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Властта иска ваксини назаем
Бойко Борисов обяви, че България ще иска помощ от Гърция
и Франция, може би и от Германия. Справка обаче показва, че те
са използвали повечето от наличните си дози.
Стр. 2
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ГЕРБ контролират
вота с предпазни маски

Юлия КУЛИНСКА

Нова схема за кражба на гласове лъсна
на частичните избори в Мъглиж

П

омните ли оня виц за ловеца,
сгащен да носи през рамо убита
лисица!? Когато горските го хванали, бракониерът възкликнал
учудено: “Брях, кога ми е скочило
това животно?”... Така и гербаджиите. Да се правят на ни лук яли,
ни лук мирисали е техен стар
прийом. В частичните местни избори в неделя те доказаха, че нищо
старо не е забравено и нищо ново
не е научено...
В Мъглиж хората на Бойко
Борисов извадиха стария арсенал,
поизлъскаха го и го пуснаха отново в употреба. Купуване на гласове, манипулации, фалшиви адресни
регистрации, застрашително размахване на пръст... Ново 20 с маските. Безпардонни и неприкрито.
Погазване на всякакви морални
норми. Груба и арогантна демонстрация на сила и власт. Че машинациите, лъжите и шменти капелите са запазена марка на ГЕРБ, не е
тайна за никого. Те вече са толкова нагли и живеят с чувството за
безнаказаност, че дори и когато
истината лъсва, се хилят цинично
в лицата.
Все така ли ще я караме?! Докога ще приличаме на страна на
аборигени, а не на европейска
държава, в която властват законът
и правилата!? Докога ще продължават гаврите, подигравките и неглижирането на волята на хората!?
Докога ли!? Докато всички заедно не изметем боклука от политиката.

ГЕРБ са контролирали
частичния местен вот в
Мъглиж с оранжеви предпазни маски. Преди влизане в
секциите избирателите получавали маските, а след като
упражнели правото си на
глас, оставяли ги на едно и

също място. Подаден е сигнал, че по този начин е контролирано колко от предварително договорените гласове са подадени реално.
От ръководството на
БСП се възмутиха, че ГЕРБ
са узурпирали кметския

пост в община Мъглиж. Социалистите обвиниха управляващите, че са победили с безпардонни и неприкрити манипулации, с употребата на хора, заплахи и
купуване на гласовете им.
БСП призова за остра

нетърпимост към всички
варианти за опорочаване на
изборите и подмяна на волята на хората чрез познати и нови форми на агресивно вмешателство в изборния процес.
Стр. 3
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Заведенията започнаха да приемат клиенти в първия си работен ден от месеци насам
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Властта моли Гърция
и Франция за ваксини назаем
БСП настоява за преговори с Русия и Китай
България преговаря с Гърция и
Франция, за да вземе назаем ваксини
срещу КОВИД-19, обяви премиерът
Бойко Борисов. По думите му, за разлика от България, в двете държави нямало опашки за ваксиниране. Борисов
обясни, че досега България е платила за
18,5 млн. дози и когато ги получи, ще
ги върне. По-късно здравният министър
проф. Костадин Ангелов добави и Германия сред страните, от които очакваме помощ.
Проверка на ДУМА в приложението на Европейския център за профилактика и контрол на болестите показа, че
до 1 март в България са доставени 284

000 дози, от които са поставени 209
759 (73,9%). Франция е получила 6 451
055 ваксини и е поставила 4 111 791
(63,7%). От получените в Гърция 1 008
720 дози вече са инжектирани 81,9%.
При това положение не е ясно дали двете
държави биха могли да ни заемат ваксини, а и подобно искане звучи екзотично,
тъй като България е първата държава,
която иска подобен заем от други страни членки на ЕС.
Като признание за пълен провал, безсилие и липса на далновидност определи лидерът на БСП Корнелия Нинова
признанието на управляващите, че ще
търсят ваксини назаем. “Вместо да се

Най-много медици и
прависти са пожелали
студентски практики
Най-много студенти
от специалностите медицина, ветеринарна медицина, стоматология и право
са се възползвали от
възможността да се включат в студентски практики по програма на МОН.
37 000 младежи са заявили интерес към втората
фаза по проекта през последната година. Общият
му бюджет е 46 млн. лева.
Над 20 000 от младежите
участват в практическо
обучение в реална работна среда във фирми, предприятия, институции и администрации. Всяка успешно приключила студентска практика се удостоверява със сертификат
и на студента се изплаща
стипендия от 600 лв. Спо-

ред МОН интерес към
студентските практики
има и от страна на бизнеса, като досега 2311 обучаващи организации от
различни икономически
сектори са заявили участието си в проекта с над
68 300 работни места. С
най-много практиканти над 780, е Българската
академия на науките, както и болници във Варна,
София, Плевен, Стара Загора. Най-голям дял от
всички включени студенти в проекта заемат младежите от УНСС, следвани от тези от Медицинския университет в Пловдив, Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и Медицинския университет във Варна.

моли на Франция и Гърция, да започва
разговори с Китай и Русия, както направиха редица европейски лидери. Управлението на кризата от правителството
на Борисов е некомпетентно, непоследователно и унизително за страната. То
е опасно за здравето на хората и вредно
за икономиката”, коментира възмутена
Нинова. Още в петък от парламентарната трибуна тя призова правителството
да започне разговори с Русия за една от
ваксините й, за която преди месец излезе положителна публикация в престижното медицинско издания “Лансет”.
Както вече ДУМА писа, в Унгария върви
ваксинацията с руски препарат и с един
от китайските, очаква се подобни преговори да започне и Чехия, тъй като няма
пречки от ЕК. В момента очевидно

българските здравни власти очакват Европейската агенция по лекарствата да
одобри руската ваксина.
Въпреки твърденията на директора на
ИАЛ Богдан Кирилов, че организацията
на ваксинирането е стройна и хаос няма,
немалка част от зелените коридори, които отвориха в неделя, бяха принудени да
затворят вчера заради изчерпване на ваксините. Ангелов коментира, че предпочита да има опашки пред ваксинационните центрове, отколкото хората да чакат
за линейки или да бъдат приети в болница, и заяви недоволството си, че се говори за хаос. Министърът отново направи
заявка, че целта е до юни да бъде ваксинирано 70% от българското население,
независимо че засега ваксина са получили едва около 3 на сто.

4 села са блокирани заради пропадащ мост над Янтра
Селата Каранци, Орловец, Виноград и Лозен са почти откъснати от
света заради пропадащ мост. Те нямат достъп до най-близкия град Полски Тръмбеш заради забраната за
преминаване през опасното съоръжение. Обещание за ремонт има, но
досега не е започнал. От Агенция
“Пътна инфраструктура” посочиха,
че работата ще започне при подходящи метеорологични условия, защото

ще се работи в коритото на реката.
Планира се да бъдат укрепени основите на моста и да се подобрят хидроизолацията и отводняването.
Предвидени са нова асфалтобетонова настилка, ограничителни системи
и предпазни парапети.
Въпреки забраната за ползване
на моста, автомобили и дори училищни автобуси продължават да
преминават, тъй като хората не

искат да заобикалят по обходните
маршрути. Един от тях е през Драганово и Поликраище, което
удължава със 70 км пътя от село
Каранци до Полски Тръмбеш.
За жителите на Орловец е осигурено алтернативно трасе, което
обаче минава по черен път и удължава разстоянието до общинския
център Полски Тръмбеш с над 5
километра.

Учителите виждат
лобизъм при избора
на директори
СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Учителите масово смятат, че има лобиране на партиите при избор на директори на училищата. Над 82 на сто
са категорични в тази позиция, показва проучване за
мандатността на управлението на директорите сред 8000
участници в образователната система, направено от синдиката “Образование” към КТ “Подкрепа”. По тази причина преподавателите са на мнение, че е нужна мандатност в управлението на училищата. Всеки пети смята, че
директорът трябва да има един мандат, всеки трети е за
два, а останалите не искат ограничения. Те обаче предлагат на всеки 4 години да се прави атестация с участието на синдикатите и от нея да зависи продължаването
на договора. Идеята е изградените добри директори да не
се губят от системата. Освен това близо 80% от учителите смятат, че участието на представителните синдикати в комисиите за назначаване на директори е наложително. Според синдикат “Образование” политиците не искат мандатна директорска длъжност, тъй като с въвеждането й политическите лобирания и влияния ще отстъпят
на професионализма и естественото кариерно израстване. Учителите пък са на противоположната позиция, тъй
като в момента се смятат за пренебрегнати от директорите. Преподавателите смятат, че преди тях началниците
им се съобразяват с обществените институции, политическите влияния и родителските набези.

2 години след първите протести на медицински сестри здравни специалисти отново
излязоха пред здравното министерство. Те смятат, че държавата не е изпълнила
основните им искания за подобряване на условията на труд и възнагражденията,
както и отпадане на търговския модел в държавното здравеопазване

Протести срещу застрояването на Черноморието
Опитите на управляващите за
застрояване и на малкото останали
девствени плажове по Черноморието провокираха нови протести - в
София, Пловдив и Русе. Организатори са националната коалиция “За
да остане природа в България” и
инициативите “Море без бетон” и
“Зелени закони”.
Исканията отново са за ясни забрани за застрояване и за връщане
на плажните дюни и гори от плажовете на Камчия и Шкорпиловци като
изключителна държавна собственост,
за което властта е задължена от Кон-

ституцията и Закона за устройство
на черноморското крайбрежие. Екоактивистите припомнят, че по силата на общ устройствен план, приет
незаконно без екооценка, днес заменените плажове са не само частни,
но и предвидени за урбанизация. Те
настояват след обратното одържавяване на плажовете всички дюни на
Камчия и по цялото Черноморие да
бъдат отразени в единна карта на дюните в кадастъра, където сега различни видове дюни се показват в различни карти, а някои дори не са отразени. Отразяването на дюните в Бълга-

рия в специализирана карта е
задължение на кадастъра, вписано в
закона от 2014 г. насам след скандала със строежи върху дюните на Несебър. Природозащитниците припомнят на ГЕРБ и правителството,
че не са изпълнили обещанията си от
миналото лято за мораториум на
строителството в най-близката зона,
прилежаща на черноморския бряг.
Тази година имаше големи протести,
след като кабинетът изненадващо обнародва заповед за защитена зона
“Камчия”, в която бяха отпаднали
текстове със забрани за застрояване.
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Калин Славов от “Прозрачност
без граници”
Частичните местни избори в
община Мъглиж в неделя разкриха нова схема на контролиран вот - чрез предпазните маски за лице. В една от секциите
избирателите влизали с предварително раздадени оранжеви
маски. След като гласували, хората оставяли предпазните средства на едно и също място.
Подаден е сигнал, че така вероятно се е контролирало колко
точно от предварително договорените гласове са подадени реално. По случая има арестуван
мъж, който по непотвърдена информация е съпруг на общинска
съветничка от ГЕРБ в Мъглиж.
“Борисов ще се разграничи ли
от изборната измама на ГЕРБ в
Мъглиж? Така ли смята да провежда и предстоящите парламентарни избори? Питаме МВР за
какво е задържан мъжът от
Мъглиж по време на изборния
ден. Кога ще приключи проверката на МВР и на прокуратурата по случая? Кой е арестуваният мъж?”, попита бившият омбудсман Мая Манолова.
БСП обвини ГЕРБ, че са
узурпирали кметския пост в

ции, с употребата на хора и
купуването на гласовете им.
“Телевизиите показаха във видеозапис, че всяка морална и
законова норма е престъпена и
погазена от ГЕРБ. Показно, грубо и арогантно кметското място бе узурпирано и това стана
публично достояние”, възмущават се от “Позитано” 20.
БСП призовава всички, без
ГЕРБ, за остра нетърпимост към
всички варианти и механизми за
опорочаването на вота. “Да се
обединим и да се противопоставим на всички порочни практики за подмяна на волята на
българските гласоподаватели познати и нови форми на агресивно вмешателство в изборния
процес. Нека опазим гласа на
всеки български гражданин!”,
настояват от левицата.
В неделя се проведоха частични местни избори в две общини и 10 населени места. В 7
от тях БСП участва със свои
кандидати. Още на първи тур
Татяна Стойкова от левицата
спечели кметското място в троянското село Калейца. Тя извоюва убедителна победа срещу

СНИМКА ПРЕССЕКРЕТАРИАТ НА ПРЕЗИДЕНТА

Държавният глава Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова обсъдиха
с ръководителите на службите за сигурност предприемането на адекватна
защита на правата на българските граждани зад граница, когато те са обект
на атаки само заради националното си самосъзнание. Срещата е провокирана
от писмо от Културния център “Иван Михайлов” в Битоля, както и
от сигнали на наши сънародници от Северна Македония

ГЕРБ вкараха маски за лица
в схема за контролиран вот
Управляващите арогантно узурпираха кметското място в Мъглиж, заявиха от БСП
Мъглиж. В официална позиция
социалистите заявяват, че управляващите са победили с безпардонни и неприкрити манипула-

кандидата на управляващите от
ВМРО с 163 гласа от 259 гласували. В три кметства кандидатите на БСП ще се явят на бало-

таж идната седмица. В село
Стежерово, община Левски, социалистката Пепа Костова ще
се бори с кандидата на БЗНС.

Балотаж предстои и на Димитър
Николов - кандидат на инициативен комитет, подкрепен от
БСП, в село Трояново, община

Камено. Втори тур очаква и кандидатът на БСП Мехмед Мехмед в кметство Боян, община
Венец.

Д-р Десислав Тасков се оттегля като кандидат за депутат
Кандидатът за депутат
от “БСП за България” във
Варна д-р Десислав Тасков оттегля кандидатурата си за участие в парламентарните
избори.
“Името ми беше замесено в телевизионен репортаж и обвързано с обви-

нения в злоупотреби в качеството ми на директор
на общинската болница в
град Каварна. Не е това
мястото, на което да предоставя своята гледна точка. Единственото, в което
искам да ви уверя, е, че
ще търся правата си по

съдебен ред, защото аз
знам истината и знам, че
не съм извършил нищо,
което да ощетява болницата и да облагодетелства мен или който и да е
човек около мен. Всичко,
което съм правил, е било
в интерес на лечебното

заведение и смея да
твърдя, че аз бях човекът,
допринесъл за това болницата да не бъде затворена, когато беше оставена без избор заради неуместните решения на
властите”, гласи позицията на Тасков. Заради

създалата се ситуация той
смята като единственото
правилно решение да оттегли кандидатурата си за
народен представител.
“Не бих искал умишлените атаки срещу мен да навредят нито на партията,
нито на вас - хората от

БСП във Варна, които неуморно се трудите и
стремите към промяна и
работите честно и прозрачно”, пише д-р Тасков
и уверява съгражданите
си, че ще направи всичко
възможно да изчисти името си на уважаван лекар.

