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Зоран Заев
получи
вот на
доверие

100 хиляди
под карантина
в риск да не могат
да гласуват

Новата версия
на „Хан Аспарух”
с премиера на
„София филм фест”
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Петро Душков
за българската
култура в САЩ
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Искат прозрачно отчитане на парното
Топлинните счетоводители в момента нямат задължение да
публикуват цените за услугата “дялово разпределение”. Това е
нарушение, алармира омбудсманът Диана Ковачева.
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ГЕРБ шикалкавят
за „Спутник V”

Ина МИХАЙЛОВА

Недопустимо е държавата да не търси свои
пътища за осигуряване на ваксини, смятат социалистите

Е

вропейският главен прокурор
Лаура Кьовеши отхвърли голяма
част от избраните от хората на
Иван Гешев кандидати за европрокурори. Защото не са квалифицирани. Нямат нужния опит. Не стават.
А така бързо ги нагодиха. И по
тертип, превърнал се в практика в
последните години, решиха, че номерът ще мине. Не и този път!
Номерът с правенето на идиоти
може да върши работа и да остава
безнаказан тук, в България, но в
Европа не върви. И колкото порано лишим от възможност Гешевци и Борисовци да ни го прилагат,
толкова по-малко срам ще берем
като държава и като народ.
Иначе главният прокурор мълчи
- за европрокурорите, за провала
на шумните президентски акции, за
които тепърва ще плащаме. Сега ще
измисли нов номер, ще изпрати
следващите кандидати, ще обясни
как някой друг е виновен, как може
и с по-малко хора да сме представени в Европа... Познато. Иначе това
с калинките го знаем. Не, не са
калинки. Прекалено нежно е да ги
наричаме така.
Шамарът от Кьовеши показва
верния път.
Нуждаем се от наш, български
“Кьовеши”! Не само в прокуратурата. Навсякъде. Във всяка сфера.
Във всяка институция. По всяко
време. За всеки пост. Само така ще
стане!
На 4 април ние сме в ролята на
Кьовеши. И този път не трябва да
грешим.

EUR:
1.95583

АКЦЕНТ

НЯКОЛКО ÄÓÌÈ

Защо сме
най-бедни
в Европа
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GBR:
2.2671

USD:
1.62525

София
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Депутатите от ГЕРБ в
здравната комисия присвоиха и напълно промениха
предложението на БСП
правителството да преговаря с Русия за внос на ваксината “Спутник V”. След
скандал заради издребнява-

не по темата, възмутените
депутати от БСП напуснаха заседанието. С 12 гласа
“за” мнозинството реши, че
България може да преговаря с държави извън ЕС и
ЕИП за внос на ваксини
срещу КОВИД-19. Днес

решението ще се обсъжда в
пленарната зала.
От БСП са категорични,
че е недопустимо в тежък
за здравето на нацията момент държавата да разчита
на ЕС и да не търси пътища
за осигуряване на до-

статъчно ваксини. Те подчертаха, че законът за лекарствата дава възможност
в извънредна ситуация, заплашваща здравето на нацията, да се вземат подобни важни решения.
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СНИМКИ БГНЕС

Националният празник на България бе отбелязан на различни места по света. Ниагарският водопад
засия в цветовете на българския трибагреник в 5 часа българско време на 3 март. В Анкара кулата
Атакуле, която е символът на турската столица, също бе осветена с трибагреника ни по инициатива
на посолството ни в Анкара (на малката снимка). На 125-метровата кула беше изписано
на турски и английски език “Честит национален празник на България”
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100 хиляди под карантина
в риск да не могат да гласуват
Правилата на ЦИК са неизпълними, трябват
поне 2000 мобилни СИК, предупреди Цветозар Томов
Сто хиляди души под карантина няма да могат да гласуват
на 4 април, смята социологът и
експерт по изборите Цветозар
Томов. Бившият член на Централната избирателна комисия
коментира обявените малко порано правила на ЦИК за обслужване в домовете на карантинираните и болните от КОВИД-19 чрез подвижни избирателни урни. Според него правилата са разумни, но неизпълни-

