразените през последната седмица е спаднал до най-ниското си ниво от четири месеца, достигайки 362 000 на
денонощие. Единственият

регион, в който има ускоряване на пандемията, е Близкият изток с 11% повече
новозаразени.
Аржентина смени здравния си министър след скандал с уреждане на познати
да се ваксинират с предимство. Досега в Аржентина
са ваксинирани само здравни работници, а в сряда започна имунизацията на хората над 70 г.
Междувременно Зоран
Заев съобщи, че Скопие е
поръчало 100 000 дози от
руската ваксина “Спутник
V”. Черна гора започна с
нея ваксиниране в старческите домове, тя й е подарена от Сърбия.
Бразилия ще купи за 128
млн. долара от руската вак-

сина, като тя ще бъде доставена след 2 седмици, когато
бъде одобрена от лекарствения регулатор.
Австрия обяви, че проучва искане от Русия да
произвежда препарата в заводи на австрийски компании. Шефът на руския
държавен фонд за преки
инвестиции Кирил Дмитриев каза, че Москва води преговори с няколко австрийски фирми за организиране
на производството на
“Спутник V”.
Франция пък обмисля затягане на мерките в някои
региони заради разпространение на коронавируса. В
петък бяха регистрирани 24
116 нови случая, с 4000 повече от предния ден.

Ердоган иска по-добри
отношения със САЩ

ЕС обсъжда нови
санкции срещу Москва

Турското правителство се стреми да подобри сътрудничеството със САЩ, заяви президентът Реджеп Ердоган
в събота. Според него между Вашингтон и Анкара има
повече общо, отколкото различия.
“Турция ще продължи да изпълнява своята роля по
начин, достоен за съюзническите и стратегически партньорски връзки между двете страни,” каза Ердоган.
Изявлението идва след наложените от САЩ през декември санкции срещу Анкара заради купената от нея
руска система за противоракетна отбрана.
По-рано Турция отхвърли укорите на САЩ заради
масовото задържане на студенти, участващи в протести.
Ердоган се закани, че няма да позволи протестите да
излязат извън контрол и нарече участниците в тях “терористи” и “ЛГБТ младежи”. Държавният департамент на
САЩ определи “риториката” на Ердоган като недопустима и призова Турция да разреши протестите и “дори
речта им да бъде сметната от някои за неудобна”.

Външните министри на ЕС ще обсъдят в понеделник
нови санкции срещу Русия заради опита за отравяне и
задържането на опозиционера Алексей Навални.
Австрийският външен министър Александър Шаленберг
заяви пред в. “Велт ам Зонтаг”, че очаква те да бъдат одобрени “с голямо мнозинство”. Това ще са първите санкции
по новия европейски механизъм за нарушения на правата
на човека.
В същото време Шаленберг предупреди да не се реагира
прекомерно на случилото се, защото “в противен случай
ще отрежем клона, на който седим”. Той смята, че ЕС се
нуждае, от една страна, от диалог с Москва, а от друга, ако
е необходимо, трябва ясно да заяви несъгласието си с определени действия.
В събота апелативен съд в Русия потвърди присъдата
на Навални за икономически престъпления. Тя обаче беше
намалена с 45 дни, така че Навални ще остане в затвора две
години и половина.

Поне един човек е ранен при
ракетно нападение по иракската
авиобаза в Балад. Четири ракети са попаднали на територията на базата, намираща се на 80
км северно от Багдад. В нея е
дислоциран персонал на американската компания “Салипорт”,
която поддържа самолети Ф-16.
Нападението идва, след като
НАТО обяви, че ще увеличи от
500 на 4000 души мисията си в
Ирак, за да се справи с остатъците от “Ислямска държава” и
на фона на изтеглянето на американските части от страната.

Русия и ОАЕ
разработват свръхзвуков
пътнически самолет
Суверенният фонд на ОАЕ
“Mubadala” и Обединената авиостроителна корпорация (UAC)
създават съвместно предприятие
за разработване на свръхзвуков
пътнически самолет, съобщи руското Министерството на промишлеността и търговията. Очаква се проектите за 8-местен и
30-местен вариант да са готови
до началото на 2022 г. Самолетът трябва да развива скорост 1,5-1,8 маха. През 2018 г.

СНИМКА БГНЕС

Масивна отломка от пътнически
самолет “Боинг-777” на компанията
“Юнайтед Еърлайнз” лежи в двора
на жилище в град Брумфийлд, щата
Колорадо. От същия самолет се
изсипаха и други отломки в
околността. Той летял от град
Денвър за Хаваите с 241 души на
борда, но малко след излитането
десният му двигател отказал.
Смята се, че въпросната отломка
е от двигателя, в който пламнал
пожар и той частично се
разпаднал. Друго голямо парче
направило 1,5 метрова дупка в
покрива на съседна къща. Машината
успяла благополучно да се върне
в Денвър, никой не е пострадал
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Тихановска: беларуската
опозиция загуби улицата
Връщането към демокрацията
ще отнеме повече време, отколкото
се очакваше, резюмира политикът
Лидерката на беларуската
опозиция Светлана Тихановска, която бе и кандидатка за
президентския пост, призна
поражението на опозицията в
улични протести. В интервю,
публикувано в съботно-неделното издание на швейцарския
в.”Лe Тан” (Le Temps), тя
съобщи, че се създават структури, за да продължат действията на опозицията и се
предприемат организационните мерки.
“Трябва да призная, че загубихме улицата”, каза Тихановска. Тя посочи като
причината “липсата на средства за борба против насилието на режима срещу протестиращите”. “Те имат оръжия, те имат властта, така че
в момента - да, изглежда, сме
загубили”, каза Тихановска,
който в момента е извън
страната си.
Според Тихановска “беларусите са уморени”, “страхуват се”. “Но днес изграждаме структури за утрешната борба. Работим за
свързване на различните
опозиционни инициативи,
възникнали почти навсякъде:
лекари, учители, полицейски
сили”, каза тя. По думите й
стратегията “е да се организираме по-добре, да упражняваме постоянен натиск

върху режима до момента, в
който хората са готови да излязат отново, вероятно през
пролетта”.
Според опозиционният
лидер “връщането към демокрацията ще отнеме повече
време, отколкото се очакваше”. “В Беларус хората искат да видят светлината в края
на тунела, да помислят за
деня, в който всичко ще се
оправи. Тъй като те очакваха
бързо решение, сега те очакват фантастичен план, месия,
който ще им каже : “Утре ще
излезем на улицата, а вдругиден Лукашенко ще си отиде.
Такъв план обаче не съществува и никой не може да
предвиди какво ще се случи “,
каза тя и добави, че “сега е
моментът да обмислим с хората визията за бъдещето”.
В Беларус на 9 август миналата година се проведоха
президентските избори, на
които победи Александър Лукашенко, който получи
80,10% от гласовете. Второто място с 10,12% зае представителката на опозицията
Светлана Тихановска, която
не призна резултатите от изборите и напусна страната.
След обобщаване на резултатите от гласуването в републиката започнаха масови протести, които в първите дни

доведоха до сблъсъци със силите на на реда. Локални протести в столицата Минск и в
други по-големи гладове на
страната продължават и до

днес, макар и в доста по-ограничени мащаби.
Самият Лукашенко предприе контраход, свиквайки
VI Общобеларуско народно

СНИМКА БГНЕС

Полицай арестува демонстрант по време на поредния протест в Барселона срещу
вкарването в затвора на испанския крайноляв рапър Пабло Хасел, осъден на 9 месеца
за възхвала на тероризма и обида на монархията и полицията. Привържениците
на Хасел извършваха погроми, арестувани са 80 от тях, а 100 са ранени

Опозицията в Армения зове за въстание
Хиляди демонстранти в Ереван
поискаха оставката на премиера
Никол Пашинян. На митинг бившият премиер Вазген Манукян
призова поддръжниците си да се
готвят за въстание.
“Трябва да сме готови да вземем мълниеносно властта”, цитират арменски медии 75-годишния
политик, който е първият премиер на независима Армения в нача-

лото на 90-те години. “Няма значение колко хора се съберат на
площада.
Никол Пашинян ня-ма да подаде оставка доброволно”, заяви
Манукян при множеството.
Опозиционният политик Ишхан
Сагателян обяви, че за понеделник са планирани нови улични
протести. Демонстрантите блокираха централните улици на

столицата.
Антиправителствените демонстрации започнаха преди три месеца след кратката война с Азербайджан за Нагорни Карабах, която Армения загуби.
Опозицията смята, че Пашинян е лично отговорен за поражението. Той обаче отказа да се
оттегли и предлага избори, на които пак да се кандидатира.

Хиляди тексасци остават без вода и топлина
Президентът на САЩ
Джо Байдън обяви невиждания студове в южния щат Тексас за стихийно бедствие и отпусна федерални помощи на
щата, съобщиха медиите.
Над 70 са жертвите
на небивалия студ в
САЩ, но Тексас се оказа най-тежко засегнатия
щат с масово спиране на
тока. Социалните медии
разказват за семейства,
прекарали няколко дни в

коли, които се оказали
единственият начин да
се стоплят. В един случай това довело до отравяне на 4-членно семейство с въглероден окис.
В щата, където основните средства за отопление са електрическите
уреди, замръзнаха водопроводите и тръбите започнаха да се пукат.
Около 14 млн. тексасци
са пострадали от спрялото водоснабдяването.

събрание на 11-12 февруари.
На него бяха одобрени мерки за развитието на страната, обсъден бе и въпросът за
конституционна реформа.

Над 260 000 от тях останаха без питейна вода.
За тях в големите градове като Хюстън, Сан
Антонио, Галвестън е
организирано безплатно
разпределение на водата.
В социалните медии
тексасците публикуват
записи с опашки пред
такива пунктове. Проблемите с водата засягат около 14,3 милиона
жители от 29-милионния щат.