Обзор обяви независимост от Несебър И Цацаров подхвана кмета
Жителите на Обзор и на Обзор в самостоятелен положителни гласове. на район „Красно село”
селата Приселци, Паницово, Раковсково, Козница,
Емона и Баня поискаха
независимост от община
Несебър на референдума
в неделя. Местното допитване премина с изключително висока активност 75% от имащите право на
глас отидоха до урните.
От тях 73% или 1193
души са гласували “за”
създаването на нова община Обзор - отделна от
Несебър. Едва 2% от гласоподавателите са били
“против” обособяването

център. До 2 седмици областният управител на
Бургас трябва да внесе
доклад в Министерския
съвет с резултатите от референдума, след което
правителството трябва да
започне процедура по вземането на решение за отделяне на Обзор и шестте
села от община Несебър.
Резултатът е повече от
категоричен, тъй като за
признаването на местен
референдум са необходими най-малко 40% избирателна активност и над 1/2

Според Закона за административно-териториалното устройство населението на една община трябва
да е минимум 6000 души,
а за Обзор те са почти половината. Даниела Божинова от Българското сдружение за насърчаване на
гражданската инициатива
обаче напомни, че законът
така и не се спазва, тъй
като 1/4 от българските
общини е с население под
6000 души, а някои като
Трекляно (815) и Бойница
(869) са съвсем малки.

Антикорупционната комисия, оглавявана от Сотир Цацаров, ще проверява за
конфликт на интереси кметицата на столичния район “Красно село” Росина
Станиславова. Проверката е по медийни
публикации, че тя си е разпределила сама
средства по проект “Патронажна грижа
за възрастни хора и лица с увреждания”,
финансиран по Оперативната програма
“Развитие на човешките ресурси”. Станиславова се е определила за ръководител на проекта. Комисията ще се произнесе по казуса в срок до два месеца.
По-рано Росина Станиславова коментира в интервю, че ще търси правата си
в съда. Тя продължава да твърди, че не е

имало нищо по-логично от това кметът
да поеме отговорност и да стане ръководител на проект в социалната сфера.
Кметът от “Демократична България” на
район “Слатина” Георги Илиев отчете,
че заместничката му Надежда Бачева е
определена за ръководител на проекта.
От 16 март 2020 г. до този момент тя е
получила 2500 лева.
ДУМА припомня, че веднага след като
избухна скандалът миналата седмица,
кметът Йорданка Фандъкова прати одит в
районната администрация. Проверка започна и от Управляващия орган на оперативната програма, която ще обхване 17те района, работещи по проекта.
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Сбъркана винетка
ще може да
се поправя
Удължават срока на шофьорските
книжки заради пандемията
Ако объркаме регистрационния номер, държавата на
регистрация или категорията
на превозното средство, за
което сме купили винетка,
вече ще можем да поправим
грешката, без да се налага да
плащаме за документа повторно. Това предвиждат промени
в Закона за пътищата, внесени в парламента от група депутати. Те трябва да бъдат
гласувани до петък, 5 март, за
да влязат в сила преди разпускането на парламента за изборите. Промяната на грешно
декларираните данни ще става
след проверка, че на територията на страната не съществува регистрирано пътно превозно средство с идентични на
първоначално нанесените данни. Промяната ще влиза в сила

веднага след извършване на
корекцията и ще бъде до срока на валидност на първоначално издадената винетка.
Досега при допускане на
грешка винетката се считаше
за невалидна, без парите да
бъдат възстановени на хората, независимо дали става
дума за годишна винетка, която е 97 лв. за лека кола, или 10
лв., колкото струва уикенд
винетката.
Най-често грешки се допускат при купуването на винетки за ремаркета, тъй като
когато към автомобила има
прикачено ремарке и общата
маса на композицията надвишава 3,5 тона, за него се изисква допълнителна винетна
такса. Според закона в такива случаи се дължи винетна

такса за същата кагетория
като за леката кола, т.е. К3.
В същото време обаче според Закона за пътищата ремаркето не е отделна категория пътно превозно средство, а според Закона за движение по пътищата то е отделна категория. Вносителите на поправката посочват,
че това практически обърква
потребителите и има множество жалби и сигнали. Найчесто допусканата грешка
била, че вместо електронна
винетка за превозно средство под 3,5 тона потребителите поради неразбиране избирали опцията “Електронна
винетка за ремарке на лек
автомобил”, още повече че
описанието и цената са
сходни. Веднъж излязъл на

„Енерго-Про” очаква 1,7 на сто
поскъпване на тока
От енергийните компании, които произвеждат, пренасят и доставят ток за домакинствата, единствено “Енерго-Про”,
което обслужва Североизточна България,
публикува прогноза с колко ще поскъпне
електроенергията от 1 юли, а именно - с
1,7%. По закон месец преди да внесат
заявленията си в КЕВР за цени, компаниите са длъжни да оповестят прогнозата
си. НЕК, ЧЕЗ, ЕВН, “Енерго-Про” публикуваха съобщения, но само последното бе
с прогноза. НЕК съобщава на сайта си, че
не разполага с пълната информация за ценообразуващите елементи и не може да
прогнозира каква цена ще поиска. От “ЧЕЗ
Електро България” съобщават, че с цената ще искат да покрият присъщите си
разходи, като елиминират кръстосаното
субсидиране. От компанията заявяват, че
ще отразят харчовете за купуване на ток
за покриване на технологичните разходи

и инвестициите за тази година, които са
100 млн. лв., също разходи за балансиране, както и възвръщаемостта, която им се
полага.
От “Електроразпределение Юг” съобщават, че предложението им ще е на база
цените от 1 юли 2020 г., индексирани с
разликите между прогнозираното и реално пренесеното количество еленергия,
между прогнозната и реално платената
цена за тока за технологични разходи,
между планирани и реализирани инвестиции. Ценовото заявление на “ЕВН България Електроснабдяване” ще отрази либерализацията на пазара на ток, необходимите им приходи и парите за енергийна
ефективност.
АЕЦ “Козлодуй”, ТЕЦ “Марица Изток 2”, ТЕЦ “Бобов дол” и ЕСО не са
оповестили на сайтовете си прогнози за
цените си.

пътя обаче, такъв водач има
вероятност да попадне в обхвата на камерите, те да регистрират грешката и автоматично той да бъде таксуван като нарушител. Вносителите посочват, че служителите на Националното толуправление могат да проверяват подадените от потребителите заявления и жалби относно грешки при въвеждането на данни и да коригират информацията, без водачът да губи валидността на
документа, който е платил.
Срокът на валидност на
шофьорските книжки, който е
изтекъл или изтича между 1
септември 2020 г. и 30 юни
2021 г. се удължава с 10 месеца, считано от датата на изтичане на срока на валидност,

съобщи главен инспектор Дамян Владинов от отдел “Пътна
полиция”. Като пример той
посочи, че ако на даден документ е разписан срок на валидност до 30 юни 2021 г., то
неговата валидност се удължава с 10 месеца до 30 април
2022 г. Причината за удължаването е във връзка с прилагането на европейски регламент
за определяне на специални и
временни мерки заради
продължаващата ковидкриза.
Също така, на всички шофьорски книжки, чийто срок на
валидност вече е бил удължен
миналата година и е изтекъл
или ще изтече в периода до
30 юни 2021 г., срокът се
удължава с 6 месеца или до
1 юли 2021 г. - която от двете
дати е по-късната.

Прекратяват съдебния туризъм
на фирми пред фалит
Фирми в процедура на фалит
няма да могат да сменят седалището
си в друг град, за да избират съдия
по несъстоятелността. Това предвиждат промени в Търговския закон, публикувани за обществено
обсъждане. Идеята на промените е
за цялостна реформа на производството по несъстоятелност, твърдят от
Министерството на правосъдието.
Една от основните промени в закона предвижда промяна на правилата, уреждащи местната подсъдност, с цел да се предотвратят злоупотреби от страна на недобросъвестни длъжници, които променят
седалището си единствено с цел избор на съд по несъстоятелност. За
целта компетентен съд ще се избира
спрямо това къде е било седалището
на компанията 6 месеца преди обя-

вяването на несъстоятелност.
Друга идея на проекта е създаване на ясни критерии за откриване на
производство по несъстоятелност и
стабилизация, както и регламентиране на единен процес на разглеждане
на молби в рамките на едно и също
производство по несъстоятелност.
Предвижда се и ускоряване на процеса във фазата на предявяване и
приемане на вземанията, както и намаляване на съдебни такси, приложими за отменителните искове. В законопроекта се предвижда и повишаване на ефективността на процеса по
осребряване на имуществото. Това
ще става чрез въвеждане на електронен публичен търг при продажбата
на имуществото от масата на несъстоятелността.

Гърция спря да тества
водачите на камиони
Практиката за бързи
антигенни тестове за
всички шофьори на товарни автомобили на
ГКПП “Кулата-Промахон” вчера беше прекратена, съобщиха от Министерството на външните
работи. Все още обаче
гръцката страна има право да тества шофьори на
случаен принцип, като
това ще отнема по 10-15
мин. При положителен
антигенен тест курсът на

шофьора ще бъде преустановен.
Мярката беше въведена на 25 февруари. От
вчера обаче тежкотоварните автомобили, които
имат разрешение да
извършват транспортни
дейности, ще преминават
през “Кулата” свободно.
Все още остава в сила
тестването на хора, влизащи в страната с коли и
автобуси. Освен това те
трябва да представят и

отрицателен ПСР тест за
КОВИД-19, който да
бъде направен не по-рано
от 72 часа преди влизане
на
територията
на
Гърция, както и да представят предварително
попълнен формуляр, в
който да са записали дестинацията, към която
пътуват. Те ще трябва да
останат под 7-дневна карантина на посочения във
формуляра адрес. Тази
мярка ще важи до 8 март.

www.duma.bg
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1824 - РАЖДА СЕ БЕДРЖИХ СМЕТАНА, ЧЕШКИ КОМПОЗИТОР (УМИРА 1884 Г.). Диригент,
педагог и общественик, смятан за патриарх на чешката
музикална култура. Автор на
няколко опери, сред тях “Далибор”, “Двете вдовици”, “Целувката”, които и до днес се
поставят на световните
оперни сцени. Най-известна е
операта му “Продадена невеста”, смятана за един от
върховете в оперното творчество изобщо.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Все така ли ще е?
От стр. 1
Запътили сме се към
едни от най-важните
парламентарни избори в
най-новата си история,
без да сме сигурни, че те
ще бъдат проведени както трябва. Отговорността за това положение
пада изцяло върху управляващите от ГЕРБ и
техните лакеи. А те яко
се постараха да затруднят максимално организацията на вота. То не
бяха измислени аргументи против машинното гласуване, то не бяха
венцехваления колко са

удобни хартиените бюлетини. Ръцете на ЦИК
бяха извивани садистично за щяло и нещяло.
Предложението на левицата за видеонаблюдение и за активна регистрация дори не бе подложено на дебати в комисии и в пленарната зала...
ГЕРБ имат алгоритъм
за печелене на избори и
го прилагат успешно повече от десет години. И
не им трябва нищо, което да им наруши комфорта. Защото те са като
онази баба, дето едно си
знае и едно си бае!
По телевизиите се

точат гербаджийските
министри и калинки, които омайват с красиви
приказки за светлото
бъдеще. А всъщност
всички те са водачи на
листи на партията на
Бойко Борисов, които
точат лиги за депутати.
И от екраните шурти
шербет от велики дела,
че чак да ти стане отровно и горчиво.
Представете си какво
ни чака, когато започне
същинската предизборна
кампания... Говорещите
министерски глави ще
ни облъчват още повече
от синия екран. С аргу-

мента, че животът не
спира по време на избори, че лягат и стават с
мисълта за нашето здраве и комфорт. И т.н.
ГЕРБ се надяват, че и
на този вот номерът им
ще мине. Че пачките,
лъжите, страхът, манипулациите и заплахите отново ще победят. Това
показва генералната репетиция на частичните
местни избори в Мъглиж.
Явно се готвят да
продължат по този начин
и на голямото представление на 4 април.
Дали ще им го позволим? Зависи от нас.

Арменският пъзел
Юри МИХАЛКОВ

Сегашната политическа криза в Армения бе
забъркана от недалновидността на премиера
Никол Пашинян. Той
има главната вина за
подпалването й, а впоследствие - и за арменското поражение в кратката война за Нагорни
Карабах срещу Азербайджан (септември-ноем-

ври 2020 г.). Но след
такъв провал той отказа
да подаде справедливо
исканата оставка.
Протестите срещу
оставането му на власт
още не са затихнали. Но
ето, че поради късомислие той пак стреля в
крака си.
Миналата седмица
обвини за арменското
поражение руските ракети “Искандер”. Това
бе и косвен упрек срещу
военния елит. Но след
като му се изсмя, генералитетът поиска оставката му, защото премиерът е неадекватен. И
заради Пашинян в Армения замириса на военен
преврат, какъвто тя не
познава повече от век.
Като първосигнален
мачо той поиска от пре-

зидента Армен Саркисян
да уволни началника на
Генщаба, но държавният
глава имаше законното
право да откаже. В момента опозицията, президентът, военните, голяма част от обществото се консолидират, за да
накарат премиера да си
ходи. Той продължава да
се репчи мускулесто и
късогледо, но дори и да
се задържи, постъпката
му ще е политически
неадекватна.
В арменския пъзел
може да се надуши и
външна закваска. Сегашната власт в Ереван е
соросоидна и дали атаката срещу “искандерите” не е пошушната на
премиера от посолството на САЩ в Ереван?
Колкото за да се очерни

Москва, толкова и за да
се разчисти пътят за доставка на американски
ракети.
Реакцията на Турция
пък става за виц. Военните преврати в страната са нещо като втора
природа, но сега тя се
бе загрижила Армения
да не я последва. Отделно, че военните в Ереван просто няма как да
търсят реванш за Карабах и в Анкара добре
знаят това. Така че тревогата й за съюзника
Азербайджан е повече
паническа, отколкото
трезва.
Русия не се намесва
и това звучи като плюс.
Само да не изпусне момента, когато този знак
ще започне да носи минуси.