ми. “Решението да се открият
подвижни избирателни секции
за карантинираните, различни от
тези за хората с увреждания,
няма да може да се случи чисто
технически, защото няма достатъчен капацитет за това. На
1 април няма да могат да се
разкрият 2000 подвижни СИК,
за да обхванат тези 100 000
души. Ще пропищят кметове.
Може максимум 300 да се разкрият, а няма да има и толкова

заявления. Тези 100 000 души
просто няма да гласуват”, заяви
Томов пред БНР.
Социологът разкритикува
отварянето на заведенията, което по думите му е “по-скоро
предизборна концепция на премиера, която определя и действията на Щаба, но една такава
здравна политика е лекомислена
спрямо човешкия живот”. Като
че ли управляващите смятат, че
за тях е по-изгодно да има ниска

избирателна активност, но ако
нещата станат катастрофални в
пандемията, това може да им
изиграе лоша шега, каза Томов.
Според него при сегашната пандемична ситуация е невъзможно да се прогнозира избирателната активност.
За да бъдат посетени в дома
си от подвижна урна, гласоподавателите под карантина трябва да подадат заявление до общината с актуалния си адрес,
съобщиха от ЦИК. Срокът за
това е 10 дни преди датата на
вота и най-късно до 31 март.
Подвижна секция ще се открива
при 10 събрани заявления. От-

писването на гласоподавателите от постоянните им избирателни комисии ще става автоматично, увери говорителят на
ЦИК Димитър Димитров.
Заявление може да се подаде
чрез упълномощено лице, по
факс, поща, с имейл или с електронно заявление до общината.
Администрацията ще направи
справка в РЗИ или Националната система за борба с КОВИД19 за карантинираните и ще ги
уведомява обратно по имейл
или телефон. Номерата на секциите ще бъдат оповестени в
сградата на общината и на интернет страницата.

Северна София с най-слаби
училища, в южната - няма
Деси ВЕЛЕВА

Северната част на София има най-слаби училища, а в южната изобщо няма
такива. Това показва докладът за развитието на здравната, образователната, социалната и културната инфраструктура на
общинското предприятие “Софияплан”.
Той е част от поредицата анализи за състоянието и тенденциите в развитието на
Столичната община. Данните сочат, че
училищата с нисък среден успех са в северните квартали като “Обеля”, “Връбница”, “Свобода”, “Надежда”. В същото време без никакви общински училища и детски градини са кварталите в южната част
на града - “Манастирски ливади - Изток”,
“Кръстова вада”, “Карпузица”, “ВитошаВЕЦ Симеоново”. Районите са обслужвани само от частни детски градини, в които
местата обаче не са достатъчни. Без обра-

зователна инфраструктура са и Мало
Бучино, Кубратово, Житен, Мировяне,
Подгумер, Кътина, Балша, Локорско. В
доклада на общинското предприятие се
изтъква, че един от основните проблеми
пред кметството е ръстът на напускащите
училище ученици. През последните 5 учебни години от системата на основното образование са отпаднали средно по 680
ученика годишно. 7% от децата ходят в
частни училища. Около 8200 са неприетите в държавни забавачки. Докладът показва, че районите с най-много хора, които
получават социална помощ, са “Филиповци”, “Горубляне” и “Малашевци”.
В областта на здравеопазването данните сочат, че 15% от столичани или
близо 175 000 души са с нарушени здравноосигурителни права. В същото време
софиянци имат по-добра осигуреност на
лекари в сравнение със страната. Найчесто те се хоспитализират заради сърдечни и дихателни проблеми.

СНИМКА БГНЕС

В село Баня протестираха с искане да не се отделят от Община
Несебър. В неделя бе проведен референдум за обособяването на отделна
община с административен център Обзор, която да включва и шест
близки села. 73% от жителите гласуваха “за”. Жители от селата Баня,
Паницово, Козница и Емона обаче не са доволни от резултатите