Според Бил Гейтс
основната причина за
спирането на тока не са
замръзналите вятърни
турбини, а “електроцентралите на природен газ,
които не са устойчиви на
ниски температури. А те
биха могли да бъдат.
Това струва пари, но е
взето компромисно решение, което не сработи
и е трагично, че това
доведе до смъртта на
хората”, каза Гейтс.
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121 21 ËÎË ‰‡ ÒÎÂ‰ˇÚ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË
ÚÂÍÛ˘Ë ÚÂÂÌÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ˜ÂÁ
¬ËÚÛ‡ÎÌËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ - http://www.sofiyskavoda.bg/water_stops.aspx.
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÒÂ ËÁ‚ËÌˇ‚‡
Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË Á‡ ÔË˜ËÌÂÌËÚÂ ‚ÂÏÂÌÌË ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡!
ŒÚ‰ÂÎ ÓÏÛÌËÍ‡ˆËË Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН В
ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВИТЕ НА
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. На този ден
през 1990 г. правителството на
Великобритания публикува Харта на жертвите на престъпления. Днес е Ден на
побратимяването, който се отбелязва от организациите на скаутите по света.
1512 - УМИРА АМЕРИГО ВЕСПУЧИ, ИТАЛИАНСКИ МОРЕПЛАВАТЕЛ (Р. 1451 Г.). Участвал в няколко експедиции до бреговете на
Новия свят. Един картограф приписва на него откриването на “четвъртата част
на света” (открита от Христофор Колумб) и назовава материка на името му - Америка.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Двулична Америка
Юри МИХАЛКОВ

Речта на Джоузеф
Байдън на Мюнхенската
видеоконференция по сигурността бе поредната
мостра на двуличието и
лицемерието на американската геополитика. Говорейки за Русия, той
каза, че предизвикателството от Русия не е като
от Китай, защото не ставало дума за противопоставяне между Изтока и
Запада, “но то е също

толкова реално”.
Президентът на САЩ
или си криви душата, или
не в час с реалността. От
украинския майдан през
зимата на 2014 г. цялата
американска политика,
която редеше и той самият като вицепрезидент до
2016 г., целеше да прогони Русия от Европа и да
я изхвърли на Изток. За
целта Вашингтон впрегна
и Евросъюза. Неслучайно, преди да поеме евродипломацията, Жозеп Борел в качеството на испански външен министър
бе казал, че Русия, старият враг на ЕС, “отново
заявява за себе си и отново е заплаха”. Резултат от
всичко това е горчивото
признание на Сергей Лавров, че Западът и Европа възприемат Русия като
чужденец, сиреч от Изтока. Че от отношения-

та ЕС-Русия не е останало нищо, защото са
разкъсани на парчета. И
всички знаем, че вината
не е на Москва.
По-нататък Байдън
казва: “Ние искаме такова бъдеще, където всички
народи могат свободно да
определят своя път, без да
се сблъскват с насилие и
принуда. Ние не можем и
не трябва да се връщаме
към противостоенето и
блоковете на Студената
война”. Четеш втори, трети път тия изречения, осмисляш казаното между
редовете, но пак не е за
вярване, че думите са изречени от президента на
САЩ. Как да повярваш,
след като САЩ не признават правото на почти
двата милиона жители на
Крим свободно да се приберат в държавата, която
смятат за своя дом - Ру-

сия. След като САЩ не
признават това право,
легитимирано по най-демократичния начин чрез референдум. И след
като не видяхме протести, бунтове и въоръжени сблъсъци срещу “руската окупация”, за да
има очи Америка да не
признава присъединяването на Крим.
“Ние не можем и нямаме право да се връщаме
към взаимното противостоене и твърдите ограничения от времето на Студената война”, продължи
Байдън. А какво са тогава
санкциите срещу Русия,
срещу нейните газови проекти “Северен поток 2”
или “Турски поток”?
Трудно е да се хванем на
въдицата на Байдън, че
Америка ще бъде гълъб, а
не ястреб на международната сцена.

Чий е павилионът?
От стр. 1
Сега всички си мият
дирниците. Ако “незаконният” павилион е бил
в кадастъра, както се
оказа, значи е плащал
данъци или наем, значи
е бил законен към местната власт. Ако е плащал
ток, значи е бил законен
за местното енерго, т.е.
към ЧЕЗ. Тогава кой го
е свързал така дърварски? Вероятно става
дума за калпав електротехник, но сега е удобно
да се “друса крушата”.
Това са видимите резултати от свинските черва. При мафията ГЕРБ е
така. На предните редици

- обществени поръчки за
милиони. На поддържащия персонал в тила - павилиончета. Вече се появиха журналистически
разследвания, че павилионът-убиец е на някаква
варненска фирма. Била
свързана с бивш общински съветник и бивш районен кмет в града, близки до ГЕРБ. Не са случайни хора, както се казва. Официално обаче институциите мълчат.
За Фандъкова отговорността й като кмет
била “да представя всички факти и обстоятелства максимално бързо, за
да може следствените
органи да установят ви-

новните максимално
бързо”. Толкоз. И като
капак към престъплението - не изключвала “някой в общината да получава пари под масата за
незаконните обекти”.
Моля? Та дори само
заради това откровение
кметицата би трябвало да
подаде оставка, ако има
капка доблест. Защото то
е признание за цялостна
политика. Означава, че
София е осеяна с незаконни постройки, за които
хем се плаща полузаконно, хем някои си пълнят
джобовете. A да припомняме ли, че булeвaрдът бe
рeмoнтирaн cкoрo и
кaбeлитe ca били пoд-

зeмни дo рeмoнтa. Някoй
ги e “зaбрaвил” и изоставил oтгoрe. Кoй e
cтрoитeлят, Фандъкова?
Отговорни за всички
тези безобразия няма. Да
очакваш от гербаджия да
поеме отговорност е като
от крава - да литне.
Тo и лидeрът й тaкa
прaви при тeжък гaф или
инцидeнт. Прaктикaта ги
e нaучилa - вcякo чудo зa
три дни. Щe пишaт, щe
ce рoвят, пocлe щe ce
зaбрaви, a “прoвeрките”
щe ce зaтлaчaт.
Жaлкo зa мoмчeтo.
Жaлкo и зa нac, че
дoпуcкaмe тaкoвa чудo
дa упрaвлявa и да краде
пaритe ни.

1857 - РАЖДА СЕ
ХАЙНРИХ ХЕРЦ, НЕМСКИ ФИЗИК (УМИРА
1894 Г.). Основоположник на електродинамиката. Откривател на
фотоелектричния
ефект. В негова чест единицата за измерване на
честотата на електрическите хармонични
трептения е наречена херц.
1899 - В КАЗАНЛЪК СЕ РАЖДА
ДЕЧКО УЗУНОВ, ХУДОЖНИК
(УМИРА 1986 Г.). Един от най-големите майстори на съвременната българска живопис, илюстратор, театрален художник, стенописец, педагог.
Професор в НХА, вицепрезидент, президент и почетен президент на Международната асоциация за
пластични изкуства, академик на БАН. Удостоен с
десетки награди и отличия. През 1999 г. ЮНЕСКО
го обявява за световноизвестна личност по случай
100-годишнината от рождението му.
1910 - В ПАВЛИКЕНИ СЕ РАЖДА
ФАКИРА МИТИ, БЪЛГАРСКИ ИЛЮЗИОНИСТ (УМИРА 1989 Г.). Истинското му име е Димитър Димитров.
Баща на естрадния певец Емил Димитров. Почетен член на Клуба на илюзионистите
в България. Единственият българин вентролог
(владее изкуството да говори със стомаха).
Създава вентроложкия номер “Иванчо и Ганчо”.
Има над 12 000 спектакъла.
1918 - УМИРА ПАНАЙОТ ХИТОВ,
ДЕЕЦ НА НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ (Р. 1830 Г.). Хайдутин и четнически войвода. Участва в
подготовката на Априлското въстание,
сражава се в Сръбско-турската война
(1876), Руско-турската война (1877-1878), участва
в Съединението и в Сръбско-българската война
(1885). Депутат в 6-ото НС (1890-1893).
1928 - НАЧАЛО НА БЪЛГАРСКИЯ БАЛЕТ. Със спектакъла “Копелия” от Леон Делиб, хореография
на Анастас Петров, започва летоброенето на Националната балетна трупа. Нина Кираджиева, Лили
Берон, Люба Колчакова, Валя Вербева, Пенка Енчева, Живко Бисеров,
Асен Гаврилов, Крум Янков изграждат свои възпитаници, които достойно ги заместват на сцената.
1942 - УМИРА СТЕФАН
ЦВАЙГ, АВСТРИЙСКИ
ПИСАТЕЛ (Р. 1881 Г.). Майстор на психологическата
новела. Печели световна
слава като есеист и автор
на културно-исторически
биографични творби. Сред известните му произведения са новелите “Амок” и “Страх”, биографичните романи “Мария Антоанета” и “Магелан” и
др. Емигрира в Бразилия по време на Втората световна война. От отчаяние заради гибелта на европейската култура след нашествието на “кафявата чума” се самоубива заедно с жена си.
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Как съдия Цветкова
реабилитира нацизма
Кога СГС ще отмени присъдите на Нюрнбергския трибунал и ще забрани Антилуков марш?
Велислава ДЪРЕВА

На 11 февруари 2020 г. Софийската
градска прокуратура (СГП) внесе иск в
Софийския градски съд (СГС) да бъде
заличен Български национален съюз
“Еделвайс” (за краткост - БНС) - организатор на неонацисткия Луковмарш. Аргументи: целите и действията на БНС се
различават от декларираните в устава и
противоречат на Конституцията, която
забранява всякаква дейност срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, разпалването на расова, национална, етническа
или религиозна вражда и омраза.
На 16 февруари 2021 г. СГС излезе
с едно решение, което щеше да е забавно четивце, ако не беше скандално,
реваншистко и откровено противоконституционно.
Пак на 16 февруари в сайта на Луковмарш се появи тържествующ текст:
“Ние не капитулираме!”.
Какво направи СГС?
Първо. СГС отхвърли всички доказателства, събрани от ДАНС, че БНС нарушава Конституцията и разпалва расова, етническа и религиозна вражда.
Второ. СГС отхвърли всички исторически факти, предоставени от компетентното вещо лице - директора на ДА “Архиви” доц. Михаил Груев, за нацизма и
антисемитизма на Съюза на българските
национални легиони (СБНЛ) по принцип
и в частност - на ген. Луков.

Какво ни каза СГС?
Първо. Че българските неонацисти са
едни туристи, спортисти, любители на
българската природа, родолюбци, пазители на българската история и традиции.
Че Луковмарш е мило, невинно, безобидно шествие на вегетарианци, декорирани със знака на рода Дуло и закичени с еделвайси, щото еделвайсът
бил изконно българско цветенце, а не
един от нацистките символи.
Че всеки член на БНС е личност самостоятелна и ако случайно, ей тъй, при
неудържим родолюбив порив изпраска
по телевизора или във фейсбук нещо фашизоидно и противоконституционно, то
това фашизоидно и противоконституционно нещо е просто един индивидуален
акт, едно лично мнение и не ангажира по
никакъв начин самата организация и
изобщо, ама хич, не произтича от нейната философия. Философия, заявена ясно
и недвусмислено, защото БНС се изживява като продължител на Съюза на
българските национални легиони (СБНЛ)
и на “неугасващото дело на ген. Луков”.
Че униформите на БНС са предназначени само за тържествени случаи
като Луковмарш и нямат нищо общо с
Легиона.
Второ. Че ген. Луков е един уважаван военен експерт и водач на скаутите.
Че ако някакви хора от СБНЛ са разпространявали антисемитски и нацистки

призиви и позиции, то тези призиви и
позиции не са били съгласувани с “великия водач” на СБНЛ ген. Луков, ерго “великият водач” ген. Луков не носи никаква отговорност за тези индивидуални
и самоволни действия на някакви възпалени мозъци от СБНЛ.
Че СБНЛ и ген. Луков нямат нищо
общо с нацизма и антисемитизма.
Че СБНЛ и ген. Луков изобщо не се
идентифицират с италианските фашисти
и с германските нацисти.
Че няма никакви доказателства СБНЛ
на “великия водач” ген. Луков да е участвал в каквито и да било нацистки и антисемитски прояви.