1919 - В МОСКВА Е ОТКРИТ ПЪРВИЯТ КОНГРЕС НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ. Третият интернационал (известен под съкращението Коминтерн), учреден
по инициатива на Ленин и
партията на болшевиките,
съществува от 1919 до 1943
г. Победата на Октомврийската революция в Русия през 1917 г. дава тласък
за създаване на комунистически партии по целия
свят. На форума в Москва през 1919-а присъстват представители на 35 формации, в т.ч. и
на БРСДП (т.с.).
1939 - УМИРА ХАУЪРД КАРТЪР, БРИТАНСКИ
АРХЕОЛОГ (Р. 1874 Г.).
Известен с откриването на гробницата на
Тутанкамон в Долината на царете, Луксор,
Египет, на 4 ноември
1922 г. На 16 февруари
1923 г. отваря погребалната камера и пръв вижда саркофага на Тутанкамон. Смъртта на археолога на 65-годишна възраст се изтъква най-често от скептиците
като доказателство, опровергаващо идеята за
“проклятието на фараоните” - чума, причинила
смъртта на хората, осквернили гробницата на
Тутанкамон.
1981 - УМИРА КРУМ ЛЕКАРСКИ, ВОЕНЕН И
ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЕЦ (Р. 1898 Г.). Завършва
Военното училище в
София и Военната академия. Заради антимонархическите си настроения е уволнен от
армията. Участник в
събитията около Девети септември 1944 г. Един от пионерите на
конния спорт в България и изтъкнат състезател. Участник в четири олимпиади.
1983 - В АНГЛИЯ Е ДЕМОНСТРИРАН ПЪРВИЯТ КОМПАКТДИСК. Разработката е съвместно дело на
фирмите “Сони”, “Филипс” и
“Полиграм”. Компактдискът
е създаден още през 1979 г.
от “Филипс” и “Сони”. През
1982 г. започва масовото
производство в завод край Хановер, Германия.
Пет години по-късно мениджърите на продукта
са убедени, че компактдисковете ще направят
революция в света на персоналните компютри.
1988 - НАЧАЛО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА РУСЕ. По предложение
на Петко Симеонов на
тази дата участниците в профсъюзно събрание в Центъра по философия и социология
приемат възванието
“Да спасим Русе!”
Шест дни по-късно след прожекцията на филма
на Юри Жиров “Дишай” в Дома на киното в
София е създаден Обществен комитет за екологична защита на Русе. В него влизат Георги
Мишев, Светлин Русев, Нешка Робева, Желю
Желев, Ивайло Трифонов, Стефан Продев, Христо Смоленов, Стефан Гайтанджиев, Велислава Дърева, Петър Слабаков и др.
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Нахлуването на КОВИД-19
промени много сфери на живота у нас и в чужбина. Заразата
постави на изпитание редица
сектори, но даде и възможности
за промяна и напредък. Не всички обаче се възползваха. Медийният сектор също се промени.
Покрай извънредната ситуация
българските телевизии най-сетне се сетиха за хората със слухови затруднения и, макар и
плахо, опитаха да въведат симултанен превод в новинарските емисии. Голяма част от медиите успяха да комбинират традиционната си работа с онлайн
нововъведения, други обаче още
опипват почвата и стоят
замръзнали в миналото. Е, понякога всичко опира и до желание,
и до пари, които липсват...
Забраните за събиране на
много хора на едно място логично поставиха въпроса за
смисъла от десетките микрофони и камери, които се струпват, за да отразят скучно и казионно събитие, например. В
същото време обаче стана пределно ясно, че няма как нещо
да бъде “отразено” качествено, ако на място не присъства
истински журналист. Под истински се има предвид човек,
който e не просто дръжка на
микрофон или неформален
пиар на даващия пресконференция. Истинският журналист се е подготвил, прочел е и
може да задава остри въпроси,
поставящи на преден план важните проблеми, премълчаните
данни или премълчаваните
теми. Журналистика е да напишеш това, което някой не иска
да публикуваш, всичко останало е пиар, твърди Оруел. Пиарът понякога се изражда в

обслужващ персонал
или препечатване и публикуване на нелепици в опит за привличане на държавни субсидии,
гушване на левчета, подмазване
за депутатски листи или други
“допълнителни ангажименти”.
В България КОВИД-19 прибра по домовете много репортери, превърна ги в редактори
- къде успешно, къде не толкова. Заразата даде и неочаквано
предимство на политиците позволи им да се крият от журналисти и медии. Бойко Борисов достигна неподозирани висоти - той е единственият премиер и политик, позволил си демонстративно, публично и нагло да “отреже” медиите от
изявите си. Вечно сърдещият се
Борисов заяви, че няма да си
хаби нервите, като отговаря на
въпроси. “Има много зависими
журналисти. Не са зависими от
правителството или от нас,
изпълняват си някакви поръчки.
Да си ги правят”, изцепи се той,
а думите му бяха предавани онлайн на фейсбук страницата
му. Сценарист, режисьор и
оператор на всичките му изяви, докато обикаля страната с
джип на НСО, е пиарката му
Севделина Арнаудова.

Аматьорските видеа
придобиха названието “Севда
тв”. Там въпроси няма, неудобните ситуации са сведени до
минимум, срещите са подбрани
и в кадър попадат основно возещи се в джипа, свеждащи главица и добронамерени към премиера лица. Толкова за журналистиката. Да живее онлайн пиарът,
който понякога е добър, друг
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журналистика се сблъсква, произтичат от “изкривената система на публично финансиране на
медиите, укриването на информация от страна на институциите, заглушаването на критични
гласове и дори директната намеса на правителствата, която
превръща информацията в пропаганда”. Да ви звучи познато?
Елена Йончева смята, че
спешно трябва да се набележат
мерки на европейско ниво, за
да се предотврати по-нататъшното влошаване на медийната
среда в ЕС. Противниците й ще
кажат, че се е концентрирала в
европейските драми, а не в
България. Как да го направи,
след като повечето българи са
свикнали да си затварят очите
и да си траят в очакване бурята
да ги подмине? Йончева явно
се надява ЕС да ни напомни достатъчно твърдо, че

има правила

Не на монолога
от джипката!
Крайно време е медиите в България да
отговорят реципрочно на отношението,
което демонстрират към тях политиците
Павлета ДАВИДОВА

път - катастрофален. Без
сблъсък с реалния живот Борисов си живее доволно в розовия
балон на самодоволството. Дали
усетихме кога средата се изроди толкова, че основни медии се
превърнаха в беззъбо пропагандно оръжие в ръцете на правителството?
Преди дни се проведе международна онлайн конференция,
посветена на свободата на медиите и организирана от Прогресивния алианс на социалистите и демократите (S&D) в Европейския парламент. Сред модераторите бе и българският евродепутат Елена Йончева. Какво може да се направи, когато
премиер на европейска държава казва, че няма да отговаря на
журналистически въпроси, защото “не иска да си хаби нервите”, попита Йончева. Въпросът
й хвана колегите от други страни неподготвени. Да, променящият се свят изисква променящи се медии, социалните мрежи
и приложения няма как да бъдат
пренебрегвани, но Борисов изцяло зачеркна журналистиката

като такава, за да не му задават
неудобни въпроси... Шефът на
отдела на ЕС и Балканите в “Репортери без граници” Павол Салай каза, че организацията пак
готви препоръки към България.
Поредните. Само преди няколко месеца, на друга международна конференция, организацията
“Репортери без граници” отново се оплака публично от нехайството и пренебрежението
на българските власти към писмата и опитите за комуникация.
Какво обаче могат да направят българските журналисти, когато премиерът ги игнорира? Разбира се, че могат да
отговорят реципрочно, като го
бойкотират. Да, вече всички
следят социалните медии, но
всяко нещо си има граници.
Дори и онлайн може да се задават въпроси и да се формира
обществено мнение. Борисов
го осъзна и се възползва отлично. Никой обаче дори не
се опитва да го постави в някакви норми и рамки. Журналистите, които и преди не искаха да му задават “лоши”
въпроси, сега имат удобно извинение - той не ни кани, не
ни казва къде е. Повечето дори
са доволни. Не им се налага да
се поставят в неудобна ситуация, не ги привикват за инструктаж какво може да попитат, кажат, излъчат, напишат...
Гилдията у нас отдавна е забравила какво е солидарност и
всеки се е концентрирал в собственото си оцеляване. Уви,
често пъти то опира до журналиста или медийното ръководство като самостоятелна ико-

номическа единица. По време
на дискусията миналата седмица Салай подчерта, че българските журналисти трябва

да се
противопоставят
на подобно отношение, настоя
и да поставим темата за медийната свобода преди парламентарните избори. Медиите са
много поляризирани, но трябва
да споделят общи ценности и да
се обединяват, каза той. Салай
даде скорошен пример от Полша - всички медии, дори и проправителствените, се обединиха срещу предложението на кабинета да въведе данъци върху
приходите от реклама, което заплашваше независимата журналистика. Правителството нямаше избор, освен да се съобрази, и сега преправя законопроекта. Салай предположи, че Европейската народна партия
трябва да поиска обяснение от
Бойко Борисов - “да му покажат как в другите държави се
отнасят към медийната свобода”, вметна той, явно имайки
предвид предупрежденията на
ЕК към Полша и Унгария. Но
някак тъжна бе констатацията,
че в България има концентрация на всички проблеми, които
срещат медиите в Европа. И тук
не говорим за баналните ни задни позиции в класациите по свобода на медиите, а за превръщането на медиите в хомогенно
безкритично цяло.
Председателката на S&D в
ЕП Гарсия Перес обобщи, че заплахите, с които европейската

които трябва да се спазват, може
би ще влезем в правия път.
Българските журналисти трябва да спрат да се оправдават с
обстоятелствата. Варианти за
действие все още имаме, не е
прекалено късно.
Властта се ориентира и, оправдавайки се с коронавируса,
успешно създаде прецеденти,
възпрепятстващи журналистиката. Примерът с монолога от
джипката на Борисов е най-крещящ, но не е единствен. Само
преди месеци парламентарните
репортери бяха изолирани в новата, уж по-модерна, сграда на
Народното събрание. Единната
им позиция обаче подобри ситуацията. Значи може. Все почесто политиците предпочитат
да пускат фейсбук статуси или
скучни прессъобщения, които
очакват да бъдат предадени безкритично и дори без минимални
корекции. Така обаче често
лъсва пиарският непрофесионализъм и неразбиране на журналистическите стандарти. Политиците си мислят, че като си
плащат за прессъобщенията, са
си уредили прекрасно отразяване и светъл образ. Това обаче
няма как да се случи с правописни грешки, липса на “новина” или снимки отпреди 2-3 години. Йончева отправи важен

предизборен призив
към политиците. “Платените медии може да изглеждат примамливо, но те не ви помагат. Сега
може да ви хвалят, утре ще хвалят друг, ако плаща повече.
Спрете да давате интервюта и
да имате изяви пред т.нар. кафяви медии, отдавна нарушили
всички правила в журналистиката, само и само за да достигнете до малко повече избиратели. Пазете името си и своя авторитет, не ги залагайте в порочния модел”, призова тя.
Ако вярвате, че сте подготвени и достойни, спрете да водите монолози, скрити в джипката, в социалните мрежи и
прессъобщенията си. Дайте
възможност на истинските журналисти, на избирателите, дори
и на опонентите си, да ви питат,
бих допълнила аз. Монологът не
представя истинския образ на
политика, криенето само отлага
неизбежното пропукване на
светлия лик. А и не дава възможност за себенадграждане и истински разговор за по-доброто
бъдеще на България и българите. Да бойкотираме тези монолози, заслужаваме повече.
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Отношенията ЕС-Русия
са път за никъде
Трите стълба на ЕС отблъскване-сдържанеангажиране изострят конфронтацията с Москва
Отблъскване, сдържане, ангажиране. Това са трите стълба на отношенията на Европейския съюз към Русия,
огласени след заседанието на външните
министри на държавите-членки по повод “Случая Навални”. Именно в тази
последователност. Отблъскване - при
нарушение правата на човека и международното право. Сдържане - спрямо
дезинформация и кибер-атаки. Ангажиране - по теми от интерес за ЕС. В
резюме - нищо неочаквано. В резултат
- ескалация на конфронтацията.
Нещо повече, конфронтацията вече
придобива собствена динамика. Тя се
възпроизвежда лавинообразно, във всеки елемент от отношенията на Русия
със САЩ, НАТО и ЕС.
Противопоставянето стана всеобхватно: от политиката, сигурността, правата на човека до енергетиката, спорта,
дори ваксините. В информационните
потоци и от двете страни е трудно да се
намери не само позитивен, но дори и
просто неутрален коментар за другата
страна. А натрупващите се негативни
стереотипи ще правят все по-труден всеки опит за обръщане на тенденцията.
В по-широк, глобален контекст, разделението и конфронтацията очевидно

Любомир КЮЧУКОВ,
Директор на Института за
икономика и международни отношения

ще доминират международните отношения през следващите години. Икономическият форум в Давос, Срещата на Г-7
и Мюнхенската конференция по сигурността бяха ключовите международни
събития в продължение на месец, които
очертаха контурите на това ново световно разделение и му дадоха идеологическата обосновка: демокрация срещу
авторитаризъм. С което американският
президент Байдън започна да превръща
външнополитическата си концепция в
реална политика, насочена към реализа-

СНИМКА БГНЕС

Жозеп Борел и Сергей Лавров се отправят към залата
за преговори в МВнР на Русия по време на визитата на Борел
в Москва на 5 февруари 2021 година. Срещата им обаче се
вписа в тенденцията на задълбочаващо се противопоставяне

ция на целите, заложени още в предизборната му програма в статия за списание “Форин Афеърс” от началото на
2020 г. Само че там оценките му за
ролята на САЩ в света са доста пореалистични и критични от тези при
речта му в Мюнхен, защото са отправени към Тръмп. За сметка на това на
практика вече се наблюдава значителна
приемственост с предишната администрация не просто по отношение на целта
на американската външна политика (която винаги е била световно лидерство,
разбирано като доминация), но и на инструментариума. Затова не носи изненада основното послание на Байдън:
“Америка се завърна”. Готова да води
света. С доста притеснителната добавка: посрещайки предизвикателствата от
позиция на силата.
След четири години управление на
Тръмп обаче САЩ ще трябва да положат сериозни усилия за възстановяване
на международния си авторитет. Като
връщането към мултилатерализма и
възстановяването на отношенията с
партньорите и съюзниците (включително и в НАТО) едва ли ще е достатъчно.
Пръв Макрон формулира своите резерви (на английски език, пред американ-