IN MEMORIAM

Пореден фалстарт за Западния парк

Почина журналистката
Клара Маринова

Деси ВИОЛЕТОВА

Клара Маринова беше телевизионен журналист-международник с почти 20 години стаж в БНТ. Била е член на ВС
на БСП и на Изпълнителното бюро на ВС на БСП, говорител на Висшия съвет на БСП, ръководител на Пресцентъра на БСП, депутат от БСП в 7 ВНС, 36 и 37 Народно
събрание, зам.-председател и председател на Комисията по
радиото, телевизията и БТА в 37 НС,
секретар на ПГДЛ и ръководител на
пресцентъра на ПГДЛ в 37 НС.
След напускането на политиката Маринова работи в различни медии като телевизия Bulgaria ON
AIR, радио К2, Фактор тв.
Клара Вълова Маринова е родена на 20 април 1949 година в село
Ресилово, Дупнишко. Завършва
ВМЕИ в София, специалност “Радиоелектроника”.
Поклонението ще се
състои на 9 март от 12
часа в Ритуалната зала
на Централните софийски гробища.
ДУМА изразява
съболезнованията си
на семейството й.

За пореден път краят на ремонта и откриването на възстановения Западен парк в София
се отлага. 3 март бе последната
обявена дата за приключване на
злополучните ремонтни дейности. Краят на реконструкцията
на парка обаче не се вижда, разказват граждани. Чешмите са недовършени и не работят, липсват настилки, земни маси стоят

натрупани до алеите, а част от
пътеките не са довършени.
На входа на парка обаче все
още стои табела, която указва, че
общата стойност на финансирането е 11 млн. лева, от които
националното е около 20 на сто.
Като начало на възстановяването се сочи датата 10 май 2018 г.,
а краят е 3 март 2021 г. Предишният срок за приключване на ремонта бе 30 ноември 2020 г. Той
бе посочен в доклад на зам.-кмета по екология Десислава Билева, в който се искаше спешно от-

пускане на 3,5 млн. лева заем за
извършване на плащания по
сключените договори. Обещанието бе безлихвеният кредит да се
възстанови след превеждането на
средства по европрограмата.
Малко преди това пък Столичната община бе глобена с 2,5
млн. лева от строителното министерство заради проблеми с европроекта. Столичани помнят и
информационна табела, на която датата за приключване на
паркоустройствените мероприятия бе 10 декември 2019 г.

Спират тока на павилиони
с изтекли разрешителни
Търговци и собственици на
павилиони в близост до бул.
“Иван Гешов” в София са били
предупредени, че електрозахранването им се спира. Нареждането е на ЧЕЗ, а според представители на общината обектите са с
изтекли разрешителни. Те са
ползвани със срочни договори, а
на търговците са изпращани уведомителни писма. Хората обаче

са категорични, че никога не са
получавали такива уведомления.
Затова търговците виждат в акцията нарушаване на правата им.
Според тях повечето павилиони
имат собствени електромери,
договор и фактури, което означава, че са изрядни пред ЧЕЗ.
Акцията вероятно е на район
“Триадица” и е част от опитите
да се установят обектите с из-

текли разрешения, които трябва
да бъдат премахнати. Веднага
след трагичния инцидент с 16годишното момче, което загина
от токов удар от шахта на булеварда, главният архитект Здравко Здравков обяви, че е пратил
до всички районни администрации писма с искания да се предостави списък на нередовните
преместваеми обекти.
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След като отвори заведенията,
Бойко Борисов внезапно
се сети за КОВИД-19

След скандал на последното
заседание на парламентарната
Комисия по здравеопазване
мнозинството реши, че България ще може да преговаря с
държави извън ЕС и Европейското икономическо пространство за внос на ваксини срещу
КОВИД-19. По този начин
ГЕРБ присвои и преобразува
предложението на БСП правителството да преговаря с Русия
за внос на ваксината “Спутник
V”. Решението бе гласувано в
отсъствието на вносителите на
първоначалния вариант. Заяждането на дребно от мнозинството започна за името на ваксината - дали V да се чете като
“ви” или като “5”. После ГЕРБ
недоволстваха, че в проекторешението не пишело името на
държавата, в която ще се внася
препаратът. Изпадането в детайли възмути депутатите от ле-

Тасков. Той посочи, че Законът
за лекарствените продукти в
хуманната медицина дава
възможност в извънредни ситуации като настоящата, която
заплашва здравето на нацията,
да се вземат и такива решения.
По-рано директорът на
ИАЛ Богдан Кирилов обясни,
че “националните агенции не
могат да извършват национална процедура по оценка на документация на ваксини, тъй
като това са лекарствени продукти от биологичен тип, които се произвеждат по биотехнологичен метод” и затова е
задължителна централизираната процедура при оценка на
документацията. Следобед на
заседанието на здравната комисия той обясни, че националното законодателство на
Полша, Унгария и Словакия
разрешавало да се допуска не-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Електронно записване за ваксини най-сетне ще има, но първите часове са след 11 март