Какво ни казват
историческите факти
и документи?
Из експертното становище на доц.
Христо Груев (18.11.2020), отхвърлено
дръзновено от СГС:
За ген. Луков: “той е една от наймитологизираните фигури”; няма “документално потвърждение на широко

та плутокрация, масонството и т.н. В
Централния държавен архив са запазени
немалка част от тях”.
За СБНЛ: След възкачването на Хитлер организациите от дясно-радикалния
сектор “се превръщат в реципиенти на
германския
националсоциализъм,
възприемат неговия антисемитизъм, расова ненавист и социален радикализъм...
Най-силната организация от този тип е
СБНЛ”. През 1932 г. Съюзът на младежките национални легиони (който ще
се преименува на СБНЛ) “създава свои
градски групи... и клонове в почти всички гимназии... [тези групи] устройват
публични погроми и побои над прокомунистически младежки сбирки и хора,
което ги легитимира преди всичко като
антикомунисти”;
През 1933 г. “организацията [СБНЛ]
възприема за свой образец еднопартийния политически модел от фюрерски тип.
В нейните публични жестове и официална символика все повече място заемат
различни нацистки атрибути и стилистични фигури”; първият фюрер Иван

Луковмарш в София
лансираната теза, че на 28.09.1918
Луков и батареята му са спасили Кюстендил от сръбска окупация”; като министър на войната (1935) “започва все
по-плътно да следва опита на нацистка
Германия във възстановяването и в
преустройството на армията по нацистки образец. По негова покана пристигат немски инструктори”;
През 1938 Луков е “сочен от германския посланик като един от най-преданите и потенциално ценни за германците...
С началото на войната той става все повисоко ценен от тях... На него се гледа
като на алтернатива, в случай, че царят
или правителството се опитат да
потърсят път извън Оста”; “неговите
речи и публични прояви все повече се
насищат с нацистка риторика”; “Най-потресени от смъртта му са германците...
Бекерле я оценява като тежък удар за
германските интереси”...
“През 1942 г. е провъзгласен за обединител на легионерите и “Велик водач
на СБНЛ”. “Макар самият Луков да не
артикулира лично антисемитските заклинания на своите берлински покровители,
в цялата страна започват да се разпространяват позиви, брошури, лозунги и всякакви печатни произведения, в които се
клейми международното еврейство, световния болшевизъм, англо-американска-

Дочев “започва да се назовава “Върховен водач”; през 1934 г. в Берлин Иван
Дочев и ген. Никола Жеков имат среща
“със самия Хитлер”, който “дава благословията си, а и щедра финансова подкрепа, за преустройството на легионите
по модела на “Хитлер югенд”.
Под ръководството на ген. Луков
“СБНЛ бързо и видимо придобива антидемократичен и антисемитски профил” и “еволюира по посока на засилване на антидемократичните и антисемитски тенденции”.

Какво не иска да чете
и да знае съдия Цветкова?
Аз няма да цитирам огромния океан
от документи за Легиона. ДУМА вече
публикува една част от тях. Ако съдия
Цветкова не желае да чете ДУМА, нито
доц. Груев, да попрегледа сборника
“Социално наляво, национализмът - напред”, изд. 2009, съставител Николай
Поппетров. Вярно, дебелшък е сборникът, къмто 900 страници...
Съдия Цветкова! Имам да Ви казвам
някои неща!
В решението на СГС името на Иван
Дочев е изписано “И.Д.”. Скромно. И
някак загадъчно. Този тип “И.Д.” след
1944 бяга панически от България,
завърна се триумфално през 1997 г. и

заяви цинично: “Нямаше преследвания
на евреи, нямаше погроми, нямаше концлагери. Българското правителство взе
известни мерки, че да се избегне опасността евентуално евреите да им направят (на германските войски! - б.а.) някакви пакости. Затова се въведоха някои
мерки евреите да не могат да ходят нощно време, да имат обединен знак (еврейската звезда - б.а.), да се разселят от
пътища, по които минават германските
войски, но нямаше преследвания, нямаше ограбване, нямаше концлагери! Те
(евреите! - б.а.) бяха изпратени на места, където никой не можеше да ги безпокои”... Ах, каква загриженост!...
СБНЛ е откровено нацистка организация по тертипа на Хитлерюгенд. Девизът на Хитлерюгенд е “Blut und Ehre”
(“Кръв и чест”). Философията “Blut und
Ehre” ражда през 1935 г. Нюрнбергските
расови закони. “Blut und Ehre” е заглавието на книгата на Алфред Розенберг вдъхновител на Холокоста. От “Blut und
Ehre” ще се роди “Blood and Honour” международната неонацистка мрежа с
метастази в целия свят, в България - също.
Вижте предначертанията на Хитлер
за светлото бъдеще на младежта: “В
замъците ми на Тевтонския орден ще
израсне младеж, пред която светът ще
затрепери. Искам брутална, деспотична,
безстрашна, жестока младеж. Младите
трябва да са точно такива. Те трябва да
понасят болката. Не трябва да има нищо
слабо и изнежено. Свободният, великолепен хищен звяр трябва отново да заблести в очите им... Ето така ще създам
новия ред!” (1933).
Униформите на неонацистите от
БНС напомнят поразително униформите на “кафявите ризи”, на SA - щурмоваците на NSDAP. Остава да запеят марша на SA, в който се казва как евреите
и всички “иноверци и инородци” ще
бъдат прогонени “от нашия дом”. И
завършва така: “Ние сме верни на пречупения кръст. Слава на нашия Фюрер,
слава на теб, Хитлер!”.
Чии са тези възгледи: “Ние най-силно се опълчваме срещу коварното и
подло еврейство. Евреите са най-големият враг на народите. София не е столица на българите, а на евреите. Евреите като червеи разяждат българското
тяло. България е златна земя за тях.
Никъде другаде те не са така галени и
уважавани... Еврейството е голяма опасност за България. Неговото царство на
много места свърши, само бедна България още го търпи и му робува... Евреите
трябва да се изгонят!... Нашата държава
е прекалено внимателна с чифутите!”.
Тези възгледи са на СБНЛ с “Върховен водач” Иван Дочев и “Велик водач”
ген. Луков. Техен горд приемник е
скромното туристическо дружество
БНС, с “Еделвайс” зад ухото...
Не е работа на съда да оценява исторически персонажи. Има си историческа наука.
Решението на СГС е политическо,
преднамерено, противоконституционно
и поради това - нищожно. Това решение подмени историята, реабилитира
нацизма, оневини ген. Луков, узакони
избуяването на неонацизма в България
и легитимира Луковмарш.
Оставам в трепетно ожидание кога
СГС ще забрани Антилуков марш, ще
оневини Хитлер, Гьоринг, Гьобелс и цялата пасмина нацистки палачи и
престъпници и най-сетне ще отмени
присъдите на Нюрнбергския трибунал!
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Сътрудничество,
а не конфронтация
За неотдавнашното интервю на Владимир Путин с руски журналисти
но, е да изработи нова политика
спрямо изброените Източно- и
Централноевропейски държави
(допреди три десетилетия
съставни републики в рамките
на Съветския съюз или верни
негови съюзници).

I.
Текстът на неотдавнашното
интервю на Владимир Путин с
руски журналисти е широко
известен. И с този свой акт руският президент потвърди справедливата оценка за него като за
най-крупния световен държавник и политик през първите две
десетилетия на новия ХХI в.
Мнението за приносите, но и за
проблемите, стоящи пред Путин, детайлно представих в студията си “Човекът, който
възвърна величието на Русия”
(1917 г.), поместена в том II на
моята книга “Руската идея”
(2019 г.).
Както разбирам, Путин даде
това интервю в

отговор
на агресивната
русофобска политика
на колективния Запад; на непрекъснато и безпричинно увеличаващите се провокации и
санкции; на опитите да се подкопаят устоите на руската икономика, но и да се снеме от
власт законното правителство с
протести и бунтове от рода на
т.нар. цветни революции - “изобретение” на американските
демократи, те избухват по принцип под два лозунга: “невъобразима корупция във върховете на
държавата”, “фалшифицирани
избори”. Целта е една: смяна на
законното управление!
Така в Украйна през 2014
г. около пет хиляди протестъри успяха да завземат насилствено властта, зачеркнали волята на милионите си сънародници, гласували на избори за
взаимноизгодни отношения с
Русия, за постепенно реформиране на тази славянска и православна държава.
С основание Путин подчерта стратегическите области, в
които Русия постига забележителни успехи: икономиката, науката и културата, военното
дело. Днес в страната се
извършва нова технологична
революция, Русия се превърна в
най-големия производител на
пшеница на планетата, руската
вирусология заема първо място

Чавдар ДОБРЕВ

в световни мащаби и пр.
Изтъкна още, че руснаците далеч по-добре са се справили с
пандемията, че здравната и образователната им система са
показали висока степен на организираност и устойчивост, че
хаосът в западното общество го
няма в руските управленски
структури. Според него Западът
винаги притиска, “сдържа” руската държава, когато тя прави
решителни стъпки за своето понататъшно укрепване. Тогава
идва ред на заплахите, шантажите, на “внедряването” на амбициозни и безскрупулни агенти за влияние като “фигуранта”
Алексей Навални.
В интервюто, и особено в
коментарите във връзка с него,
в медиите се появиха няколко
тези, които - така ми се струва
- се нуждаят от доизясняване.
На първо място, определени
обществени сили в Русия заговориха отново за

„самодостатъчността”
на руската земя
за нейната месианска роля, за
това, че руската култура не е
европейска. И че Западът не
ситуационно, а исторически, е
постоянен неприятел на руснаците, подготвя все нови и нови
войни, като примерите се черпят от нашествията на шведи,
французи и немци в руските
предели (завършили с позорно
бягство на нашествениците).
Цитират се в подкрепа мислители, историци и философи като
Данилевски, Гумильов, Франк
(доколкото ми е известно, любим философ на Путин), правят

се възстановки, леко модернизирани, на “старообрядното”
славянофилство от ХIХ в. и др.
Отново се развява флагът на
т.нар. евроазийска същност на
руската духовност. Путин наля
допълнително масло в огъня,
като заговори за “безкрайността на руския код”.
Според мен обаче, доколкото съм запознат с историята на
руската литература, изкуство и
култура, с техническия прогрес
в руската действителност, със
същността на руската идея, терминът “Евразия” обозначава
преди всичко пространствени
граници; факта, че руската
държава е разположена на два
континента. Но културата на
Русия в никакъв случай не може
да се разглежда под този ъгъл,
защото е част от общоевропейския духовен развой, проекция
е на втория Рим - Византия.
Естествено е да има различия, и
то съществени, в характера и
психологията на западняка и
руснака, да съществуват противоречия. Но това в никакъв случай не бива да довежда до издигане на китайска стена между
Изтока и Запада, тъй като противоречи на историческия път,
както и на съвременното развитие на европейските народи.