ска аудитория - за да не остави никакви
съмнения относно съдържанието на посланието): ЕС не трябва сляпо да следва САЩ в подхода на противопоставяне. Меркел също реагира, като призова
за изработване на съвместен план за
противодействие срещу Китай и Русия.
А а професионалният прочит на това
изказване (широко коментиран в немските медии) също подсказва липсата
на готовност да се реализират едностранно приети от САЩ подходи и настояване ЕС да участва още на етапа
тяхното формулиране.
Самата формулировка “демокрация
срещу авторитаризъм” също предизвиква
определени въпроси. Тя отразява една
твърде опростенческа, черно-бяла визия
за света. И разделителната линия съвсем
не изглежда права. Затова и основното
предизвикателство пред анонсираната
Среща на върха за демокрация, която
Байдън се ангажира да организира, ще
бъде определянето на участниците. Защото сред стратегическите партньори и
съюзниците на САЩ има режими, които
трудно се вписват в понятието “демократични” (Турция, Саудитска Арабия и т.н.).
На стр.9

8

ВТОРНИК
2 МАРТ

2021

Все повече хора желаят
ваксина срещу КОВИД-19
Орбан се имунизира с китайския препарат „Синофарм”
Хората, които искат да се
ваксинират срещу коронавируса се увеличават, сочи проучване в шест развити държави, цитирано от АФП.
Повече хора във Великобритания, САЩ и дори в
скептичната към ваксините
Франция сега приемат идеята
да се имунизират. Проучването обхваща и Германия,
Япония и Швеция, където има
подобна тенденция.
Най-много те са сред британците - 89% спрямо 70 на
сто през декември 2020 г. В
Швеция 76% искат да се ваксинират (53% през декември),
в САЩ - 64% (58% през декември), в Германия - 73%
(спрямо 63%) и в Япония 64% (50%).
Във Франция ред за инжекция чакат 59%, скок от 40 на
сто през декември.
Двама от трима британци
са доволни от хода на ваксинационната кампания, докато
в САЩ, Германия и Япония
така мислят един от трима, а
във Франция - всеки пети.
Унгарският премиер Виктор Орбан публикува на
фейсбук страницата си в не-

СНИМКА БГНЕС

Гимназисти в датската общината Мьорс, регион Северна Ютландия, започват учебния
ден с бърз тест за коронавирус. От 1 март в района бе възобновено присъственото
обучение за учениците от средните класове и гимназиите. Досега обучението бе онлайн
деля видео, в което съобщава,
че се е ваксинирал с китайската ваксина на “Синофарм”,
след като първите количества
бяха доставени в страната.
Това е втората ваксина след
“Спутник V”, която Унгария
купува извън европейската
ваксинационна стратегия. Китайската ваксина е петата, из-

ползвана в Унгария, като от
нея са поръчани 2 млн. дози.
Пристигналите 275 000 ще
бъдат използвани още тази
седмица. 5,6% от населението вече е ваксинирано. Орбан предупреди, че имунизациите трябва да вървят бързо
и окуражи сънародниците си
да се ваксинират, тъй като за-

ОБЯВА

ì—Œ‘»…— ¿ ¬Œƒ¿î ¬–≈Ã≈ÕÕŒ
Ÿ≈ œ–≈ ⁄—Õ≈ ¬ŒƒŒ—Õ¿¡ƒﬂ¬¿Õ≈“Œ
¬ Õﬂ Œ» ◊¿—“» Õ¿ —“ŒÀ»÷¿“¿
Õ‡ 2 Ï‡Ú 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ) ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò˙Ò ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡·ÓÚË ‚
Ê.Í. ìƒÛÊ·‡î 1 ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡
‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 02:00 ‰Ó 05:00 ˜‡Ò‡ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚
‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ÛÎ. ì ‡ÔËÚ‡Ì ƒËÏËÚ˙
—ÔËÒ‡Â‚ÒÍËî, ÛÎ. ì»ÎËˇ ¡Â¯ÍÓ‚î,
ÛÎ. ì“Ë‡Ì‡î, ÛÎ. ì ˙ÒÚ˛ œ‡ÒÚÛıÓ‚ì.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ
‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ.
ì“Ë‡Ì‡î ÔÂ‰ ·Î. 121.
Õ‡ 2 Ï‡Ú 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ) ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ ÛÎË˜ÂÌ
‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ Ì‡ ÛÎ. ì¿ÒÂÌ …Ó‰‡ÌÓ‚î,
Í‚. ì ˙ÒÚÓ‚‡ ‚‡‰‡î, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡
‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:30 ‰Ó 21:30 ˜‡Ò‡ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚
‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ÛÎ. ì¿ÒÂÌ …Ó‰‡ÌÓ‚î, ÓÚ ÛÎ.
ì≈ÏËÎËˇÌ —Ú‡ÌÂ‚î ‰Ó ·ÛÎ. ì◊ÂÌË ‚˙ıî;
ÛÎ. ì√ÂÌ. »‚‡Ì ÓÎÂ‚î, ÓÚ ÛÎ. ìœÓÙ.
Ã‡ËÌ √ÓÎÂÏËÌÓ‚î ‰Ó ÛÎ. ìƒÊÓÌ
¿Ú‡Ì‡ÒÓ‚î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ
‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ:
ÛÎ. ì¿ÒÂÌ …Ó‰‡ÌÓ‚îì Ì‡ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ
Ò ÛÎ. ì√ÂÌ. »‚‡Ì ÓÎÂ‚î .
Õ‡ 2 Ï‡Ú 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ) ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ ÒÔË‡ÚÂÎÂÌ Í‡Ì Ì‡ ÛÎ.
ìÃÂÚÓ‰ËÈ ÛÒÂ‚Ë˜ì, ÊÍ. ì ‡ÒÌ‡ ÔÓÎˇÌ‡ì,
ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ
10:00 ‰Ó 22:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡

ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ÛÎ.
ìÃÂÚÓ‰ËÈ ÛÒÂ‚Ë˜î, ÏÂÊ‰Û ·ÛÎ.
ì¬˙ÁÍÂÒÂÌËÂî Ë ÛÎ. ìŒ‰ÓÓ‚ˆËî; ÛÎ.
ìŒ‰ÓÓ‚ˆËî, ÏÂÊ‰Û ÛÎ. ìÃÂÚÓ‰ËÈ
ÛÒÂ‚Ë˜î Ë ÛÎ. ì¡ÛÎËÌ‡ ÎË‚‡‰‡î; ÛÎ.
ì–ÛÏˇÌ‡î, ÏÂÊ‰Û ÛÎ. ìÃÂÚÓ‰ËÈ ÛÒÂ‚Ë˜î
Ë ÛÎ. ì¡ÛÎËÌ‡ ÎË‚‡‰‡î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ
‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ:
ÛÎ. ìŒ‰ÓÓ‚ˆËî Ì‡ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ
Ò ÛÎ. ìÃÂÚÓ‰ËÈ ÛÒÂ‚Ë˜î.
Õ‡ 2 Ï‡Ú 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ) ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ ÒÔË‡ÚÂÎÂÌ Í‡Ì Ì‡
·ÛÎ. ì¬‡ÒËÎ ÀÂ‚ÒÍËî, Í‚. ì÷ÂÌÚ˙î, ÒÂ
Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 10:00
‰Ó 20:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ·ÛÎ. ì¬‡ÒËÎ
ÀÂ‚ÒÍËî, ÓÚ π 7 ‰Ó π 35; ÛÎ. ì6-ÚË
ÒÂÔÚÂÏ‚Ëî, ÓÚ ·ÛÎ. ì¬‡ÒËÎ ÀÂ‚ÒÍËî ‰Ó
·ÛÎ. ìœ‡ÚË‡ı ≈‚ÚËÏËÈî, Ë ÛÎ. ì’‡Ì
ÛÏî.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ
‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ·ÛÎ.
ì¬‡ÒËÎ ÀÂ‚ÒÍËî Ì‡ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ. ì6ÚË ÒÂÔÚÂÏ‚Ëî.
–ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË ˘Â ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓ‰Ó·Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡
ÏÂÊ‡, Í‡ÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡Ú
ÁÓÌËÚÂ Ì‡ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ·˙‰Â˘Ë Ì‡Û¯ÂÌËˇ
Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ.
«‡ÒÂ„Ì‡ÚËÚÂ ÓÚ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ
“ÂÎÂÙÓÌÌËˇ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ 0800 121 21 ËÎË ‰‡ ÒÎÂ‰ˇÚ Á‡
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÚÂÍÛ˘Ë ÚÂÂÌÌË
‰ÂÈÌÓÒÚË ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ˜ÂÁ ¬ËÚÛ‡ÎÌËˇ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ http://www.sofiyskavoda.bg/water_stops.aspx.
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÒÂ
ËÁ‚ËÌˇ‚‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË Á‡ ÔË˜ËÌÂÌËÚÂ
‚ÂÏÂÌÌË ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡!
ŒÚ‰ÂÎ ÓÏÛÌËÍ‡ˆËË
Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î

даващата се трета вълна от
КОВИД-19 ще е по-силна от
първите две.
Словакия въвежда задължително носене на маски с висока защита и вечерен час от 3
март. Излизането от домовете
се забранява от 20 до 1 ч., а
между 5 и 20 ч. - само за работа, купуване на храна и

посещение на лекар. Въведен
е и коридор за пазаруване на
възрастни хора. Властите могат да проверяват документите за самоличност, за да се
убедят, че храна се купува от
най-близкия до жилището магазин. Смъртността от КОВИД-19 в Словакия в момента е най-висока в ЕС.
В САЩ от 2 март започват доставките от препарата
на компанията “Джонсън &
Джонсън”. Това е първата
еднократна ваксина, тя бе
лицензирана в неделя. Ефективността на ваксината е
66%, като тя предпазва от
тежко протичане на инфекцията до 85%, става ясно от
издаденото временно разрешително.
Японското правителство
отмени извънредното положение, свързано с коронавируса, в шест префектури,
включително Осака, Киото,
седмица по-рано от предвиденото заради подобряване
на епидемичната ситуация,
съобщи агенция Киодо. В
регионите на Токио, Чиба,
Канагава и Сайтама ограниченията остават до 7 март.
Въпреки облекченията заведенията ще работят с намалено работно време.

Масирана атака в Скопие
срещу Любчо Георгиевски
Бившият македонски премиер
Любчо Георгиевски е обект на масирана атака заради предложените
от него стъпки за деблокиране на
отношенията между София и Скопие, съобщава БГНЕС.
Кметът на Куманово Максим
Димитриевски, който е част от управляващата партия СДСМ, поиска
прокуратурата да се самосезира, а
Георгиевски да остане без македонско гражданство. Мария Георгиевска, депутатка от партията на премиера Зоран Заев, обяви, че управляващите “нямат нищо общо с лич-

ните позиции на Георгиевски”.
“Нямаме обща история с българите. Ние съществуваме от векове, а на македонския език, са минали илядници години, за да се
утвърди”, заяви депутатът Павле
Траянов от Демократическия
съюз, който е партньор на управлението.
Георгиевски призова Северна
Македония да гарантира, че няма
претенции към Пиринска Македония, а България да декларира, че
признава македонска нация и език
само след 1944 г.

Противници на Пашинян
нахлуха в държавни
учреждения
Арменски опозиционери нахлула в кметството на централния столичен район, предаде
кореспондент на РИАНовости. Те призоваха
служителите да не ходят на митинга на премиера Никол Пашинян.
По коридорите те скандираха “Армения без
Никола”, “Нация, армия,
победа”.
Акцията
продължи няколко минути. Преди това про-

тивниците на премиера
агитираха и в няколко
министерства.
За понеделник вечерта са планирани два митинга в Ереван. Опозицията ще се събере на
булевард “Баграмян”
срещу парламента, а
привържениците на Пашинян ще демонстрират
на Площада на републиката.
Междувременно
Съветът за сигурност на

страната осъди опитите
за въвличането на армията в политиката и призова президента Армен
Саркисян да удовлетвори искането на Пашинян
и да уволни началникът
на Генщаба ген. Оник
Гаспарян. Заедно с група висши офицери той
бе поискал оставката на
премиера. Очаква се
Саркисян да отнесе към
Конституционния съд
искането на Пашинян.
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Отношенията ЕС-Русия
са път за никъде

Строителството на “Северен поток-2” продължава. Американските санкции срещу проекта срещнаха
съпротива в Германия и други страни в Европа. В това отношение ЕС съхрани известна доза суверенитет
От стр. 7
Вече повече от десетилетие
санкциите се оказаха най-често
използваният инструмент в политиката за “наказване” на Русия. Без да решат нито един от
съществуващите конфликти. Защото сами по себе си те са
преди всичко средство за посочване на виновник, но е и за
постигане на решение. Особено когато са извън системата
на ООН, което пък ги поставя
в твърде деликатно отношение
спрямо международното право.
Вече се стигна до ситуацията,
когато те се превърнаха просто в ритуален политически акт.
Налагането на санкции, особено когато става дума за отделни физически лица, се оказа
пресечната и компромисна точка между т.нар. “ястреби” в ЕС,
настояващи за максимално изолиране на Русия, и страните,
желаещи да запазят отворени
вратите за диалог, но същевременно не искащи да се окичат с
етикета “проруски” в случай, че
блокират приемането на каквито и да било антируски мерки.
Иначе казано, демонстрира се
политическа активност и решителност, отразяваща както липсата на готовност за търсене
на позитивни решения, така и
невъзможността за силово налагане на позиция. И която е
калкулирана така, че да не води
автоматично до поредна ескалация на конфронтацията. На
свой ред Русия, макар и негласно, също оценява подобен подход и се ограничава до реципрочни действия като реакция.

„Разногледи” санкции
На тези цели е подчинено и
приемането на европейския
аналог на американския “Закон
Магнитски” - одобреният през
декември миналата година

Регламент за ограничителните
мерки срещу тежките нарушения на правата на човека, позволяващ блокирането на финансови средства и достъпа до
страни-членки на ЕС на физически и юридически лица, отговорни за такива нарушения.
Проблемът тук е, че на практика това е политически, а не
правен инструмент, доколкото
санкциите се налагат като следствие от политическа квалификация, а не като резултат от
правна процедура. Затова не е
случайно, че предложението за
санкции от последния Съвет на
ЕС от миналата седмица не
обхваща имената на руски олигарси (въпреки настояването на
редица страни, включително и
външния министър на България). А това е направено, защото тогава ЕС рискува срещу
него да бъдат заведени поредица от дела в международни
съдилища, както обясни върховният представител по външна
политика на ЕС Жозеп Борел.
Доста по-различно стоят нещата със санкциите, налагани
от САЩ. Особено когато те са
насочени не само срещу Русия,
но и срещу други страни,
сътрудничещи си с нея. И водят до доста сериозен икономически и финансов ущърб за
засегнатите държави и фирми.
Най-типичният пример тук са
санкциите срещу руските енергийни проекти в Европа, а найвидими - срещу “Северен поток 2”. Показателно е, че дори
Меркел нееднократно и официално заяви, че те противоречат
на международното право, доколкото чрез национално законодателство (американския
Закон за защита на европейската енергийна сигурност, при
който дори самото наименование предизвиква сериозно недоумение) се налагат задълже-

ния на други суверенни държави. В крайна сметка е трудно
да се допусне, че няколкомилиардната инвестиция ще бъде
прекратена, но вероятно все
пак ще се наложи Германия да
формулира определени условия, свързани с последващата
експлоатация на проекта (компромис, който да позволи на
всички страни да декларират
постигане на целите си и запазване на достойнството).