ГЕРБ присвои идеята
на БСП за „Спутник V”
Ръст на заболели от КОВИД-19, натискът над болниците отново се увеличава
Аида ПАНИКЯН

вицата и те напуснаха залата.
“Целта на мнозинството сякаш
беше да не се произнесат в залата думите “Спутник V” и
Русия. Никой от ГЕРБ не помисли, че хората у нас не стигат до ваксини, а ваксинационният план се проваля”, коментира за ДУМА д-р Десислав

разрешено от ЕК лекарство за
спешна употреба, но не и
българското. Преди обяд премиерът бе категоричен, че “допускаме в страната само ваксини, които са одобрени от Европейската агенция по лекарствата, за другите не може да
носим отговорност”.
Дълго чаканата система за
регистрация за ваксиниране започна работа вчера привечер.
Тя работи със седмица напред,

Антифашисти
настояват за забрана
на БНС „Еделвайс”
Председателят на столичния ГС на БАС Борис
Цветков и председателят на Дискусионния клуб за социална местна политика в БСП Николай Белалов са
внесли сигнали до Софийската градска прокуратура с
копие до главния прокурор Иван Гешев, в които се
възмущават от отказа да бъде прекратена дейността на
БНС “Еделвайс”, организатор на Луковмарш. Цветков
и Белалов твърдят, че факелното шествие, възхваляващо
ръководителя на профашистката и пронациската организация Съюз на българските национални легиони
Христо Луков, е недопустимо, противоконституционно, противозаконно и е срам за европейска столица,
каквато е София. БАС настоява съдът задълбочено да
изясни проявленията на неонацизъм, неофашизъм и антисемитизъм в общественото пространство и предлага
като доказателства срещу Луковмарш и дерегистрацията на БНС да бъде използван филмът на Адела Пеева,
разкриващ много факти и доказателства за участници в
марша, вкл. свастики, убеждения и разкази на шведски
неонацисти. Те настояват при следващата фаза от делото да бъдат привлечени още историци, готови да защитят историческата истина. В писмото се настоява магистратите да изгледат репортаж от немски и български
телевизии за задържане на немски неонацисти, готвещи
са да пътуват за България за участие в Луковмарш.

затова първите дати за записване са след 11 март.
Националният оперативен
щаб препоръчва на областите
да въвеждат допълнителни противоепидемични мерки в населените места с повишени нива
на заболеваемост.
Средно за страната заетостта на болничните легла за пациенти с неусложнен КОВИД-19
е 48%, а на реанимационните 51%. От Кърджали здравните

власти вече съобщиха, че заетостта на леглата е 85%. Ръководството на шуменската болница също обмисля да спре
плановия прием заради ръста на
заболелите от КОВИД-19, които са вече над 430.
След скандала по забраната
на тържествата на Шипка,
здравният министър Костадин
Ангелов отрече да е имало такава, въпреки че кметицата на
Габрово се оправдаваше с пре-

Приеха лобистки закон
за частните линейки
Мнозинството в НС прие промени в Закона за
автомобилните превози, с които би трябвало да се
регламентира превозът на болни и ранени, извършван
от линейки извън обхвата на спешната помощ. Поправките бяха внесени от съпредседателя на ОП Валери Симеонов и група депутати. Според новите текстове физически и юридически лица, които желаят да
извършват частен медицински транспорт, трябва да
имат поне едно специално МПС, експлоатационен
център, ръководители на транспортната и медицинската дейност, медицински екипи и внедрена система
за управление на безопасността на движение по пътищата. Заетите с подобна дейност трябва да се регистрират в ИА “Автомобилна администрация”. Ако условията не са изпълнени, ще се налагат глоби от 3000 лв.
БСП обвини патриотите в лобизъм и настоя проектът да бъде отложен. Георги Свиленски нарече частните линейки “копърки”. Той припомни, че при
обсъждането в транспортната комисия министерствата на транспорта и на здравеопзването са имали противоречащи си становища. По думите на Свиленски
промените обслужват частни транспортни фирми,
близки до управляващите. Според него това е крачка
към приватизацията на националната система за спешна медицинска помощ.
Срещу законопроекта се обявиха и от ДПС. Въпреки това мнозинството успя да прокара закона.