Съществуват
фундаментални
съвпадения
между градежа на руската и
западните култури, между класическите им наследства и днешните реалности. Разбирам, че
руснаците имат поводи за огорчение и обида. Но те не бива да
забравят: русофобските ястреби летят не толкова над западния свят, колкото под небето на
съседните Полша, Естония, Литва, Латвия, Украйна, Грузия,
Румъния, вероятно и под небето на България (между тези
държави няма нито една, която
да се приеме за “западна”). Правителствата на тези съседни
държави извиват ръцете на западняците да открият враждебен фронт срещу Русия. Големият политически и военен
въпрос на Кремъл, следовател-

II.
Политиците на Русия са призвани също така да помнят, че
десетки и десетки милиони
граждани на Европейския съюз
и понастоящем ратуват за добросъседски и перспективни отношения с Руската федерация, с
Кремъл и Путин, че в извънредно трудни условия (в борба с
неофинансовия капитал, с
държавните органи за репресии)
отстояват тази продуктивна кауза, някои от тях наричат себе
си русофили.
Така че едно е, когато се говори за официалните власти в
ЕС, много от тях наложени от
САЩ и Брюкселската бюрокрация (впрочем в Унгария, Финландия или Австрия положението е различно, там официалният
естаблишмънт реализира близки
отношения с Русия) и съвсем
друго, когато имаме работа с

гражданското
общество
и гражданските
организации
на Запад, с опозиционните западни партии, някои от тях с
огромно влияние като партията на Льо Пен, партията “Алтернатива за Германия”, или
пиететът на италианската левица и десница към Русия, на
испанците към руското начало, към руския дух.
Важно е още, че най-солидни отношения, и то по линия на
новите технологии, Русия изгражда и в този момент с държавите от ЕС. Вече тече руски газ
по тръбата на “Турски поток”,
преименуван върху територията на България на “Балкански
поток”. Над 95% от “Северен
поток” са готови, което предполага неговото откриване в скоро време. Ерго, изгледите за ползотворно политическо и икономическо сътрудничество между
Русия и ЕС не са малки. А и
изобщо не е сигурно дали Европейският съюз с над 400-милионното си население няма да постигне в контактите си с Руската федерация поне относителна
самостоятелност от САЩ.
За съжаление, днешното руско
ръководство,
което
поддържа в обема на възможностите си връзки и диалог с официалните власти в страните
членки на ЕС,

неправомерно подценява
измества на втори или трети
пран, загърбва многостранните
отношения с основополагащи
партии и граждански организации в ЕС, настроени позитивно

към Руската федерация. В случая вероятно става въпрос за
нуждата от преустройство в
тази сфера на руската дипломация, от повишаване на качеството на отношенията и обмена, от
срещи и протокол на високо
държавно ниво, от руско съучастие, по примера на американците, в съответните партии и
граждански организации в страните от европейската общност.
Време е руското Министерство на външните работи да обособи - осмелявам се да предложа
- отделен департамент (в царска
Русия е съществувал департамент на Външното министерство за южните славяни), който да
легитимира и регламентира тази
стратегическа страна на руската
външна политика. А не отговорността да я носи само една общоруска организация, която прави понякога непростими гафове,
дори и с подготовката на изложба върху българска земя.
Може да не съм изцяло прав,
но опитът на руснаците в България с гражданските организации
и партиите, настроени за сътрудничество с Руската федерация, е
твърде оспорим. Имаше моменти през последните две десетилетия, когато българските родолюбци-русофили реагираха остро на една или друга проправителствена акция срещу Русия,
докато “официалните” руснаци
предпочитаха да заемат “неутрална” позиция, да не са в час с
хода на събитията. Ако Русия
беше проявила повече инициатива и постоянство в

политиката си спрямо
нашата страна
през годините на прехода, лява
България нямаше да възприеме
толкова “присърце” евроатлантическата доктрина; у нас в
момента щеше да се изучава
пълноценно руският език, както
е било в царство България; щеше
да го има Славянския университет; щеше да се разпространява
руската преса; щяха да се
изпълват радио- и телевизионните предавания с повече произведения на руската култура.
Можеше да функционира съвместен научен център, който да
изследва българо-руските исторически културни отношения, да
пресича опитите българите да
бъдат обявявани за “неславяни”
и настройвани срещу руската
държава и църква и пр. Вероятно биха се положили повече
усилия сегашните, фактически
фрагментирани, организации за
приятелство с Руската федерация у нас да намерят нови форми за дейности не просто с
руския политически и бизнес
елит, но и с милионите българи,
които, както по времената на
Втората световна война, така и
сега, няма да тръгнат срещу
Русия, ще останат верни на заветите на великите си сънародници Иван Вазов, Васил Друмев, Найден Геров, Петко Каравелов, Гео Милев, Никола Вапцаров и много други.
III.
Жегна ме една фраза в интервюто на Путин. Когато заяви, че Западът винаги е бил
настроен негативно към Русия.
И че, както през 1917 г. Германия изпраща със скъпо платен
вагон Владимир Ленин в Руската империя, така сега изпраща
лицето-провокатор Навали!
На стр. 11
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Бързай бавно
Заболеваемостта от КОВИД-19 отново пълзи нагоре
Аида ПАНИКЯН

На фона на нарастващите
случаи на заболели от КОВИД-19, императивното послание на премиера “На 1
март задължително отварят
ресторантите. Повече по тази
тема няма да се говори. Дотогава трябва да е минала
вълната, да са минали двете
седмици” прозвуча доста
опасно. Щом ресторантьори
и собственици на заведения
твърдят, че именно в заведенията най-стриктно се спазват мерките, нека опитаме да
им повярваме. Само дето още
светът не е намерил начин да
се яде или пие с предпазна
маска. Но със сигурност един
учебен час може да се проведе с маска на уста! Кое място
е по-опасно? Според 10-степенната Тексаска скала на
опасността от заразяване храненето в сградата на ресторанта е с индекс на заразяване 7, вън от него - 4, а храненето на шведска маса - 8.
Същата е и степента на заразяване във фитнес зала, докато в бар и посещение на
спортен стадион е 9.
“Задължителното” отваряне на заведенията дойде на
фона на увеличаващите се случаи на заразени и на приети в
болница и е доста обезпокоително обещание. От друга
страна, предпазването от заразяване е в голяма степен
личен избор - макар и отворени, заведенията пак могат да
останат празни, ако хората
предпочетат здравето си пред
забавлението.

Малко числа за сравнение:
докато през втората седмица
на 2021 г. има спад с близо
2170 на заболелите, то през
шестата вече има ръст от около 1070. Ако към 24 януари
ситуацията изглежда овладяна
(само 3 области са в червената зона с повече от 120 забо-

лели на 100 хиляди население,
19 са в оранжевата, 6 - в
жълтата), то към 14 февруари
14 области вече са червени, а
оранжевите намаляват наполовина.
От средата на декември
активните карантинирани намаляват рязко - на 13 декем-

Какъв е рискът от
заразяване с коронавирус
при различни дейности?
Ползване на пощенска пратка
Получаване на храна от ресторант
Зареждане на гориво в автомобил
Игра на тенис
Къмпингуване
Пазаруване в магазин за хранителни стоки
Разходка, тичане, каране на велосипед с други хора
Игра на голф
Престой две нощи в хотел
Престой в чакалня на лекарски кабинет
Посещение на библиотека или музей
Хранене в ресторант (извън сградата)
Разходка в центъра на града в пиков час
Прекарване на един час на спортна площадка
Обяд в дома на някой друг
Присъствие на барбекю в двор
Ходене на плаж
Пазаруване в мол
Изпращане на децата на училище, лагер или занималня
Една седмица работа в офис сграда
Плуване в обществен басейн
Посещение при възрастен роднина или приятел в дома му
Посещение на фризьор или бръснар
Хранене в ресторант (вътре в сградата)
Присъствие на сватба или погребение
Пътуване със самолет
Игра на баскетбол
Игра на футбол
Прегръщане или ръкуване при поздравяване на приятел
Хранене на шведска маса
Посещение на фитнес
Посещение на увеселителен парк
Посещение на кино
Посещение на голям музикален концерт
Посещение на спортен стадион
Участие в религиозна служба с повече от 500 вярващи
Посещение на бар

1
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2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9

Източник: Texas Medical Association - Austin, Texas, USA

ври са 49 227, към края на
януари са 11 562. Но към 20
февруари, когато молове, фитнеси, училища работят, вече са
24 628. Но да не забравяме,
че в средата на декември много бизнеси бяха затворени и
навярно мнозина, които полеко са карали болестта, просто са продължавали да си
стоят вкъщи и така не са влизали в статистиката на карантинираните.
Оскъдна е информацията
за заболеваемостта при децата и учениците, тъй като те се
изследват само с разрешение
на родителите им, а напоследък голяма част от родителите не са склонни децата им
да бъдат изследвани за КОВИД-19.
Уверенията, че мерките се
отпускат една по една и се наблюдава ситуацията на 14дневна база, някак не звучат
убедително. Данните на Европейския център за профилактика на болестите показват, че
14-дневната заболеваемост
към 18 февруари е 157,25 на
100 хиляди души, при 127,39
към 11 февруари. За същия
период 14-дневната смъртност
у нас нараства от 73 на 1 милион население на 83,29. На
овладяна ли изглежда ситуацията? Трябва ли властите да се
уповават на факта, че “болниците и лекарите вече имат
опит в лечението на КОВИД19” и, обслужвайки интереса
си, да станат причина за поредния мрачен скок на хоспи-

тализации?
Да не забравяме, че у нас
вече е и новият “британски”
вариант на КОВИД-19. Последните резултати сочат, че
той, освен по-заразен, най-вероятно е и по-патогенен, т.е.
разболява повече хора и потежко. В България здравните
власти само намекнаха нещо
много важно - за да се избегне
заразяването, отстоянието
между хората вече трябва да
е над 2 метра, за заразяване с
новия вариант са достатъчни
вече не 15 минути контакт, а
само 5 минути, обикновените
маски не предпазват надеждно, необходими са от по-висок клас.
КОВИД-19 е лицемерен,
непредсказуем, коварен. Крие
истинското си лице зад плътна
маска, а всяко открехване на
вратата може да отприщи цялата му сила. Да, всеки носи
отговорност за себе си, но
отговорността за всички е на
властта. И ако тя бърза бавно,
всеки друг ще бърза бавно.
Ски съоръженията в Италия
остават затворени до 5 март.
Словакия въведе карантина на
всички влизащи в страната. В
Чехия мерките също са доста
затегнати...
По данни на Европейския
център за контрол на болестите, към 19 февруари България има по 3,5 ваксини на 100
души. В Румъния са 8,2. Досега България бързаше бавно
единствено по отношение на
ваксинирането.