Дискредитация
на диалога
Противно на логиката в
международните отношения,
посещението на Борел в Москва и срещата му с руския
външен министър Лавров също
се вписа в тенденцията на
задълбочаващо се противопоставяне. При това негативният
ефект от нея ще бъде дългосрочен. И едва ли в скоро време
може да се очаква, че ще има
опит за нова среща на високо
равнище, която да даде началото на позитивна динамика в
отношенията Русия-ЕС. Провалът на това посещение
потвърди, че се е променило
дори разбирането за диалога
като политически инструмент той вече не е разглеждан като
средство за намиране на общо
решение на проблеми, а се
превръща в елемент от конфронтацията и трибуна за взаимни обвинения. След срещата
Лавров-Борел единият бе критикуван, че не е поставил претенциите на своята страна, а
другият - че е заявил тези на
своята. Съвкупният резултат
бе ерозия на диалога като
средство за търсене на общи
решения, пълна липса на взаимно доверие, ескалираща конфронтация и най-вече отсъствие дори на опит да се търси
излизане от тази спирала. По-

следвалото заявление на Лавров, че Русия би могла евентуално да прекъсне отношенията
си с ЕС (каквото и да означава
това), само потвърждава подобна констатация.

Твърдата игра на Русия
Както при това посещение,
така и по отношение на “случая
Навални”, Русия очевидно реши
да играе твърдо. Арестът на
Навални и последващото
осъждане бе ясна политическа
демонстрация, че тя няма да се
съобразява с какъвто и да било
чужд натиск и няма да позволи
да й бъдат диктувани действия
отвън. Но този път посочването
на “външния враг” нямаше този
еднозначен сплотяващ ефект
върху руското общество, както
досега. В Русия, както и практически навсякъде по света, натрупването на кризи доведе до
сериозно вътрешнополитическо
напрежение. И въпреки, че самият Навални съвсем не се
радва на единодушна подкрепа, включително и в редовете
на руската опозиция, а и трудно би могъл да мине за олицетворение на демокрацията
(предвид националистическите
си и ксенофобски изказвания),
той концентрира в себе си трупащото се недоволство, олицетворяващо постепенното износване на властта. Навални
сам по себе си не е алтернатива и не е заплаха за Путин, но
той бе превърнат в знаме на
стремежа към промяна.
Русия би следвало да е найзаинтересована от изясняването на всички обстоятелства по
“случая Навални”. Обвиненията в опит за неговото отравяне, при това на руска територия, както и последвалото отправяне на лечение в чужбина,
поставят страната в твърде неуютна международна ситуа-

ция. Което пък позволи част
от международното противопоставяне да се пренесе вътре
в Русия. За това допринесе и
филмът на Навални за двореца
в Геленджик. Очевидно в неговото изработване е ангажиран
сериозен финансов, информационен и пропаганден външен
ресурс, който не е по силите
както на самия опозиционер,
така и на неговия екип. Но
това не отменя същността на
проблема, защото там бяха
изнесени твърдения и поставени въпроси, които се нуждаят
от ясен отговор, на първо място пред руското общество.
Играта на нерви в полето
на геополитическата конфронтация е път за никъде. А
възможното някъде е опасно
за всички, защото то ни доближава максимално до риска от
пряк сблъсък. Показателен за
това е дори и фактът, че понятието “мир” изчезна от международната лексика през последните десетилетия - и като политическа цел, и просто като
човешка ценност.
Има ли все пак светлина в
тунела? Надеждата е свързана с
това, че и двете страни си дават
ясна сметка за последствията в
случай, че конфронтацията прерасне в конфликт. И фактът, че
въпреки всичко се постигна
удължаването с още пет година
на действието на Договора
“Нов СТАРТ” за стратегическите настъпателни ядрени оръжия (последният останал действащ двустранен договор между Русия и САЩ за съкращаване и контрол на въоръженията), подсказва вярната посока.
Но за да се превърне епизодът
в тенденция, ще бъде необходимо очевидно не само много
време, но и политическа смелост и отговорност. И найобикновен здрав разум.

10

ВТОРНИК
2 МАРТ

2021

Политици имитатори
провалят Македония
Ненаучили урока от Преспанския договор, те се държат
като слон в стъкларски магазин и в спора с България
Денко МАЛЕВСКИ*

Изправени пред спора с България,
който е новото външнополитическо предизвикателство, ние по един красноречив
начин доказваме, че нищо не сме научили
от предишния спор - този с Гърция.
Критиците на Преспанския договор,
както сред политиците така и сред интелектуалците, твърдят, че “работата е
свършена”, държавата вече е в НАТО и
сега безпрепятствено може да имитират
поведение, което доведе до 30-годишната
блокада на бъдещето ни. Те въобще не
осъзнават, че “работата” никак не е
свършена, нито в международен, нито във
вътрешен план. Точно там нещата никога
не са “готови”.

Над 80% от гърците са срещу договора, който позволи “гръцкото име Македония” да се използва за наименованието
на славянска нация и език. По-голямата
пък част от македонците смятат, че е
извършено национално предателство с
промяната на името. Този човешки вулкан, изпълнен с гняв от двете страни по
границата на Преспа, бе продукт от
съвпадението на интересите на Запада в
битката си за голямо влияние на Балканите и дързостта и неволите на лидерите
на двете леви партии - СДСМ и Сириза.
Но националистическата вълна, която бе
причина щ1 за страшното забавяне на
страната към евроатлантическите интеграции, както и нейните носители никога
не бяха открито и масово подложени на
сериозна критика нито от политическите, нит и от научните среди в Македония.
На никого не му хрумна на ума да
направи онова, което сега американските политически институции се опитват
да извършат срещу бившия президент
Тръмп: да му забранят завинаги да се
занимава с политика. Преди време основният лозунг на бъдещите носители на
властта бе да не се създават “вълнения”.
За тях бе много по-важно да омилостивят тогавашния президент (Гeорге Иванов Ц ред.) да им връчи мандата, отколкото да говорят публично за неговата и
на правителството грешна политика за
“антиквизация” на страната.
Така ние пропуснахме сериозния дебат в обществото за това кой, кога и по
какъв начин въвлече страната в един спор

*Денко Малевски бе първият външен министър на независима Македония.
При възникването на спора с Гърция той призоваваше публично за бързото
му разрешаване. След като написа тази година, че сме били един народ и
Гоце Делчев е българин, той бе подложен на публичен линч, напомнящ времената след 1945 г, когато всеки с различно мнение бе преследван и анатемосван. Президентът Стево Пендаровски веднага го освободи от длъжността
съветник “поради намалени бюджетни средства”. Малевски е професор по
международни отношения в Университета в Скопие./БГНЕС
Германия очевидно не е така
изрядно подредена и организирана, както вярват самите германци. Пандемията окончателно показа, че Германия вече не
е това, което беше.
А някога Германия минаваше за страната на ефективността и благонадеждността. Германците може и да са малко
сковани, гласеше тази гледна
точка, те може и да се крият в
избата, когато искат да се посмеят на глас, но затова пък винаги са точни и дисциплинирани. А благосъстоянието им открай време се гради върху десетките хиляди средни и малки
предприемачи и върху една относително силна държава.
В центъра на всичко стояха
широката средна класа и идеята за корпоративизъм, чиято
формула най-опростено гласи:
отказваме се от някогашните
класови борби и решаваме конфликтите по мирен път. Въпреки силните синдикати, стачките
в Германия са рядкост. В отплата максимално количество
хора са приобщени към едно
завидно благополучие.
Дали този манталите не отиде окончателно в историята за-

СНИМКА ИНТЕРНЕТ

Паметникът на Александър Македонски в Скопие бе кулминацията на
провалената политика на антиквизация, водена от предишното
правителство на ВМРО-ДПМНЕ начело с Никола Груевски
за идентичността, който за всички, разбиращи от международна политика, бе ясно,
че ще приключи с нашата капитулация.
Напълно недокоснато остана доминиращото националистическо разбиране,
че ние винаги сме прави, че нашите политици и учени нищо не са сгрешили, когато положиха основите на нашата идентичност върху гръцката история и култура. Ние не направихме никакъв опит
да обясним случилото се, поне за да не
повторим грешките отново. И така, с ореола на национални герои, които не са
извършили национално предателство,
едно ново поколение македонски политици, днес иска да дойде на власт (авторът има предвид партията ВМРОДПМНЕ с лидер Христо Мицкоски Ц
ред). Това поколение, използвайки
накърненото достойнство на народа и неговия искрен (но неграмотен) патриотизъм, проблематизира Преспанския договор и отхвърли Споразумението с
България. Какво ще стане, ако тези сили
дойдат на власт и имат възможност да
изпълнят заканите си?
Крехкото мнозинство на управляващата коалиция допуска всякакви възмож-

ни комбинации за промяна на властта в
парламента. С демократизацията на македонското общество и отсъствието на
страх сред депутатите от полицейски произвол и намеса в техния живот, възможни са всякакви комбинации за промяна,
включително паричните.
Много бързо може да заприличаме на
политическата система в една държава,
която дълго време носи пламъка на свободата и демокрацията, но бе изпаднала
в тежка политическа криза - Франция. В
Четвъртата френска република (19461958 г.) малки и незначителни политически партии в парламента решаваха
съдбата на правителството и така средната продължителност на кабинетите бе
8 месеца. Големият външнополитически
въпрос за деколонизацията нямаше как
да бъде решен, защото се стигна до пълна
парализа на системата и страната бе изправена пред гражданска война през
1958 г. Да, тогава мощната Франция бе
член на НАТО и ЕС. А, какво да кажем
за днешна наранена Македония? Много
наши политици и интелектуалци си играят с нейната съдба и се държат като
слон в стъкларски магазин.

Германия вече не е това, което беше
Йенс ТУРАУ

ради пандемията? Промяната
започна всъщност доста порано. Дългогодишните спорове
около строежа на подземна жпгара в Щутгарт или на новото
берлинско летище бяха първите
предвестници, че доказалият се
през годините баланс на интересите вече не работи както
трябва. Да, полагаха се усилия в
решаването на проблемите да
участват всички обществени
групи, но все по-често се оказваше, че край печката са се струпали прекалено много готвачи:
правителството, провинциите,
окръзите, градовете, гражданските инициативи, експертните
съвети. От старите времена
оцеля само една идея: когато се
захванат с нещо, германците
гледат да го свършат по най-ста-

рателния и подробен начин.
А сега дойде и пандемията.
Вече никой не може да се ориентира в гъсталака от концепции, според които едни училища отварят, а други остават затворени. Канцлерката Ангела
Меркел очевидно се е отказала
от опитите си да наложи поне
някакво подобие на единни правила в борбата срещу пандемията. Позволяваме си лукса да
разпределим хората в безброй
групи за поредността на ваксиниране, забравяме обаче да
поръчаме достатъчно ваксини.
Но това не е всичко. В един
момент медиите така очерниха
ваксината “АстраЗенека”, че
много хора вече не искат да се
ваксинират с нея, макар
ефектът й да е доказан. От толкова много дървета престанахме да виждаме гората.
За цялата тази бъркотия
съществуват отчасти традиционни причини. Образованието
например открай време е в
компетенциите на отделните
провинции. Абсурдните поня-

кога разлики в образователната политика и в равнището на
образованието са се превърнали във всекидневие, но ние си
затваряхме очите за тях просто защото тази форма на федерализма работеше много добре, включително и след началото на пандемията.
Тогава, преди година, всички си казвахме: ние сме германци и ще овладеем тази пандемия. Прекалено дълго обаче
останахме в обятията на самодоволството. А както знаем, самодоволните понякога
изпускат момента.
Германия спешно се нуждае
от едно честно взиране в себе
си. Не, това изобщо не означава, че трябва да се саморазкъсаме (макар че ние, германците,
имаме опит в това). Но определено трябва да преосмислим
някои свои нагласи. Да съсипем
с икономии държавата, само за
да постигнем уравновесен бюджет, не е добра идея. По време
на пандемията държавата раздаде щедри помощи на безброй

фирми и предприемачи, а трудовото законодателство при
намалено работно време се оказа същинска благословия, както беше и по време на финансовата криза. В същото време
обаче забравяме колко важни
са и младите основатели на
фирми, самонаетите, хората на
изкуството и културата, на които почти никой не обръща
внимание. И които се задушават от бюрократичните правила за отпускане на помощи.
Време е да подхванем дискусия за онази Германия, която искаме да видим след пандемията. За онази Германия, която ще си остане на добри позиции дори ако вирусът не си
отиде, дори ако на вратата ни
почука следващата пандемия.
Имаме нужда от една ефикасна и успешна държава с колкото може по-малко йерархии.
Имаме нужда да видим с нови
очи модерните форми на предприемачеството. Да оставим
федерализма само там, където
ни е нужен, и да си позволим
риска от повече централизъм,
когато той ни потрябва. А и
по-малко самодоволство никак
няма да ни навреди.
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Легендарната
епопея на
връх Шипка
Чутовният подвиг скрепява
нетленното българо-руско братство
Щерю НАУМОВ

Върху билото на стария
Балкан и в паметта на народа ни
името на този връх се е издигнало до озарението на символ,
до неповторимата красота на
вечна легенда, до величието на
светиня. Към него обръщаме
поглед в дни на изпитание и
патриотична гордост, когато се
вглеждаме в стъпките на дедите
си и в контурите на утрешния
ден. Към него винаги пристъпваме смълчани, защото знaем, че
се докосваме до истинско
безсмъртие. В подножието му
България вие венци от здравец
и рози, за да остане вярна на
признателността, бликаща направо от сърцата.
Към сияйната вис на Шипка
многострадална България пътуваше цели пет века. Тръгна в
онзи черен 17 юли 1393 г., когато Патриарх Евтимий за последен път удари камбаната над
престолния Търновград. Движеше се през сипеи и урви, изкачваше хребети и зъбери, съхранила в жаравата на родното
огнище въжделената мисъл да
оцелее. Тази мисъл грееше в