поръки от щаба. “Това е много
голяма лъжа. Има две възможности - или президентът лъже,
или лъжат президента”, заяви
той. Министърът написал писмо, в което се позволява провеждането на празнични събития, но само на открито. По
думите му, щом нямало пропускателен пункт, органи на
РЗИ и наказани, защото са там,
значи не е имало забрана за
честванията.

ВЪЗПОМИНАНИЕ
Изминаха 5 години от кончината на

ДИМИТЪР
ПЕТКОВ ПОПОВ
1932 г. – 2016 г.
посланик, доктор по право
Да си спомним за него!
Поклон пред паметта му!
От семейството и приятелите
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Омбудсманът поиска прозрачно
отчитане на парното
Топлинните счетоводители нямат
задължение да публикуват цените
за услугата „дялово разпределение”
Омбудсманът Диана Ковачева поиска от министъра на енергетиката Теменужка Петкова да бъде осигурена прозрачност за всички цени, прилагани от
топлинните счетоводители при обслужването на гражданите. Повод за становището на обществения защитник станаха
приетите от парламента изменения в
Закона за енергийната ефективност, които регламентират масовото въвеждане на
уредите за дистанционно отчитане на
топлинната енергия - индивидуални топломери, радиаторни разпределители и
водомери за топла вода, за битовите клиенти на топлофикациите. По този начин
ще се намалят прогнозните елементи в
сметките за топлинна енергия с цел гарантиране правото на гражданите на заплащане на реално ползвани услуги, отбелязва омбудсманът.
Новите устройства ще позволят ежемесечно отчитане на реалното потребление на топлинна енергия и при пълното
им въвеждане в сградите ще отпадне необходимостта от изготвянето на годишни изравнителни сметки. Наред с това на
дневен ред излизат въпросите за стойността на уредите за дистанционно отчи-

тане на топлинната енергия и за цените
на услугите, свързани с ежемесечното
отчитане, които се предлагат от топлинните счетоводители. Диана Ковачева
очаква, че след влизането в сила на промените в Закона за енергийната ефективност в Министерството на енергетиката
своевременно ще бъде анализирана необходимостта от промени в действащата
Наредба за топлоснабдяването. По този
повод омбудсманът очертава проблемите, които е необходимо да бъдат разрешени по нормативен път. “В момента
фирмите за дялово разпределение нямат
задължението да публикуват цените за
услугата “дялово разпределение”, които
са предмет на договореност с топлофикационните дружества. Гражданите по
никакъв начин не участват в този процес
и узнават за размера на тези цени едва с
фактурата за плащане, което е неприемливо”, изтъква Диана Ковачева. Проверките по жалби и сигнали на граждани
показват, че е масова практика топлинните счетоводители да не публикуват тези
цени, което е в нарушение на принципите за публичност и прозрачност. В отделни случаи топлофикационни дружества

СНИМКА БГНЕС

Диана Ковачева
публикуват ценоразписи на пакети от
основни услуги за дялово разпределение,
отчитат от пресцентъра на омбудсмана.
Регулациите в сектора са важни и
поради факта, че смяната на фирма за
дялово разпределение е затруднена предвид техническите особености на средствата за дялово разпределение, които са
различни за топлинните счетоводители.
“Не бива да се пренебрегва и опасността от неоснователно завишаване на цените на уредите за дялово разпределение с дистанционно отчитане предвид

задължението по закон да се инсталират
именно такива устройства”, подчертава
Диана Ковачева. Омбудсманът отправя
препоръка нормативната уредба да гарантира правото на информация на битовите клиенти за цените на всички услуги, които се предлагат от търговците
за дялово разпределение. Тя също така
настоява гражданите да имат възможност своевременно да се запознават с
отчетените показания на уредите в имотите им, за да могат да контролират
верността на данните.