Сътрудничество, а не конфронтация
От стр. 10
Надявам се това да е лапсус лингве,
неточност в импровизираните отговори.
А може би Путин да е влагал в тази фраза
друг контекст. Както и да е!
Просто тук ще изтъкна:
Новата история на Европа и света
(включвам и Русия) характеризира своя
прогрес с цената на огромни исторически сътресения и поврати: Великата английска революция, Великата френска
революция и Великата руска революция.
Специално Марсилезата е песента на
френските революционери, както химнът
на Руската федерация е могъщата песен
на комунистическия Съветски съюз, чийто първостроител носи името Владимир
Ленин.
Известно ми е, че днешното руско
ръководство се отнася по начало отрицателно към гражданските вълнения и
бунтове (още по-голяма боязън от граж-

данските вълнения и бунтове изпитваха
Собчак и Елцин през 90-те години на ХХ
в., та стигнаха дотам да разстрелят парламента на държавата). Същевременно,
би трябвало да се има предвид и обстоятелството, че даже Навални, който спекулира с ксенофобска, великоруска, консервативна и либерална лексика, днес
печели “терени” и защото поставя - макар в превратен смисъл - реални руски
проблеми (като този за огромната разлика между материалното състояние на
народната маса и шепата свръхбогати
руски олигарси).
Преди петнайсетина години Путин
каза, че в руските учебници по история
на първо място ще бъдат разкривани положителните исторически моменти, а
след това, или наред с това, кризисните.
Тогава той действително се стремеше,
въпреки огромния си пиетет пред монархическата институция, да запази истинността на този принцип и във връзка с

Великата октомврийска социалистическа
революция. Вярно е, че масовите кръвопролития по време на гражданската война (руснак срещу руснака) едва ли могат
да бъдат простени дори и от дистанция
на десетилетията. Вярно е, че Ленин не
успя да реши в духа на хуманизма въпросите за насилието и свободата.
В замяна на това Ленин, носител на
борческия дух на Русия, Европа и света, оповести мира и народовластието
след Първата световна война. Даде
гласност на мисълта си за строителство на социализъм в отделно взета страна. Създаде и стимулира “съветите”
като гарант за демократизма в държавата. Опита се в рамките на една партия, тази на болшевиките, да формира
подобие на “многопартийност”:
вътрешнопартийните фракции изпълняваха тази роля (самият Ленин, при гласуване в централното партийно ръководство, изпада неведнъж в малцинство

и, представете си, подчинява се на колективно взетото решение!).
И още. Ленин регулира доходите
така, че да не могат да размножават
пипалата си тогавашните кандидати за
крупни материални привилегии. Налагаше в живота на партията и страната
духа на публичната критика и самокритика. Търсеше баланс между центростремителните и центробежните сили в
многоетническия и многоконфенсионалния Съветски съюз. Мъчеше се да
предпази Русия от култ към лидера на
държавата и партията. Искаше да построи отечество, в което всеки съветски
гражданин да разполага с дял от човешкото благоденствие. Даде живот на
руската и световната креативна идея за
строителство на нов свят на човешката
справедливост.
Търсех за финал подходящи думи.
После се убедих: и този завършек на
текста е подходящ, а и поучителен.
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Пантомима, Брехт...
или Брехтомима
НАТФИЗ отбелязва
с открит
урок-уъркшоп
98 години
от рождението
на Юлия Огнянова
От името на НАТФИЗ, проф. д-р
Велимир Велев - студент и ученик на
Юлия Огнянова, отбелязва датата на
нейния рожден ден - 22 февруари, с
открит урок-уъркшоп под заглавие
“Брехтомима” - фрагмент от неговата
система за обучение по пантомима,
научи ДУМА от Десислава Димитрова, гл. експерт връзки с обществеността на академията.
Юлия Огнянова, големият реформатор на българския театър през втората
половина на ХХ век, на 22 февруари
щеше да навърши 98 години. Тя е един
от десетте режисьори в световен мащаб, признати за майстори на Брехтовия театър с нейната постановка “Май-

СНИМКА АРХИВ ДУМА

ка Кураж и нейните деца” (1959), която е първата постановка на Брехт в
България.
В нейна памет проф. Велев посвещава фрагмент от неговата система за
актьорско обучение по пантомима, която в момента разработва - т. нар. от
него сериозно-шеговито “Брехтомима”.

В нея съчетава принципи и техники от
Брехтовия театър и пантомимата.
“Едно от любимите неща на Юлия
бе след занятия в НАТФИЗ да отивам
при нея и да й разказвам какво ново ми
е “хрумнало” в обучението на студентите. А “хрумките” винаги извираха с
лекота, тъй като духът на нейната методология в мен раждаше “многовариантни” решения на всяко упражнение,
провокирано от най-малкото студентско затруднение или грешка при
изпълнение на поставена задача. Този
дух продължава да живее и работи в
мен по нейния желязно целенасочен и
едновременно “безотговорен” и кипящ
като шампанско начин.
Вярвам, че ако тя беше тук до мен
сега, този забавен, но силно ефективен
микс от Брехт и пантомима щеше да
презареди младежкия й дух така, както
се изпълваше със сили от разговорите
ни тогава”, коментира проф. Велев.
Откритият урок ще се проведе в зала
“Г26” на НАТФИЗ “Г”, ул. “Сапунджийска” 5. В урока ще участват студенти от I курс “Театър на движението
- Пантомима”.

Над 90 творби показва Младежката художествена
изложба в галерия „Байер” в Стара Загора
Трифон МИТЕВ

Пандемията забави, но не
успя да отложи традиционната Младежка художествена изложба и галерия
“Байер” в Стара Загора отново отвори врати за млади
художници - работещи (до
35-годишна възраст), ученици и студенти.
Организаторите на изложбата отново са фондация “Пламък - Стара Загора”, Представителството на
СБХ в Стара Загора, фондация “Постижения”, Дружеството за разпространение на знания - Стара Загора, с подкрепата на община
Стара Загора и изключителното медийно партньорство
на вестник “Национална
бизнес поща”.
В изложбата, след журиране от страна на Представителството на СБХ, са допус-

нати 32-ма млади творци, при
коректно спазване на условията за участие, и са представени пред публиката повече
от 90 творби - разнообразни
по тематика, стил и размери.
Свежест, цветове, които
радват, и теми, почерпени
от българската природа и
съвременните представи на
младите творци за света, в
който живеем - това е характерно за тазгодишната
изложба. Прави впечатление
засиленото участие на графиците, активизирали са се
студентите и това е нова
стъпка напред в подготовката и представянето на
Младежката изложба. Има
участници от Стара Загора,
Казанлък, Хасково, Пловдив, София, подчертано е
присъствието на участниците от НУПИД “Академик
Дечко Узунов” в Казанлък
и Тракийския университет.
С грамоти са отличени:
за първа награда Свилена

НАКРАТКО

Седем дни повече
с онлайн изданието
на „Мастър оф арт”
На изключителен зрителски интерес се радва шестото издание на
фестивала за документални филми,
посветени на всички сфери на изкуството, “Мастер оф арт”. Ето защо
достъпът до всички 30 пълнометражни и 17 късометражни заглавия от актуалната селекция ще бъде
удължен с още една пълна седмица до 7 март вкл. на платформата
Neterra.TV+. Зрителите могат да им
се насладят от всяка точка на
страната и от всякакво устройство. Почитателите на изкуството и
документалното кино могат да избират между два вида пакетни билети: всички филми от фестивала
срещу 25 лв. или 15 заглавия по избор
срещу 15 лв. В пакета от 15 заглавия
всички късометражни филми се равняват на един пълнометражен. Двата варианта са достъпни на https:/
/neterra.tv/festival/master-of-art. Всички
зрители, които вече имат купени
пакети, получават допълнителни
7 дни за още повече интригуващи
продукции от богатата програма.

СНИМКА “МАСТЪР ОФ АРТ”

“Хлябът наш насъщен”

Лайза Минели чества
виртуално 75 години
Лайза Минели ще отпразнува
75-ата си годишнина с шоу по интернет с участието на известните
й приятели, съобщи БНР. Предаването в нейна чест - “Любовно писмо за Лайза Минели”, ще бъде
излъчено в платформата “Стелар”
на 12 март и може да бъде гледано
срещу билет от 30 долара. Част
от приходите ще са в полза на
благотворителния Актьорски фонд.
В трибюта ще участват Тони Хейл,
Лили Томлин, Катрин Зита-Джоунс, Хари Коник младши, Джоан
Колинс и много други. “Лайза е
човек от шоубизнеса, какъвто трудно се намира в наши дни, казва
продуцентът на шоуто Даниъл Нардико. Нейните таланти нямат
граница. А приносът й на Бродуей,
в киното и телевизията я правят
много достойна за това великолепно честване на 75-те й години на
земята.” Лайза Минели има “Оскар” за ролята си в “Кабаре”
(1973, режисьор Боб Фос), “Златен глобус” за същата роля, както и за “A Time to Live” (1986),
“Грами” за цялостно творчество
(1990) и “БАФТА” - отново за
“Кабаре”. Родена е на 12 март
1946 г. в Холивуд.

Творбата на Свилена Тeнева,
носителка на първа награда

СНИМКИ ХРИСТО ДИМИТРОВ

Миглена Колева, отличена с трета награда

Трифон Митев и доц. Злати Златев

Тенева, втора - Георги Маринов, трета - Миглена Колева; номинации получиха
Владимир Колев, Паулина
Димова и Тома Томов.
Изложбата е отворена за

публиката в Стара Загора до
27 февруари, а след това ще
гостува на Художествената
галерия в Раднево.
Успех на младите творци!