кандилата на манастирите,
бълбукаше в предания и легенди, раждаше Чипровски буни и
Велчови завери, Балканджи Йововци и Хайдут Сидеровци, буревестници като Паисий и титани на делото и мисълта като
Раковски и Каравелов, Левски и
Ботев, Каблешков и Бенковски,
Волов и Петлешков, Бачо Киро
и поп Харитон...
В горнилото на робството
България узря за своята велика
кървава сватба. През април
1876 г. бунтовният звън на копривщенските камбани отекна
под гневните родни небеса. В
името на свободата прозвучаха знатните геройски думи
“Свобода или смърт!”. Изстрелите на черешовите топчета
разцъфнаха като светла априлска надежда. Нейният изконен
вик бе сподавен. След пролетния блясък на големия ден
България замръкна като клета
вдовица. И с очи, изтерзани от
мъка, гледаше на север към
голямото си упование - Русия.
И тръгна Русия! Тръгнаха
руските богатири на война справедлива, освободителна!
Поробителят затрепери от свещения гняв на орловци, на суздалци и владимирци. Рамо до

рамо със своите светлооки братя тръгнаха и българските
опълченски дружини.
България ги посрещна по
древния славянски обичай - с
хляб и сол. В прегръдките на
тази споделена радост победният марш на воините на Гурко
и Столетов ставаше все по-неудържим. Превалили Балкана и
равната шир на Тракия, те срещнаха очи в очи низамите на
Сюлейман паша. А той тръгва
към Шипка. За да започне величавият бой, който ще определи
изхода на войната. Сам Сюлейман паша възкликва: “Едва ли
някой е виждал толкова свирепа
и кървава битка!”. Когато положението става безнадеждно, 200
стрелци, по двама на кон, предвождани от генерал Радецки, из-

качват билото на свещения връх.
Тогава очевидецът на тези боеве Форбс, пратеник на лондонския “Дейли нюз”, ще предаде:
“В този момент Столетов, обхванат от силно вълнение, извика: “Слава тебе, Господи”.
А когато лавина от руски
войници и български опълченци се спуска на юг по склоновете на заснежения Балкан,
Вейсел паша с глас висок извикал: “Тях ги е раждала една
майка”. Така турският пълководец се е докоснал до голямата
истина за нетленното българоруско братство. На Шипка се
заражда това братство, споено
с кръвта, мъжеството и саможертвата на руските бойци и
българските опълченци.
Сто четиридесет и три годи-

ни от тогава!
Чутовният подвиг ще остане
безсмъртен като дружбата между нас. Както го е възпял и Вазов:
“И днес йощ Балканът,
щом буря зафаща,
спомня тоз ден бурен,
шуми и препраща
славата му дивна
като някой ек
от урва на урва
и от век на век!”
Тази братска обич и вечно
единство с нашите двойни освободители сияе у народа ни
и ние вървим и ще вървим
един до друг, независимо от
безродниците, които се опитват да ни попречат!

Ентусиазмът в първите
дни на Свободата

Величието на един
обикновен руски човек

Никола ЧОЛАКОВ

Георги ЖУЛЕВ,
гр. Бяла, област Русе

Пак се връщаме към
онези паметни дни, когато изненадващо за противника на 27 юни 1877 г. на
4-5 км източно от Свищов
първите части на 14-а пехотна дивизия и 4-та стрелкова бригада на Руската
армия под командването
на генерал-майор Михаил
Драганович Драгомиров
стъпват на българска земя.
От тук започва великият
освободителен поход, преминаващ през Плевен,
Шипка и София до историческото Сан Стефано.
Иван Вазов описва ентусиазма при посрещането на Александър II в Свищов по разказ на очевидци. Императорът бил придружен от наследника главнокомандващия Николай Николаевич, от Горчаков
и
Игнатиев.
Възторгът бил неописуем.
Викове, китки, сълзи от
радост. Иконом поп Христо го поздравил с реч.

Александър II минал през
улици, поръсени с цветя,
и се отправил към черквата, яхнал черен кон, за да
благодари на Бога за великата победа.
... “Аз не бях честит
да видя императора тогава, - пише Вазов в разказа “Първите дни на свободата”, - но го видях
вече в Букурещ на 14
май, когато влазяше, посрещнат от стохиляден
народ, из които аз, скрит,
плачех от лудо възхищение, и за да дам отдишка
на бурния накип на чувствата си, написах същия
ден Одата на императо-

ра Александра”.
Вазов описва облеклото, лицето, благостта
и неизразимото величие
на императора в Букурещ, седнал в колесницата с румънската княгиня
под дъжд китки и гръмотевиците на “ура”. А
също - че никое сетнешно поколение няма да
изпита съдържателния
живот на тогавашното
поколение, преживяло
тежки борби и ужаси,
както и възхищението
му от знаменитите думи
на Александър Втори:
“Да бъде свободна таз
земя!”

Споменът ме връща в далечната 1957
г., когато хиляди български младежи по
призива на ДКМС заминахме на работа
като миньори в каменовъглените мини
на Донбас, където се трудихме, учихме и
работихме в продължение на три години.
И както нашите предци - героите на
Шипка, рамо до рамо с руси и украинци,
внуците и правнуците на воините на ген.
Столетов, добивахме черното злато. В
трудните моменти чувствахме подкрепата на братята руси и украинци. Бяхме
повече от братя в забоите и в празниците. Паметни ще останат вечерите в Дома
на културата с рециталите, песните, танците и веселията на дружбата. Широка и
необятна е руската душа. Бяхме добре
дошли във всеки руски дом. На тази наша
дружба посветих стихове, които бяха
публикувани в донбаските вестници.
За една такава паметна вечер, която
остави дълбоки следи в живота на българската младежка бригада, искам да разкажа. Бяхме настанени и работехме в град
Доброполье, Красноармейски район на
Донецка област. Ръководството на групата и на местното ръководство на мината бе проучило и открило, че в град
Ростов на Дон живее един от малцината

живи участници в боевете на Шипка.
В тази незабравима вечер наш скъп
гост бе Андрей Тимофеевич Роговой,
един от защитниците на връх Шипка. Огромната зала в Дома на културата бе
празнично украсена. Грамадни букети и
кошници с цветя грееха на сцената. Под
светлината на прожекторите хилядното
множество от българи и руси очаквахме
ветерана-герой от руско-турската война.
Появи се скромен, усмихнат, обикновен
руски човек. И въпреки достолепната му
възраст, личеше осанката на гренадира
от Столетовите полкове. Гръмна музика. Андрей Тимофеевич трепна, изправи
снага и, преди да се опомни, ние, българските младежи, го понесохме на ръце
над хилядното множество към сцената.
Сякаш буря разлюля залата под мощното “Ура!”, изтръгнало се от гърдите на
българи и руси. Всички ние се докоснахме и преклонихме пред легендата от
Шипченската епопея. Този обикновен
руски човек, минал през пламъците на
войната, сякаш слязъл от картините на
Верещагин, със сълзи на очи ни прегръщаше нас, потомците на българските
опълченци, и навярно се връщаше към
подстъпите на чутовния връх. Отрупан
с цветя и подаръци, Андрей Тимофеевич
усмихнат приветстваше морето от хора,
дошли да отдадат своята безгранична почит и уважение към участника в една велика освободителна война.
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Маестро Фредерик
Шаслен дирижира
Софийската
филхармония
Солисти на 7 март в зала „България”
са първият тромбонист на Концертгебау
Йорген ван Райен и ученичката
на Райна Кабаиванска Мария Радоева
Един от най-обичаните и популярни диригенти и композитори - Фредерик Шаслен, гостува в зала “България”
на 7 март. Под диригентската му палка Софийската филхармония ще представи неговата Тема и вариации за
тромбон и оркестър върху симфония
3 от Г. Малер, Четири последни песни
от Рихард Щраус и Симфония 38
“Пражка” от Моцарт, научи ДУМА
от Кремена Николова-Флор, реклама и
връзки с медиите на Софийската филхармония. Солисти в концерта са
първият тромбонист на Концертгебау
Йорген ван Райен и ученичката на
Райна Кабаиванска Мария Радоева.
Роденият в Париж диригент, композитор, пианист и писател Фредерик Шаслен получава образованието си в Парижката консерватория и в Моцартеума в
Залцбург. Между 1987 и 1989 г. е асистент на Даниел Баренбойм с Оркестъра
на Париж и на фестивала в Байройт, а

следващите две години е асистент на Пиер
Булез в Ensemble Intercontemporain.
След това става музикален директор
на Операта в Руан (1991-1994), Симфоничния оркестър на Йерусалим
(1998-2001), Манхаймския национален
театър (2004-2007), Операта на Санта
Фе (2009-2013) и отново оглавява
Йерусалимския симфоничен оркестър
(2011-2019).
Дирижирал е оперни спектакли в
Метрополитън в Ню Йорк, операта в Лос
Анджелис, Дойче опер - Берлин, Баварската Щатсопер в Мюнхен, оперите в
Лайпциг, Дрезден, Мадрид, Болоня, Рим,
Венеция, Торино, Токио, Осло, Копенхаген. От 1997 г. е редовен гост-диригент
на Виенската опера, където е дирижирал
250 спектакъла на 34 различни творби. А
с Виенската филхармония е концертирал
като диригент и като пианист. Бил е диригент на всички големи френски оркестри, на оркестрите на Миланската Скала

СНИМКА СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ

и Торино Rai, Лондонската филхармония и др. Изпълнявал е някои концерти
за пиано като солист и диригент.
Фредерик Шаслен е автор на пет
опери, над петдесет вокални творби за
сопран, мецосопран и баритон и симфонични композиции. От май 2019 г. се
подготвя новата му опера-мюзикъл
“Монте Кристо”, поръчана от Пласидо
Доминго за операта в Лос Анджелис.
Планирани са постановки и във Валенсия, Париж, Монте Карло, Болоня, Лисабон и Виена.

НАКРАТКО

Поредица, посветена
на 200 години от
рождението на Раковски
Министерството на културата и община
Котел, в медийно партньорство
с БНТ и БНР,
започва излъчването на поредицата “Раковски живот в служба
на народа”. Тя
ще бъде посветена на 200-годишнината от рождението на основоположника на организираната националнореволюционна борба за освобождението на България Георги
Раковски. В нея ще бъдат представени текстове на големия революционер, политик, писател, поет,
публицист и историк. В кампанията ще вземат участие ген.-майор
Груди Ангелов - началник на
ВА “Георги С. Раковски”, Коста
Каранашев - кмет на Котел, акад.
Юлиан Ревалски - председател на
БАН, проф. Кирил Топалов - председател на фондация “Георги С.
Раковски”, Кирил Вълчев - генерален директор на БТА, Бойко Василев - журналист в БНТ, Георги
Тошев - журналист в БиТиВи, проф.
Пламен Митев - преподавател по
история в СУ “Св. Климент Охридски”, Деян Донков - актьор в
НТ “Иван Вазов”, и др. Режисьор
на поредицата е Борис Радев. “Раковски - живот в служба на народа” ще се излъчва от 3 март до
14 април (рождената дата на Раковски) всеки ден в програмите на
БНТ и БНР.

Занаятчийско училище
за деца отваря в Пловдив

НИМ гостува на музея в Смолян с етнографска изложба

СНИМКА НИМ

Изложбата “Претвореното сътворено” на Националния исторически музей може да бъде разгледана в залата за временни
изложби на Регионалния исторически музей “Стою Шишков” в
Смолян до 11 май, научи ДУМА от организаторите. Етнографската изложба представя женски костюми, пресъздадени върху
кукли, както и автентични родопски тъкани и елементи от женско облекло от края на XIX - началото на XX в.
Умалените макети на традиционни български носии са изработени в края на XX в. от Антония Велева - дългогодишен
реставратор в НИМ. Изработката на макетите-кукли е предшествана от теренни наблюдения, осъществени от авторката по
време на национални и регионални събори, проучвания на музейни експонати, описания в етнографската литература и творби
на Феликс Каниц и Иван Мърквичка. Представени са носии от
различни етнографски области - Софийския край, Родопите,
Пиринския край, Балкана, Добруджа, характерни за XIX - средата на XX в. Научен консултант при изработването на макетите е проф. Мария Велева.

Симфоничен концерт във Варна за
Националния празник на България
Държавната опера във Варна по
традиция отбелязва 3 март - Националния празник на България, със специален симфоничен концерт. Тази година той ще бъде на 2 март от 19 ч.
под диригентството на маестро Григор Паликаров, който неведнъж е аплодиран в концерти и оперни спектакли, както на сцената на Варненската
опера, така и в Летния театър. За празничната програма той е избрал забележителни български творби - “Дивертименто” от Панчо Владигеров и Кон-

церт за виолончело и оркестър от
Марин Големинов със солистка известната виолончелистка Лиляна
Кехайова, която варненската публика
за първи път имаше удоволствието да
чуе преди две години. Концертът, посветен на Националния ни празник, ще
завърши с Увертюра фантазия “Ромео
и Жулиета” от П. И. Чайковски.
Изпълнява оркестърът на Варненската опера с концертмайстор Красимир
Щерев, научи ДУМА от Виолета Тончева, пиар на ТМПЦ-Варна.

СНИМКA ДО-ВАРНА

Лиляна Кехайова

СНИМКА WWW.PLOVDIV.BG

Занаятчийско училище за деца
отваря врати от 6 март в Пловдив, съобщи БТА. То ще се намира
в 20 работилници на територията
на Старинен Пловдив, в които
майстори занаятчии показват
своето изкуство на пловдивчани и
гостите на града. Право на обучение, което ще бъде безплатно,
имат всички деца от пловдивските училища, като могат да избират кога да се обучават - от март
до юни или през септември и октомври. През останалите летни
месеци работилниците ще бъдат
отворени за възрастните и туристите, които на място ще могат
да си изработят сувенир от Пловдив. Училището на занаятите е и
в помощ на майсторите от етнографския проект “Улица на занаятите”, от една страна, а от
друга - възможност да се съхранят
българският бит и култура и да се
предадат на децата. Проектът се
финансира от МК и е на обща
стойност 100 000 лева.
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

В Кентъки на жените е строго забранено да
се появяват по бански на пътя. Изключение е,
ако дамата е съпровождана от двама полицаи.
Шум над 85 децибела е опасен за слуха ни.

- ¿ÎÓ, œÂ¯Ó, Í˙‰Â ÒË?
- —Â„‡ ÌÂ ÏÓ„‡ ‰‡ „Ó‚Óˇ, ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ï Ò˙ÔÛÊÂÒÍË Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ...
- ÕÓ ÚË ÌÂ ÒË ÊÂÌÂÌ?!?
- ÕÂ Ò˙Ï Í‡Á‚‡Î, ˜Â Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇÚ‡
Ò‡ ÏÓË!
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

„Златен глобус 2021”
разочарова българите
Мария Бакалова не успя да получи престижната статуетка,
но „Борат 2” спечели надпреварата сред комедиите
Тазгодишната церемония
“Златен глобус” разочарова
българите, които таяха надежда, че с престижната статуетка
ще бъде удостоена Мария Бакалова. Родената в Бургас актриса бе номинирана за
превъплъщението й във филма
“Борат 2”, но наградата за найдобра женска роля във филмова комедия или мюзикъл бе
присъдена на британката Розамунд Пайк за образа й в “Много ми пука”.
“Борат 2” обаче получи
“Златен глобус”, а Саша Барън
Коен беше отличен за най-добър
актьор в комедия, съобщи

“Франс прес”.
“Земя на номади” стана найдобра филмова драма, а Клои
Чжао взе приза за най-добър режисьор за работата си върху
филма.
Наградата за най-добър чуждоезичен филм бе присъдена на
корейско-американската продукция “Минари”. Чадуик Боузман бе отличен посмъртно със
“Златен глобус” за най-добър
актьор в “Ма Рейни: Майката
на блуса”. Андра Дей взе приза
за най-добра актриса във филмова драма с ролята си в “Съединени американски щати срещу Били Холидей”.

СНИМКА БГНЕС

Церемонията се проведе с онлайн включвания от цял свят

“Толкова съм развълнувана
за “Златен глобус”!
Поздравления за
номинираните, желая
прекрасна вечер на всички”,
написа в инстаграм Мария
Бакалова към този кадър, на
който блести в елегантна
червена рокля на “Армани”
Джоди Фостър получи наградата за най-добра актриса в
поддържаща роля за изпълнението си в “Мавританецът”. При
мъжете отличието в същата категория отиде при Даниел Калуя за превъплъщението му в
образа на активиста на “Черните пантери” Фред Хамптън в
“Юда и черният месия”.
Приза за най-добър сценарий

взе Арън Соркин за “Процесът
срещу Чикаго 7” на “Нетфликс”.
“Короната” бе отличен за
най-добър телевизионен драматичен сериал, а участващите в
него актьори Джош О`Конър и
Ема Корин се сдобиха със статуетки за най-добър актьор и за
най-добра актриса.
“Шитс крийк” получи “Златен глобус” за най-добър телевизионен комедиен сериал. Поредицата беше отличена и в още
една категория - Катрин О`Хара бе призната за най-добра
актриса за участието си в продукцията. При мъжете приза взе
Джейсън Съдейкис за ролята си
в “Тед Ласо”. “Гамбитът на кралицата” бе награден за найдобър лимитиран сериал.
Марк Ръфало печели наградата в категорията за най-добър
актьор в телевизионен филм или
минисериал за ролята си в “Дотолкова съм сигурен”. Джон
Бойега е отличен за най-добър
актьор в поддържаща роля в телевизионна поредица за изпълнението си в “Малка брадва”.
Анимационният филм “За
душата” на “Пиксар” печели
“Златен глобус” за най-добра
анимация. “Ройтерс” коментира, че това е първата анимация
на “Пиксар” с чернокож главен
герой.

Ваня Вълкова с празничен онлайн концерт за 3 март
Фолклорната изпълнителка Ваня Вълкова е
решила да направи концерт на 3 март и да го
излъчи в YouTube канала
си от 19 ч.
“Ние, музикантите,
имаме силна нужда да
пеем и да музицираме.
Вярвам, че и хората, които обичат хубавата музика, също им липсва да
я слушат!”, сподели
Ваня.
Изборът на датата
3 март не е случаен - на-

ционалният празник на
България, а какво е български празник без хубавата българска музика!
В концерта ще се
включат музиканти от
оркестър “Лира” от Добрич: Емил Халачев акордеон, Калин Стоянов - гайда, Дамян Димов - кавал. Както и част
от оркестъра “Малди
тракийци”, с който работят от дълги години по
сватби и събори: Божидар Стрехин - кларинет,

Йовко Станчев - ударни
инструменти, Александър Тодоров - клавир.
И не на последно място
Ради Данков - бас китара, и Ивелин Божанов ритъм китара. За добрия
саунд виновник е Венелин Башев.
“Вярвам, че ще успеем да доставим добро
празнично настроение
на публиката! Хубавото
е, че всеки ще може да
го гледа в удобно за него
време, а дай Боже скоро

¿Õ√≈À ¿Õ√≈ÀŒ¬,
ËÁ‚˙ÌÂ‰ÂÌ Ë Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌ
ÔÓÒÎ‡ÌËÍ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
‚ –ÂÔÛ·ÎËÍ‡ —Â‚ÂÌ‡ Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ
¿Õ» ¬⁄À◊¿ÕŒ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
¡Œ… Œ ÃÀ¿ƒ≈ÕŒ¬,
·‡ÒÍÂÚ·ÓÎËÒÚ, ·Ë‚¯ Ì‡ˆËÓÌ‡Î
√≈Œ–√» ¬¿◊≈¬,
‡ÍÚ¸Ó, ÙÓÚÓ„‡Ù
√≈Œ–√» “Œÿ≈¬,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ Ë ÔÓ‰ÛˆÂÌÚ
»–»Õ¿ œ¿œ¿Õ◊≈¬¿, ÔËÒ‡ÚÂÎÍ‡
…Œ¿Õ» »…,
—ÎË‚ÂÌÒÍË ÏËÚÓÔÓÎËÚ
“¿Õﬁ »–ﬂ Œ¬,
‰‚ÛÍ‡ÚÂÌ ÓÎËÏÔËÈÒÍË ¯‡ÏÔËÓÌ
ÔÓ ÒÔÓÚÌ‡ ÒÚÂÎ·‡
÷¬≈“¿Õ —»Ã≈ŒÕŒ¬, ˛ËÒÚ,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ”— Ì‡ ¡“œœ

Изкуствен
интелект
„съживява”
снимките
Изкуствен интелект “съживява” фотографии, като кара
лицето на кадъра да се усмихва,
намига и кима. Новата технология всъщност превръща в реалност фантазията на Дж. К. Роулинг в “Хари Потър”, която
описа мърдащи снимки и картини, украсяващи стените на училището за магьосници.
Генеалогичната компания
MyHeritage представи своята
функция “Дълбока носталгия”,
позволявайки на потребителите
да гледат статичните по-рано
кадри като кратки видеоклипове.
Разработена с израелската фирма за компютърни изображения
D-ID, технологията използва специални алгоритми, за да анимира
снимки с изражения на лицето.
Някои от потребителите на
компанията споделиха в туитър
изображения на Алберт Айнщайн и изгубената кралица Нефертити от Древен Египет.
Функцията включва твърдо
кодирани анимации, които са
умишлено без никаква реч и поради това не могат да се използват за фалшифициране на съдържание.

В изявата на известната фолклорна певица
ще участват и талантливи музиканти
да имаме възможност да
пеем и на живо, пред
публика, защото всички

имаме нужда от това!”,
споделя фолклорната певица.

Технологията превърна
в реалност описаното
в “Хари Потър”

Кинофестивалът „Берлинале” започна в необичаен формат
Един от най-отворените за
ентусиазирани зрители кинофестивали - “Берлинале”, започна
в необичаен формат. Филмите
ще бъдат стриймвани за подбрана публика от журналисти и кинодейци, без прожекции в киносалони заради пандемията от

КОВИД-19, съобщи “Ройтерс”.
Повечето от 15-те филма,
които ще се представят на “Берлинале” до 5 март, са заснети по
време на карантинните мерки и
показват голяма изобретателност. Заради коронавируса обаче тази година на фестивала

няма да има големи американски продукции.
Журито е съставено от шестима предишни лауреати на
приза “Златна мечка” и по изключение тази година е без
председател. Творците от експертната комисия са поканени

в Берлин, за да проследят филмите, попаднали в селекцията
на главната конкурсна програма. Мохамад Расулоф от Иран,
Надав Лапид от Израел,
румънката Адина Пинтилие,
Джанфранко Рози от Италия,
унгарката Илдико Енеди и бос-

ненката Ясмила Жбанич ще определят най-добрите постижения.
Миналата година “Берлинале” премина нормално, точно
преди пандемията да блокира
Европа. Публиката ще бъде поканена на прожекции през юни.
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ДНЕС

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПРОМЕНЛИВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

13

o

С

15

o

С

17

o

С

ВИДИН
13 c

ПЛОВДИВ
10 c

СОФИЯ
9c

РУСЕ
8c

САНДАНСКИ
13 c

ВАРНА
9c

ПЛЕВЕН
10 c

БУРГАС
8c

18

o

С

14

o

С

9

o

С

Ветровито ще е в по-голямата част от страната, облачността ще е значителна, но ще се задържи без валеж. Над Западна
България ще духа до умерен запад-северозападен вятър и облачността ще намалее до предимно слънчево време. Максималните
температури на повечето места ще са между 8 и 13 градуса.
Атмосферното налягане ще е значително 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, 13, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ
ÂÔËÁÓ‰/ (12)
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 ÷ÂÁ‡ ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /
”Ì„‡Ëˇ, 2016„./
15.15 Ã‡ÎÍ‡ ÌÓ˘Ì‡ ÔËÍ‡ÁÍ‡
‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /3 ˜‡ÒÚ/
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 –ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ Ò ƒÓ·ËÌ‡
◊Â¯ÏÂ‰ÊËÂ‚‡
22.00 œÓ‰ Ë„ÓÚÓ Ú‚ ÙËÎÏ /4
˜‡ÒÚ/
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.40 ÃÓˇÚ ÔÎÂÈÎËÒÚ /Ô/
00.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
01.00 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.55 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.50 ƒÓÏ˙Ú Ì‡ ‚ˇ‡Ú‡ œ˙ÚˇÚ
Í˙Ï ı‡Ï‡, „. œÓÔÓ‚Ó/
Ô/
04.20 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚ ÙËÎÏ
/3 ÒÂÁÓÌ, 13, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ
ÂÔËÁÓ‰/Ô/ (12)

07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
09.00 ìÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Èî (Ô)
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—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.15 “¬ Ô‡Á‡
17.30 ì—‡Ô‡Â‚‡ ·‡Ìˇ - Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ Ì‡˜‡ÎÓÚÓî ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î
21.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
02.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
03.20 ìÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Èî (Ô)
04.50 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
05.50 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
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.32
15.00 œÂÏËÂ‡: ì»ÒÚËÌÒÍ‡
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.48
16.00 œÂÏËÂ‡: ì—Ô‡ÒËÚÂÎË ‚
ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.12 ÂÔ.8
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.36
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.42
21.00 ìMasterChefî - ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ, Ò.7
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
00.00 ì ‡ÎËˆËî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.1
01.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.84
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.50 bTV ƒÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ: ìœÂÒÂÌÚ‡ Ì‡ ¬‡Îˇî - ÙËÎÏ
Ì‡ √ÂÌ‡ “‡ÈÍÓ‚‡ Á‡
¬‡Îˇ ¡‡ÎÍ‡ÌÒÍ‡ (2014
„.)

ОВЕН

ВЕЗНИ

Каквито и вълнения да
има у вас, ще намерите
правилния път за изход
от създалата се ситуация.

Пристъпвате към промяната, започвайки от
онези неща, които ви
пречат да сте свободни.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

08.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî

С навременните си решения и бързи действия
ще ускорите работата
си по важен за вас
въпрос.

Някои ще са много заети с непредвидени
дела, затова могат да
отпаднат част от идеите ви.

09.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

10.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Захващате се с различни неща, голяма част
от които са губене на
време. Затова се стегнете.

В много и различни посоки ще бъде насочена
мисълта ви, но ще проявите прагматизма си
и ще успеете.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Щадете себе си и помалко мислете за работа. Използвайте времето за приятни занимания и отдих.

Ще получите важна
информация, необходима за разрешаването на
делови или важен личен
въпрос.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Днешният ден ще бъде
особено приятен. Хората около вас ще ви
осигурят много добро
настроение.

Посветете се на професионалните ангажименти и те ще погълнат
важна част от енергията ви.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Самоуверени и доволни
сте. Успехите в личния
живот и работата ви
дават основание за
това.

Не бъдете прекалено
строги към изява на
член от семейството.
Давайте съвети и подкрепяйте.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

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

11.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
11.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
14.00 ÕÓ‚ËÌË
14.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
15.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË
17.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
18.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
20.00 ì¬ÂÏÂî
20.30 ì ÛÓÚ Ò ˆ‚ˇÚ ı‡ÍËî ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
21.30 œÂÏËÂ‡ Ì‡ ÒÂÁÓÌ‡.
ìƒÓÍ-ÚÓÍî
22.30 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî
23.10

ÃËı‡ËÎ

√Ó·‡˜Ó‚.

œ˙‚ËˇÚ Ë ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ.
00.05 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
02.25 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
04.00 ÕÓ‚ËÌË
04.05 ì ÛÓÚ Ò ˆ‚ˇÚ ı‡ÍËî ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
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РЕЗУЛТАТИ

ЦСКА 1948 скочи
на Никола Попов

XIX кръг:
ЦСКА 1948 - Левски
0:0; Ботев Пд - Монтана
1:1; Ботев Вр - Царско
село 0:3; Лудогорец - ЦСКА-Сф 1:0;
Черно море - Берое 2:1; Локо Пд Етър 1:1; Славия - Арда 3:2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

„Червените” искат реферът да бъде изхвърлен от съдийството
ЦСКА 1948 поиска реферът Никола
Попов да бъде преждевременно пенсиониран. Основният спонсор на тима Цветомир Найденов направи притеснително
разкритие след мача с Левски, завършил
0:0. Двубоят бе белязан със скандална
ситуация към края, когато Попов отмени
свое категорично решение. След контакт
със Звонимир Микулич, Димитър Митков се строполи в наказателното поле и
главният рефер свири дузпа. Секунди покъсно синът на зам. изпълнителния директор на БФС Антон Попов отмени
наказателния удар и вдигна жълт картон
за симулация на Митков, защото стражът
на “сините” първо бе играл с топката.
После стана ясно, че нападателят е бил в
засада и такава бе свирена, макар че я
нямаше, но крайното решение се оказа
симулация. Самият Попов едвам бе опазен от играчите на Левски, след като “червените” тръгнаха да се разправят с него.
“Дузпата е 1000 процента. Вратарят на Левски спъва Митков с коляно.
Никола Попов трябва да бъде
изхвърлен от футбола веднага, не заради този мач само, а за поредица от мачове, в които свири неадекватно и сътвори невиждани циркове. Изхвърлете Попов, останалите поповци ще се оправят
или ще напуснат сами.
Попов трябва да бъде разследван
допълнително за това, че съмнително,
след неговото назначение, коефициентът
за победа на ЦСКА започна да се качва
и се обърна предимството при букмейкърите. Беше ми чудно защо се качва, но
след това съдийство вече разбрах. Найважното е защо си промени решението?
И кой го прати на този мач? Как стана?