СНИМКА БГНЕС

13

ПОНЕДЕЛНИК
22 ФЕВРУАРИ

2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Кучетата могат да бъдат обучени да откриват рак
и други заболявания при хората чрез мирис на дъх.

ÃÂÊ‰Û Ò˙ÔÛÁË:
- œ‡Í ÒË ÔËˇÌ! ¬˜Â‡ ·ˇı Ì‡Ô‡‚Ó
˘‡ÒÚÎË‚‡ ‰‡ ÚÂ ‚Ë‰ˇ ÚÂÁ‚ÂÌ!
- ƒÌÂÒ Â ÏÓÈ Â‰ ‰‡ Ò˙Ï ˘‡ÒÚÎË‚...

Котките често си търкат главата в хората, защото
по този начин ги маркират като своя територия.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ
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ÂÍÒÔÂÚ,·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡
ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡Ë ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡
œÀ¿Ã≈Õ –¿À≈¬, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÌ
ÔËÎÓÚ ‚˙‚ ‘ÓÏÛÎ‡ 2
–¿ƒ»ŒÕ œŒœŒ¬, ·Ë‚¯
‰ËÔÎÓÏ‡Ú Ë ‡ÁÛÁÌ‡‚‡˜
’–»—“Œ ¿–¿—“ŒﬂÕŒ¬, ÔËÒ‡ÚÂÎ

Ходеща грейка дарява
с топлина във Виена
Олтарът в катедралата „Свети Стефан” ще е покрит
от плащеница във формата на огромен виолетов пуловер
Посетителите на катедралата
“Свети Стефан” в центъра на Виена до Великден ще бъдат посрещани отвън от 4-метрова оранжева грейка (термофор), стъпила
здраво на краката си. А главният
олтар в храма ще е покрит от
плащеница във формата на огромен виолетов пуловер с площ от
близо 80 квадратни метра. “Тази
дреха ни обгръща, топли и е символ на защита и безопасност”,
коментира неговият автор - австрийският скулптор Ервин Вурм.
С необичайната инсталация
в чест на Великия пост и наближаващото Възкресение Христово, което католиците ще отбележат на 4 април, църквата иска
да вдъхне на виенчани усещане
за съпричастност, любов към
ближния и сигурност. Това са
ценности, които са необходими
винаги, но те са особено актуални във времена на пандемия и
физическа дистанция. Именно
по този начин свещеникът Тони
Фабер и Ервин Вурм интерпретират инсталацията, която тази
година е издигната за втори път

по време на Великия пост в австрийската столица.
И двете произведения бяха
изложени на същото място и
миналата година. Тогава огромната грейка пред южната фасада на катедралата беше все още
черна. Поради извънредното
положение и първия локдаун,
много виенчани не успяха да
видят и чуят посланието, затова тази година инсталацията
отново е в центъра на Виена.
Традицията известни художници да покриват с плащеница
главния олтар в “Свети Стефан”
датира от 2013 г., уточниха за
ДУМА от Ойроком-ПР София,
част от мрежата за международни връзки на Община Виена.
66-годишният Ервин Вурм е
един от най-интересните съвременни скулптори в Австрия.
Сред най-известните му произведения са “Дебели леки коли”
и “Тясна къща”, представена на
Венецианското биенале. Прочута е и серията му “Едноминутни скулптури”, започната в края
на 80-те, както и “Отчаяни фи-

Избираме песента
на страната ни
за „Евровизия 2021”
През последните дни
Виктория Георгиева представи няколко
песни, от които да се избере най-добрата за сцената
на “Евровизия 2021”.
Ценители имат възможност да оставят
своите
коментари
за Imaginary Friend,
Growing Up Is Getting
Old, Dive Into Unknown, Phantom Pain,
The Funeral Song и
Ugly Cry. Всяка от изброените композиции
може да представи
България пред близо
200 милиона души на
най-голямото музикално състезание в
Европа.
Зрители от всяка
точка на света имат
възможност до 1 март
да споделят мнението
си за българските пред-

ложения за конкурса
на Bulgaria2021.com.
Всеки изпратен коментар ще достига директно до Виктория Георгиева и екипа й за надпреварата. Окончателният избор ще бъде
направен от изпълнителката и нейния тийм,
като се уточнява, че
всяко изпратено мнение е изключително
ценно и ще бъде взето
под внимание.
“Евровизия 2021”
ще се проведе в Ротердам на 18, 20 и
22 май. Зрителите в
България могат да
гледат шоуто пряко
по БНТ 1 от 22 ч.

Дрехите може
да се гладят
и без ютия

СНИМКА APA/GEORG HOCHMUTH

Скулпторът и свещеникът пред “Пуловер-плащеница”
лософи” от 2009 г.
Катедралата “Свети Стефан”
в центъра на Виена е един от
символите на Австрия и е сред
най-големите забележителности
на столицата на страната. Хо-

рата посрещат много позитивно факта, че в тези тежки времена храмът не само остана свято
място, но и се превърна в своеобразен музей на съвременното
изкуство.

С безплатно питие насърчават
ваксинирането в Израел
Израел откри ваксинационен център
в бар, в който се предлага безплатно
питие на всеки, ваксинирал се срещу
КОВИД-19, пише “Дейли мейл”. Целта
на акцията е да се насърчат младите
хора да вземат участие в имунизационната кампания на страната.
Пъбът “Джения” в Тел Авив беше
затворен доста дълго по време на пандемията. Но отвори врати, за да могат
в неговите помещения да се извършват
ваксинации. 43% от населението на
страната вече получи най-малко една
доза от ваксината на “Пфайзер”, припомня изданието. Но инжекции бяха
поставяни предимно на по-възрастните

хора, докато младите, които са по-малко изложени на инфекцията, нехаеха за
ваксината.
Заведението, преобразено във временен имунизационен център, след прилагането на ваксината дава на всеки младеж талони, с които да си закупи безплатно питие по свой избор на бара.
Много хора се възползваха от бонуса, за да получат първата си доза “Пфайзер” (осигуряваща 85% защита от 2 до
4 седмици след първата инжекция) и безплатно шотче. Израел е първенец по проценти на ваксинираното население и сега
усилията са да се включат в имунизационната кампания и рисковите групи.

Креативна блогърка измисли начин да глади дрехите, без
да използва ютия, и стана известна в мрежата. Видеото, публикувано в нейния акаунт в
инстаграм, бе описано и в “Сън”.
Клипът на Шантел Мила
(Chantel Mila) показва как се
приготвя средство за отстраняване на ръбчетата и смачканите
места по облеклата.
За начинанието са необходими две чаши вода, чаена лъжичка
балсам за коса и същото количество оцет. Според блогърката
трябва да смесите всички съставки и да излеете сместа в празна
бутилка. В публикуваните кадри
Шантел Мила напръсква смачкана риза и я оставя на закачалка за
пет минути. В края на видеото
ризата е без гънки.
“Изхвърлете ютията”, написа дамата в текста към публикацията. Постът на блогърката
получи хиляди харесвания.

Шантел Мила призовава
да се изхвърли ютията

Разкриха най-добрите спортове за дълголетие
Изследване, публикувано в “Бритиш
джърнал ъф спортс медицин”, разкри
спортовете, които намаляват риска от
смърт и водят до дълголетие.
За своите констатации експертите са
анализирали данни за 80 306 души. И установили, че се наблюдава значително намаляване на смъртността при занимания с
колоездене, плуване, спортове с ракета
(бадминтон, тенис и др.) и аеробика, Възрастните трябва да се
изтъква “Експрес”. Специалистите обаче стремят към 150 минути
посочват, че няма категорични данни за физическа активност седмично

същия ефект от бягането и футбола.
Тези открития показват, че участието в специфични спортове може да има
значителни ползи за общественото здраве. Хората, спортуващи редовно, са с
по-малък риск от развитие на много хронични болести като проблеми със сърцето, диабет тип 2, инсулт и някои видове
рак.
Изследванията показват, че физическата активност може също така да повиши самочувствието.
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От сутринта на много места, главно по поречието на Дунав
и в Източна България, ще има мъгла или ниска слоеста облачност. След обяд мъглата ще се разсейва, облачността ще се
разкъсва и намалява и ще бъде предимно слънчево. В Източна
България ще духа слаб южен вятър, в останалата част от
страната ще е почти тихо. Минималните температури ще са
между минус 2 и 3 градуса, а максималните ще са предимно
от 9 до 13 градуса. Атмосферното налягане слабо ще се
понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

ХОРОСКОП

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚ ÙËÎÏ
/3 ÒÂÁÓÌ, 8 ÂÔËÁÓ‰/
(12)
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 ƒÓÍ‡ÚÓ Ï‡Ï‡ ÒÔË ‰ÂÚÒÍË
Ú‚ ÙËÎÏ /√ÂÏ‡ÌËˇ,
2015„./
15.15 ¡Î‡„ÛÌËÚÂ ‰ÂÚÒÍË Ú‚
ÙËÎÏ /11 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 »ÒÚÓËˇ.bg ¬ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡
¡˙Î„‡Ëˇ ‚ “ËÒÚ‡ÌÌËˇ
Ô‡ÍÚ
22.00 ŒÔÚËÏËÒÚË Ú‚ ÙËÎÏ /12
ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ú‡
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.55 ƒÊËÌÒ /Ô/
04.25 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚ ÙËÎÏ
/3 ÒÂÁÓÌ, 8 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
(12)

07.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î Ò
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡ (Ô)
08.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î Ò
¬ÂÎËÁ‡ ≈Ì˜Â‚ (Ô)
09.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î Ò
‚Ó‰Â˘ »‚‡Ì √‡ÌËÚÒÍË
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (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 ì¿ÒÂÌÓ‚„‡‰ - ÌÂ·ÂÒÌËˇÚ …ÂÛÒ‡ÎËÏî - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Èî Ò
¬‡ÒËÎ ¬‡ÒËÎÂ‚
21.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î Ò ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —ËÏÓ‚ (Ô)
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.20 ìÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Èî Ò
¬‡ÒËÎ ¬‡ÒËÎÂ‚ (Ô)
00.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.35 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î Ò
»‚‡Ì √‡ÌËÚÒÍË (Ô)
02.35 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î Ò
¬ÂÎËÁ‡ ≈Ì˜Â‚ (Ô)
03.35 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
04.50 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î Ò
‚Ó‰Â˘ ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡
05.50 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î Ò ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —ËÏÓ‚ (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ

06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: –ÂÒÍ˛
¡ÓÚÒî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.25
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.26
15.00 œÂÏËÂ‡: ì»ÒÚËÌÒÍ‡
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.42
16.00 œÂÏËÂ‡: ì—Ô‡ÒËÚÂÎË ‚
ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.12 ÂÔ.2
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.30
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.36
21.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÎÂÁËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.1
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
00.00 ìÀ˛·ËÏÍ‡Ú‡ Ì‡ Í‡Îˇî ÒÂË‡Î, ÂÔ.8
01.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.78
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.50 ì¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÓî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.12