Стойчо Стоев разкритикува Наско Сираков за работата му на “Герена”. Бившият треньор на Левски е
очаквал новият собственик
да успее да възроди “сините”. Те вече година са в тотален колапс, а според Стоев, който бе гост в “Студио

Втора лига, ХХ кръг:
Струмска слава - Хебър 0:2 0:1
Хамдиев (1) 0:2 Игнатов (55).

Ситуацията, при която Попов първо свири дузпа, а след това - симулация
Защо коефициентите тръгнаха нагоре,
след като те назначиха”, написа Найденов във фейсбук.
“ВАР влезе в действие. Очевидно някой е казал на съдията нещо, ВАР явно е
бил на ст. “Васил Левски”. Всяко равенство е като загуба за нас. Прави ми впечатление, откакто съм в България, че
когато зарядът в мачовете се покачи, се
правят глупави грешки от съдиите”, каза
мениджърът на тима Краси Балъков.
Отношение по темата взе и шефът
на Славия Венци Стефанов. Той бе
глобен от БФС с 5000 лв., след като

нарече Попов “кастриран съдия”. Реферът свири скандално и в мача Славия - ЦСКА-Сф (0:1), след което ексцентричният шеф го обиди.
“Този съдия сега няма ли да го осъдят да ми върне онези 5000 лева, които
платих като глоба? Оказва се, че май
съм прав, а? Иначе ЦСКА 1948 добре
залага на българчета, при Левски положението е “леле-мале”, заяви босът на
“белите” пред Спортал. Заради скандала
Съдийската комисия свика за днес пресконференция, на която ще дава обяснения за действията на Попов.

Дерби”, това ще продължи,
защото на “Тодорини кукли” не личи да се работи.
“Очаквах, че след напускането на бившия собственик на Левски клубът ще
преживее сериозен финансов колапс. В един момент
се започна с много юноши и
бивши футболисти на “сините”. Взе се и някой и друг
чужденец. Липсата на пари
води и до грешки, защото не

можеш да вземеш качество.
Левски ще извърви своята
Голгота до лятото. Място в
шестицата е илюзорно. Феновете ще искат стабилизиране на отбора през следващия сезон. Такъв голям
тим трябва да стои по-добре, но дали ще се намерят
необходимите пари, за да
се стъпи на по-добра основа, не знам. Тази година
беше да се изгради ядро, но

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

1 9 1 4 3 2 43:16 4 5
1 9 1 1 6 2 28:16 3 9
1 9 1 1 5 3 34:17 3 8
1 9 9 8 2 30:19 3 5
1 9 9 5 5 33:18 3 2
1 9 7 7 5 26:19 2 8
1 9 7 4 8 23:23 2 5
1 9 5 6 8 19:22 2 1
1 9 5 5 9 19:18 2 0
1 9 4 6 9 18:33 1 8
1 9 4 4 1 1 14:30 1 6
1 9 3 7 9 18:37 1 6
1 9 4 3 1 2 21:32 1 5
1 9 2 7 1 0 12:38 1 3

XX кръг: събота, 15.00: Арда Черно море; 17.30: ЦСКА-Сф - Локо
Пд; 12.00: Етър - ЦСКА 1948; 14.30:
Берое - Лудогорец; 17.00: Левски - Ботев Пд; понеделник, 17.30: Царско
село - Славия; вторник, 17.30: Монтана - Ботев Вр.

Критики за Наско Сираков заради Левски
Владимир НИКОЛОВ

À”ƒŒ√Œ–≈÷
÷— ¿-—Ù
ÀÓÍÓ œ‰
¿‰‡
¡ÂÓÂ
÷— ¿ 1948
◊ÂÌÓ ÏÓÂ
÷‡ÒÍÓ ÒÂÎÓ
ÀÂ‚ÒÍË
ÃÓÌÚ‡Ì‡
—Î‡‚Ëˇ
¡ÓÚÂ‚ œ‰
¡ÓÚÂ‚ ¬
≈Ú˙

такова не виждам. Левски
много лъкатуши. През следващата година ще е много
трудно и ще има недоволство от феновете. Привържениците помогнаха много,
но ще искат отборът да
покаже по-добро представяне през следващата година”, каза Стоев. Разградчанинът е без работа от лятото на 2019-а, когато бе изгонен от Лудогорец.
»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¿

1. œ»–»Õ
2. ÀŒ Œ —‘
3. —ÔÓÚËÒÚ —‚
4. ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ-2
5. ’Â·˙
6. —ÂÔÚÂÏ‚Ë —Ù
7. —ÓÁÓÔÓÎ
8. —ÂÔÚÂÏ‚Ë —ËÏ
9. ÀËÚÂÍÒ
10. ƒÓ·Û‰Ê‡
11. ÃËÌ¸Ó
12. —Ú. ÒÎ‡‚‡
13. ÀÓÍÓ √Œ
14. ﬂÌÚ‡
15. ÕÂÙÚÓıËÏËÍ

1 8 1 3 2 3 39:16 4 1
1 8 1 2 3 3 39:15 3 9
1 8 1 0 2 6 30:25 3 2
1 8 9 5 4 37:23 3 2
1 7 8 5 4 31:18 2 9
1 7 8 4 5 27:22 2 8
1 8 7 5 6 24:22 2 6
1 8 8 1 9 23:24 2 5
1 8 5 7 6 22:22 2 2
1 8 5 5 8 19:25 2 0
1 8 5 3 1 0 16:29 1 8
1 7 4 5 8 18:27 1 7
1 8 3 6 9 15:26 1 5
1 7 3 3 1 1 14:30 1 2
1 8 1 4 1 3 9:45 7

XXI кръг: петък, 17.30: Созопол Пирин; събота, 12.30 ч: Локо Сф - Септември Сф; 15.30: Нефтохимик - Миньор; Локо ГО - Добруджа; Лудогорец-2
- Кариана 3:0 (сл); Янтра - Струмска
слава; неделя, 15.30: Спортист Св - Литекс; Септември Сим и Хебър почиват.
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
Купа на България
17.30 ЦСКА-Сф - Черно море
22.00 Рединг - Блекбърн
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
22.00 Ман Сити - Уулвърхемптън
ПО НОВА СПОРТ
19.30 Ян Регенсбург - Вердер
21.45 Борусия Д - Борусия М
ПО МАКС СПОРТ 3
19.30 Лацио - Торино
21.45 Ювентус - Специя
ПО МАКС СПОРТ 4
2.30 Универсидад Католика Ливърпул Монтевидео
ПО МАКС СПОРТ 2
16.30 Турнир в
Буенос Айрес (мъже)
ПО МАКС СПОРТ 4
19.00 Химки - Реал М
21.00 Панатинайкос - Барселона
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
15.00 Гран При на Самин
СКИ-СКОКОВЕ,
СП В ОБЕРСДОРФ
18.55 Жени
(квалификация на голяма шанца)
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България с най-много
медали от „Странджа”
България зае първо място
в класирането по медали след
края на 72-ото издание на
купа “Странджа”. Родните
боксьори се представиха на
изключително високо ниво в
зала “София”, като спечелиха
осем отличия от най-стария
турнир в Европа. Пет от тях
бяха златни, а три - бронзови.
С титли се окичиха Стойка

Кръстева (51 кг), Станимира
Петрова (57), Даниел Асенов
(52), Хавиер Ибаниес (57) и
Радослав Панталеев (91). Трети места заеха Светлана Каменова (57), Мелис Йонузова
(69) и Петър Белберов (+91).
Втората позиция в класирането по медали е за боксьорите на Узбекистан, които
спечелиха 3 златни и 3 брон-

зови отличия. Третото място
е за Украйна - 1 златен, 3
сребърни и 2 бронзови медала.
Седем държави спечелиха

титли от най-стария турнир
по бокс в Европа. Русия е с 1
златен, 3 сребърни и 1 бронзов медал. Следват Казахстан
- 1, 2, 3, Бразилия - 1, 0, 2, и

САЩ - 1, 0, 1.
Медали взеха още боксьори от Молдова, Армения, Индия, Финландия, Ирландия,
Франция, Грузия и Румъния.

ЦСКА-Сф залага
Акрапович на дузпата
Гриша Ганчев искал Джика Хаджи за треньор на „червените”
В ЦСКА-Сф обмислят треньорска
смяна при издънка за Купата на България. “Червените” посрещат Черно
море на “Българска армия” днес от
17.30 часа и при провал се очаква да
бъде освободен наставникът Бруно
Акрапович. При подобен сценарий
неговото място ще заеме техническият директор Алън Пардю, твърди
Гонг.
Кризата на “Армията” започна
преди 15 дни след изказванията на
Гриша Ганчев, че ще остави клуба.

Впоследствие “червените” загубиха с
0:1 от прекия си противник за титлата Лудогорец и това до голяма степен
сложи край на шампионските амбиции. Провал и за купата ще означава
още един загубен сезон.
Стана ясно, че Гриша Ганчев е канил легендата Джика Хаджи за треньор на ЦСКА-Сф. Преговорите били
водени в края на октомври, след като
българският вицешампион загуби от
първенеца на Румъния ЧФР Клуж с
0:2 в групите на Лига Европа. Това

разкри генералният директор на
румънския Виторул Кристиан Биволару.
“Имахме интересни разговори и
предложения за Хаджи. Особено отчетливо бе предложението от българския ЦСКА. Отборът им замени треньора си след първия мач срещу ЧФР
Клуж и тогава получихме офертата,
която не бе доразвита. Имахме оферти от Русия, една от Турция и от
елита на Румъния.
Хаджи иска дългосрочен проект,

който да го мотивира и да се съревновава в европейските клубни турнири.
Джика много добре знае какво прави
и иска да носи цялата отговорност,
но за целта трябва да започне от самото начало работа в нов клуб”, обяви Биволару пред Looksport.
Джика Хаджи е собственик на Виторул Констанца. Тогава “червените”
преговаряха и със Златомир Загорчич, но назначиха Акрапович, който
напусна със скандал Локо Пд, за да
пристигне на “Армията”.

Андреев дебютира
в топ 400 на света

НАКРАТКО

Адриан Андреев се
изкачи с 41 места до
№382 в световната тенис
ранглиста със 114 т. Тийнейджърът, който е трета ракета на България,
прогресира, след като достигна до втория кръг на
АТП 250 турнира в Сингапур. Дебютът на 19-годишния софиянец сред
първите 400 е изключително продължение на
успешното начало на
2021 г. - на 4 януари той
бе 564-и.
Най-добрият ни тенисист Григор Димитров
остава 17-и с 2575 т. В
челната десетка при
мъжете няма промени,
лидер остава шампионът
на “Аустрелиън оупън”
Новак Джокович с 12 030
т. Сърбинът изравни ре-

Валентина Димитрова се класира на 11-о място в спринта на
6 км при девойките старша
възраст на Световното първенство по биатлон за младежи и юноши в Обертилях, Австрия. Биатлонистката от Сапарева баня направи 2 грешки в двете стрелби и
остана на 41,8 сек. след шампионката Лена Репинч (Слвн), спечелила
титлата за 17:04,9 мин. с 1 пропуск. Лора Христова е 19-а също с
2 грешки и пасив от 1:00,3 мин.
Стефани Йолова е 44-а на 2:20,7
(2) мин., а Лора Радковска е на 70а позиция от 100 стартирали.

корда на Роджър Федерер
от 310 седмици на върха
в мъжкия тенис, като ще
подобри постижението
на швейцареца идния понеделник. Втори е Рафаел Надал - 9850, пред Данийл Медведев - 9735,
Доминик Тийм - 9125,
Федерер - 6630, и др.
При жените Цветана
Пиронкова остава под
№120 в света с 655 т. В
края на седмицата 33-годишната пловдивчанка
ще участва в квалификациите на WTA 1000
състезанието в Дубай.
Втората ни ракета Виктория Томова слезе с
една позиция до 140-ата
с 555 т. Води Ашли Барти с 9186, пред Наоми
Осака - 7835, Симона
Халеп - 7255, и др.

Димитрова е 11-а
на Световното
по биатлон

СНИМКА БГНЕС

Полицаи претърсват автомобил пред главния офис
на Барселона по разследването “Барса гейт”,
в рамките на което бяха арестувани бившият
президент на клуба Хосеп Мария Бартомеу
и още двама бивши висши служители

Лудогорец взе хърватски вратар
Лудогорец привлече под
наем хърватския вратар Кристиян Кахлина от ХНК Горица. От този клуб в Разград
дойде и литовският треньор
Валдас Дамбраускас. Договорът на Кахлина с “орлите”
е до края на настоящия сезон.

Той ще мине медицински изследвания и после ще бъде
картотекиран във футболния
съюз. Лудогорец ще представи днес новото си попълнени.
Кристиян Кахлина е роден на 24 юли 1992 г. в Загреб, Хърватия. Започва ка-

риерата си в местния гранд
Динамо, където стига до
първия отбор. Впоследствие
носи екипа на Виноградар,
Лучко, Копер и Горица. За
последния си клуб изиграва
151 мача във всички турнири. Кахлина има срещи и за

младежкия национален отбор
на Хърватия.
“Идвам в реномиран клуб
с големи амбиции. Надявам
се да помогна в борбата за
спечелването на титлата и
Купата на България”, коментира Кахлина.

Плувци бойкотират
лагер на националите
Само един плувец се яви на
първата тренировка от лагера на
националния отбор в София на
плувния комплекс “Дианабад”. Тренира само Габриела Георгиева,
чийто личен треньор е селекционерът на националния тим Кристиян Минковски. Националната
рекордьорка на гръб коментира, че
състезателите от провинцията
обикновено пристигат по-късно.
Плувците са гневни, след като
трима от колегите им бяха хванати с допотопен допинг (анаболния
стероид станозолол) и ги очаква
наказание от 4 години.

10