05.00 ÕÓ‚ËÌË
05.10 ‘ËÎÏ Ì‡ ‚ÓÂÌÌ‡ ÚÂÏ‡ÚËÍ‡
06.35 “ÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
ì«‰‡‚‡Ú‡ ·ÓÌˇî
09.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
09.20 «‰‡‚‡Ú‡ ·ÓÌˇ
09.45 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ ì≈ÍËÔ‡Êî
(1979 „., ÂÊ. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ÃËÚÚ‡, ‚ ÓÎËÚÂ:
√ÂÓ„ËÈ ΔÊÓÌÓ‚, ÀÂÓÌË‰
‘ËÎ‡ÚÓ‚, »ËÌ‡ ¿ÍÛÎÓ‚‡. —˛ÊÂÚ˙Ú ÔÓÒÎÂ‰ˇ‚‡ ËÁ‚˙ÌÂ‰ÌËˇ ÔÓÎÂÚ ‚
¡Ë‰Ë, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Á‡‡‰Ë
ÒÚ‡ıÓ‚ËÚÓ ÁÂÏÂÚÂÒÂÌËÂ Ë Í‡Ú‡ÒÚÓÙ‡ Ò‡ÏÓÎÂÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ Â‚‡ÍÛË‡
Ò˙‚ÂÚÒÍË ‡·ÓÚÌËˆË Ò
ÊÂÌËÚÂ Ë ‰Âˆ‡Ú‡ ËÏ)
12.05 “ÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
ìƒÊÛÎ·‡Òî
14.00 ÕÓ‚ËÌË
14.20 ìƒÊÛÎ·‡Òî
20.00 ì¬ÂÏÂî
20.20 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ ì ‡Î‡¯ÌËÍÓ‚î
22.10 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ ì“ÛÒÍË
„‡Ï·ËÚî
00.20 ìœÂÍ˙ÒÌ‡ÚËˇÚ ÔÓÎÂÚ Ì‡
’‡Ë œ‡Û˙Òî
01.15 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ ìœÓÎÂÚË
Ì‡Ò˙Ì Ë Ì‡ˇ‚Âî (1982
„., ÂÊ. –ÓÏ‡Ì ¡‡Î‡ˇÌ,
‚ ÓÎËÚÂ ŒÎÂ„ ﬂÌÍÓ‚ÒÍËÈ, ÕËÍËÚ‡ ÃËı‡ÎÍÓ‚,
À˛·Ó‚ –Û‰ÌÂ‚‡, ŒÎÂ„
“‡·‡ÍÓ‚, À˛‰ÏËÎ‡ √Û˜ÂÌÍÓ Ë ‰., —˛ÊÂÚ˙Ú
‡ÁÍ‡Á‚‡ Á‡ 40-„Ó‰Ë¯ÂÌ Ï˙Ê, ËÁÔ˙‰Ì‡Î ‚
ÍËÁ‡Ú‡ Ì‡ ÒÂ‰Ì‡Ú‡
‚˙Á‡ÒÚ)
02.45 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ Ì‡ ‚ÓÂÌÌ‡ ÚÂÏ‡ÚËÍ‡

ОВЕН

ВЕЗНИ

Денят ще е напрегнат.
Трудно ще се владеете
и ще се окажете в
центъра на много провокации.

Ще поискате да сте
напълно уверени, че ще
изживеете с вашата
половинка оставащия
ви живот.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Без да се интересувате
особено от оценките на
другите,
работете,
следвайки своите планове.

Проявете
максимум
топлота и съпричастност към партньора.
Нуждае се от вашата
подкрепа.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Постарайте се да контролирате чувствата
си и не “удряйте” с
упреци околните и приятелите.

Може да се проявите
като неособено разбрани. Това ще предизвика
раздразнение, спорове и
гняв.
.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Опитите да оправите
всички неща около вас
ще доведат до повишено напрежение. Бъдете
бдителни.

Ако имате партньор и
връзка, внимавайте.
Лумнала страст може
да развали отношенията ви.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Всяко излизане на техниката от строя ще се
възприема като благо,
защото ще останете
сами.

Не трябва да натрапвате на любимия ви
човек своята гледна
точка. Направете компромис.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Ще действате изключително мъдро, избягвайки опасности и капани,
без да влизате в ненужни спорове.

Денят не е много добър
за изясняване на лични
проблеми. Ситуацията
може доста да се задълбочи.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

ПОНЕДЕЛНИК
22 ФЕВРУАРИ
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Славия препъна Берое в Стара Загора
Славия препъна Берое с 1:1
в мач от ХVIII кръг на efbet
Лига. Под Аязмото Гаюс Макута (12) откри, а столичани
се добраха до точката в последните минути. Ивайло Димитров (85) оформи резултата от
дузпа, отсъдена от Георги Кабаков за игра с ръка в наказателното поле на Фуртадо. “Заралии” завършиха мача с 10
души, след като за два жълти
картона бе изгонен Крум Стоянов (68). Берое се отдалечи
от топ 4 в класирането, докато
за “белите” това е първа точка
от 10 декември, когато под

Околчица биха Ботев Вр с 2:1.
Играчите на Александър Тарханов имаха и късмет - домакините пропуснаха да отбележат на няколко пъти, а треньорът им Димитър ДимитровХеро се размина с победа
№250 в родния футбол.
“Вината трябва да търсим
в себе си. Първото полувреме
изтървахме много положения,
а можехме да водим с 3-4 гола.
Но футболът е несправедлив и
такива неща се случват. Червеният картон оказа влияние, но
не знам дали е ключовият момент. Притеснявах се преди

мача (от реферите) и се оказах
прав. Но не успяхме да си вкараме положенията. Имаме повече точки на чужд терен, отколкото у дома. Трябва да покажем амбициите си срещу водещите отбори”, каза Херо.
“Не мисля, че сме играли
зле. Имахме доста добри контраатаки. Не заслужавахме да
загубим. По закон допускаме
грешка в защита и тя ни коства
гол. Второто полувреме имахме преимущество, не само заради червения картон. Тази
точка за нас е прилична, радостни сме”, каза Тарханов.

СНИМКА BEROE.BG

Гаюс Макута от Берое прескача
хвърлилия се на шпагат капитан на Славия Андреа
Христов в мача, завършил 1:1 в Стара Загора
РЕЗУЛТАТИ

На ЕвроБаскет сме
след десет години

18-и кръг
Берое - Славия 1:1 1:0
Макута (12) 1:1 Димитров
(85-д), ЧК: Кр. Стоянов
(Б-68); ЦСКА - Черно море 1:0 Кайседо (63); Локо Пд - Лудогорец 3:2 0:1
Анисе (16) 1:1 Цветанов (41) 2:1 Д.
Илиев (43) 2:2 Кешерю (53-д) 3:2 Салинас (77); Арда - Ботев Вр 3:2 1:0 Жуниньо (4) 2:0 Пл. Крумов (29) 2:1 Генов
(74) 2:2 Ивайлов (82) 3:2 Делев (85),ЧК:
Н‘Дайе (Б-35); Монтана - ЦСКА 1948
1:0 Тасев (22-д); снощи: Етър - Левски;
днес, 17.30: Царско село - Ботев Пд.

България надви Латвия в драматичен мач в Рига
България се класира за Европейското първенство по баскетбол за първи
път от десет години. Отборът на Росен
Барчовски спечели драматично директния сблъсък с Латвия с 66:65 (15:17,
21:23, 15:19, 15:6) в празната “Арена
Рига”. Европейското първенство ще се
проведе догодина за първи път с 24
отбора и в 4 страни (Италия, Германия,
Чехия и Грузия). Натурализираният
американец Дий Бост изигра страхотен
мач и завърши с 18 т. (5 тройки). С 15
т. се отличи Павлин Иванов, като наниза три поредни тройки в последната
четвърт. Нашите изоставаха с 8 т., а едва
в края Бост наниза тройката, изпратила
ни на финалите. Димитър Димитров
добави 12 т., а Чавдар Костов - 11.
Българите бяха без голямата си звезда Александър Везенков, а дори и срещу
двама от лидерите на Латвия - Янис Тима
и Дайрис Бертанс, “лъвовете” показаха
дух и лишиха балтийците от участие в
ЕвроБаскет за първи път от 22 години.
България зае третата квота от Група H,
след Босна и Херцеговина и Гърция.
Двете победи на нашите с по 1 т. срещу
Латвия ги пратиха на финалите. Днес
България играе с Босна и Херцеговина, а
Латвия посреща Гърция в срещи без значение за крайното класиране.
“Много съм щастлив и много горд с
играчите си. Беше голям успех за
българския баскетбол. 2011-а играхме
за последно на ЕвроБаскет - преди 10
години, и пак бях с отбора. Ще е трето-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

то ми европейско”, каза селекционерът
Росен Барчовски. “Не беше хубав мач.
Но показахме характер. На края играхме умно, с голямо сърце. Благодаря на
Дий Бост. Пет години играе като българин”, допълни той.
“Щастлив съм. Най-вече от това, че
показахме чиста проба мъжество. Важни са всички - и треньорът, и играчите. Но най-важното е да са като едно.
Те разчитаха на звездите си. Но звездите са за публиката. А мачовете се
печелят от войници. Искам да благодаря на Дий Бост”, коментира президентът на Българската федерация по
баскетбол Георги Глушков - единстве-

ният българин, играл в НБА.
Плеймейкърът Дий Бост отново бе с
най-голям принос за изстрадания успех.
Той завърши с коефициент на ефективност 17 след вкараните 18 т. с 4 борби
и 4 асистенции. След мача американецът
обяви, че е бил решил да се откаже от
националния отбор след квалификациите, но е размислил. “Това щеше да е последният ми мач за България. Но ще размисля след тази победа. Мисля, че има
още баскетбол в мен. Зависи от треньора дали ще играя на европейското, а и
дали ще съм здрав. Говорих и с Везенков. Ще играем пак заедно”, заяви гардът
на френския Монако.

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

«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
√ÂÓ„Ë √ÂÓ„ËÂ‚
ggeorgiev@duma.bg
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg

ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ
÷— ¿
ÀÓÍÓ œ‰
¿‰‡
¡ÂÓÂ
÷— ¿ 1948
◊ÂÌÓ ÏÓÂ
ÀÂ‚ÒÍË
÷‡ÒÍÓ ÒÂÎÓ
ÃÓÌÚ‡Ì‡
¡ÓÚÂ‚ ¬
¡ÓÚÂ‚ œ‰
—Î‡‚Ëˇ
≈Ú˙

1 8 1 3 3 2 42:16 4 2
1 8 1 1 6 1 28:15 3 9
1 8 1 1 4 3 33:16 3 7
1 8 9 8 1 28:16 3 5
1 8 9 5 4 32:16 3 2
1 8 7 6 5 26:19 2 7
1 8 6 4 8 21:22 2 2
1 7 5 3 9 19:18 1 8
1 7 4 5 8 14:20 1 7
1 8 4 5 9 17:32 1 7
1 8 4 3 1 1 21:29 1 5
1 7 3 5 9 15:34 1 4
1 8 3 4 1 1 11:28 1 3
1 7 2 5 1 0 11:37 1 1

Втора лига,
19-и кръг
Янтра - Пирин 0:2 0:1 Манолев (18)
0:2 Карачанаков (73); Лудогорец-2 Добруджа 2:2 0:1 Винков (19) 0:2
Алексиев (54) 1:2 Кельовлуев (62) 2:2
Петров (85-д); Нефтохимик - Септември 0:6 0:1 Илиевски (15-д) 0:2 Ас. Георгиев (24) 0:3 Кабов (37) 0:4 Александров (74) 0:5 Илиевски (76) 0:6 Александров (79); Созопол - Литекс 1:0
Тодоров (70), ЧК: Ласков (С-27), Бауренски (Л-90+3); Спортист Своге Миньор 5:1 1:0 Янакиев (23) 1:1 Чиликов (33) 2:1 Костадинов (37) 3:1 Янакиев (45) 4:1 Рамадан (69) 5:1 Йосков
(86); Септември Сим - Кариана 3:0
(служ.); днес, 15.30: Локо ГО - Локо
Сф. Хебър и Струмска слава почиват.
ГЛЕДАЙТЕ

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

Õ¿¡Àﬁƒ¿“≈À: ¬ÂÎËÒÎ‡‚‡ ƒ˙Â‚‡
¡⁄À√¿–»ﬂ: œ‡‚ÎÂÚ‡ ƒ‡‚Ë‰Ó‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 215; ¿Ë‰‡ œ‡ÌËÍˇÌ - 218; ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ ¬ÂÎÂ‚‡ - 230;
–ÓÒÚËÒÎ‡‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡ - 233; ﬁÎËˇ ÛÎËÌÒÍ‡ - 224
» ŒÕŒÃ» ¿: Ã‡ˇ ‡ÎÔ‡˜Í‡-…Ó‚‡ÌÓ‚ÒÍ‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 246; ≈‚„ÂÌË √‡‚ËÎÓ‚ - 246
—¬ﬂ“: ﬁË ÃËı‡ÎÍÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬ÂÎË‡Ì‡ ’ËÒÚÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 238; ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232; ≈‚‡ ÓÒÚÓ‚‡ - 229
◊≈“»¬Œ: ¿Î¸ÓÌ‡ ÕÂÈÍÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 239;
¡ÓˇÌ ¡ÓÈ˜Â‚ - ìœÂ„‡Òî - 244; √ÂÓ„Ë √˙ÎÓ‚ - ìœ‡‰ÓÌî;
’Û‰ÓÊÌËÍ: ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚
—œŒ–“: ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 245,
Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
≈À≈ “–ŒÕÕŒ »«ƒ¿Õ»≈: –‡ÎËˆ‡ ÕËÍÓÎÓ‚‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 207, –ÓÒËˆ‡ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡

‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206,
ÃËı‡ÂÎ‡ ‡ÚÂËÌÒÍ‡
√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã¿: - 205; e-mail: reklama@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË
ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ ‰‡ ÌÂ
·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂÌË ‰Ó
3 ÏÂÒÂˆ‡ ıÓÌÓ‡Ë ÌÂ ÒÂ ËÁÔÎ‡˘‡Ú.
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

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

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

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
15.00 Локо ГО - Локо Сф
17.30 Царско село - Ботев Пд
ПО МАКС СПОРТ 3
21.45 Ювентус - Кротоне
ПО МАКС СПОРТ 4
22.00 Осасуна - Севиля
ПО БНТ 3
БАСКЕТБОЛ
16.20 България Босна и Херцеговина
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
15.30 Турнир в Монпелие (мъже)
ПО МАКС СПОРТ 2
6.00 Турнир в Сингапур (мъже)

Георги
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Боряна Калейн заслужи
пълен комплект медали на Световната купа по художествена
гимнастика в Москва. На финалите на отделните уреди тя
спечели злато на бухалки, сребро на лента и бронзови отличия на обръч и на топка. В
многобоя Калейн за малко
изтърва почетната стълбица,
като се нареди четвърта с
98,250 т. В руската столица
шампионка в многобоя стана

уреди Калейн изигра найсилно съчетанието си на бухалки и получи 27,650 т., с
което заслужи златото. След
нея останаха Арина - с
27,200 т., и Дина Аверина с 26,800.
На лента нашата получи
23,400 т., като бе изпреварена само от Дина - с
24,750. На обръч Боряна
събра 26,000 т., като я победиха Арина - с 27,350, и

Боряна Калейн с комплект
медали в Москва
Българската гимнастичка остана четвърта в многобоя
Дина Аверина (Рус) със
109,000 т., пред близначката
си Арина Аверина - 107,600
т., и Лала Крамаренко (Рус) 104,450 т.
На финалите на отделните

Дина - с 26,700. На топка
нашата бе оценена с 27,100
т., като тук първа се нареди
Дина - с 28,900 т., пред
Арина - с 28,350 т.
На съпътстващия турнир

за девойки ансамбълът на
България
спечели
три
сребърни медала - в многобоя, на 5 ленти и на 5 топки.
Момичетата са подготвяни от
старши треньорката Вяра Ва-

ташка и помощничката й Цветелина Найденова, бронзова
медалистка с ансамбъла от
Рио 2016.
В съпътстващия турнир за
девойки Ева Брезалиева спе-

чели бронзови медали в многобоя, на топка и на бухалки.
Стиляна Николова се пребори за бронзовите медали на
обръч и лента. Валерия Ватова завърши шеста в многобоя.

Джокович спечели девета титла в Мелбърн
Новак Джокович спечели рекордна девета титла от Откритото
първенство на Австралия и общо 18а в турнирите от Големия шлем. На
финала в Мелбърн Световният №1
разби руснака Даниил Медведев (№4)
със 7:5, 6:2, 6:2 само за 1:53 часа.
Така сърбинът се доближи на две
титли от вечния рекорд по трофеи от
Шлема, който държат Роджър Федерер и Рафаел Надал.
Джокович не е губил финал в
Мелбърн. Ноле записа 21-ва поредна
победа в турнира. За руснака това е
втори загубен финал в Шлема, след
като на US Open 2019 г. падна от
Надал в пет сета.
Централният корт в Мелбърн бе

запълнен с 85% от капацитета си.
Двубоят се оказа доста скучен. Джокера демонстрира най-доброто, на
което е способен, а Медведев се отказа да се бори към края на втория
сет. Ноле взе оспорван първи сет, а
после сломи съперника със съвършенството си.
Джокович завърши мача с 3 аса,
20 печеливши удара и едва 17 непредизвикани грешки, като успя да вземе
подаването на съперника си 7 пъти
от 11 опита и заслужи 2,15 милиона
долара. Медведев записа 24 уинъра,
30 непредизвикани грешки и спечели
едва 32% от точките си на втори сервис. Той попълни банковата си сметка с 1,18 милиона долара.

“Даниил заслужава добри думи,
той е страхотен човек и класен тенисист. Преди тренирахме по-често.
Даниил е много приятелски настроен, но на корта е един от най-трудните ми съперници. Само въпрос на
време е да спечели титла от Шлема,
но се надявам да има търпение да
изчака още няколко години”, каза
Ноле.
Призът при жените грабна Наоми
Осака (Яп), която разби Дженифър
Брейди (САЩ) с 6:4, 6:3 само за 79
минеути. Титлата е четвърта за нея
от Шлема след US Open (2018 и 2020)
и “Аустрелиън оупън” (2019). Тя остава непобедена във финални мачове
от Шлема, а от днес ще е №2 в света.

И четиримата българи
отпаднаха в слалома
в Кортина
И четиримата българи
отпаднаха в слалома от
Световното първенство в
Кортина д’Ампецо. Найдобрият ни алпиец Алберт
Попов бе с най-големи
шансове за призово класиране, след като завърши 18и в първия манш. Във втория обаче пропусна врата
още в началото и остана
извън класирането. Другите трима българи Камен
Златков, Калин Златков и
Константин Стоилов не успяха да завършат първия
манш. Те участваха в квалификации, където се наредиха между 25-те най-добри.
Титлата заслужи Себастиан Фос-Солеваг (Нор) с
общо време 1:46,48 мин.,

пред Адриан Пертл (Ав) на 0,21 сек., Хенрик Кристоферсен (Нор) - на 0,46
сек., и др.
Със слалома при мъжете приключи 46-ото Световно първенство. Австрия
оглави класирането по медали с 5 златни, 1 сребърен
и 2 бронзови, пред Швейцария (3, 1, 5) и Франция
(2, 1, 2). В индивидуален
план шампионатът бе найуспешен за Лара Гут-Бехрами (Швейц), която спечели два златни и един бронзов медал, Микаела Шифрин (САЩ) - един златен,
един сребърен и два бронзови, а при мъжете Винсент
Крихмайр (Ав) и Матийо
Фавър (Фр) грабнаха по две
титли.

Андреев замести
Гришо в Сингапур

СНИМКА БГНЕС

Норвежците Себастиан Фос-Солеваг
(вляво) и Хенрик Кристоферсен
се радват на медалите в слалома

Григор Димитров няма да участва
на турнира на
твърди кортове в
Сингапур, който е
от категория АТП
250 и започва днес.
Най-добрият ни тенисист
получи
“уайлд кард” от организаторите, но е
решил да си даде
почивка след контузията в Мелбърн по
време на четвъртфинала с Аслан Карацев (Рус). От днес
Димитров е №17 в
света. Очаква се
Гришо да се завърне
на корта от 15 март
за турнира в Акапулко, където е
шампион от 2014 г.
Освободената

“уайлд кард” за основната схема в
Сингапур получи
младата ни надежда
Адриан Андреев
(№423). Наградният
фонд е $300 000.
Тийнеджърът ще
стартира в I кръг
срещу №7 в схемата и №91 в света
Лойд Харис (РЮА),
който достигна до
третия
кръг
в
Мелбърн. При успех Адриан ще играе срещу Алексей
Попирин
(Авл,
№114) или квалификант. Водач в схемата е Адриан Манарино (Фр, №35), а
втори поставен е
Джон Милман (Авл,
№39).
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