Отпуснаха още 100 млн. лв. за безлихвени кредити до 6900 лв.
Правителството отпусна
допълнителни 100 млн. лв. по
програмата за безлихвени кредити за физически лица до
6900 лв. Така бюджетът по
мярката се увеличава на 300
млн. лв. и се осигуряват още
средства за хора, лишени от
възможността да полагат труд

поради пандемията.
Допълнителните пари са
взети от програмата за портфейлни гаранции в подкрепа
на ликвидността на микро,
малките и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията
от КОВИД-19. По този начин

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
100 ГОДИНИ
от рождението на

ГЕОРГИ ГЕНОВ
Активен борец против фашизма
и капитализма, против привилегиите.
Концлагерист и партизанин.
Строител на социалистическа България.
Непоколебим борец за равенство
и справедливост. Истински баща.
ВИНАГИ ЩЕ ТЕ ПОМНИМ!
от семейството: син - Иван Генов
дъщеря - Мария Генова

ще се отговори на нуждата от
увеличаване на средствата по
програмата и от продължаващото активно търсене на безлихвени заеми пред търговските банки-партньори, става
ясно от решението на правителството.
Кабинетът даде съгласие

Българската банка за развитие да прилага гъвкав подход
и при необходимост еднолично да прави преразпределение
на средства между бюджетите на двете програми до размера на финансовия ресурс
от 700 млн. лв.
Миналата седмица стана

ясно, че средствата за безлихвените заеми за физически
лица са почти изчерпани. Поради достигане на гаранционните лимити част от търговските банки-партньори по
програмата спряха временно
да приемат заявления на кандидати.

С голямо зъкъснение тръгват
пари към средните фирми
Средните предприятия в
България, ударени от коронакризата, започват да получават обещаните безвъзмездни средства,
обяви икономическият министър
Лъчезар Борисов. Това се случва
с голямо закъснение - близо 10
месеца, след като мярката бе оповестена. Изплащането на грантовете ще става след сключване на
административния договор и подаване на финален отчет, придружен с искане за окончателно плащане на целия размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта. Борисов посочи,

че всяка фирма може да предяви
искане за авансово плащане в размер до 40% от общата сума по
договора преди това.
Одобрените фирми са 2121, а
бюджетът по процедурата е увеличен от 200 на 233,6 млн. лв.,
така че всички резервни кандидати да бъдат подкрепени. Това означава, че средно фирмите получават по 105 500 лв. при максимален размер на помощта от 150 хил.
лв. Към момента са сключени вече
1507 административни договора
на стойност 207 267 302 лева.
Останалите договори ще бъдат

факт до средата на март. Приоритетно се гледат всички 229 постъпили в ИСУН отчета, посочи икономическият министър.
Грантовата схема за средните
предприятия бе най-силно забавилата се антикризисна мярка, като
месеци, след като бяха кандидатствали, фирмите не бяха получили финансова подкрепа. От бизнеса неведнъж кoмeнтиpaха, чe
тaкъв вид ликвиднa пoдкpeпa
тpябвa дa бъдe пpeдocтaвянa oт
дъpжaвния бюджeт, a нe чpeз
eвpoпpoгpaми, зaщoтo тoвa зaбaвя
пpoцeca.

Българската икономика е най-слабата в ЕС
Северозападният регион отново е най-бедният в целия Европейски
съюз, докато икономическото развитие на София
е малко над средноевро-

пейските стойности.
Като цяло обаче България остава на опашката в
Европа, макар и показателите й да се подобряват бавно. Това става

ясно от данните на “Евростат” за БВП на човек
от населението през
2019 г., измерени по паритет на покупателната
способност. Показателят

се използва и при отчитане на степента на икономическо сближаване
(т. нар. конвергенция) на
дадена страна с останалата част на Европа.

www.duma.bg
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Зоран Заев
получи вот
на доверие
Опозицията обвини премиера
в „мафиотско византийство”
С 62 гласа “За” и в отсъствие на
опозицията, македонският парламент
гласува доверие на правителството
на премиера Зоран Заев. Той сам
поиска вота с устно обръщение към
депутатите, пред които обясни, че
трябва да се премери силата на опозицията и на управляващите.
Заев използва за първи път процедура, която допуска гласуване на доверие без разискване в пленарната
зала. Всички депутати от управляващото мнозинство гласуваха в подкрепа на неговия кабинет, против и
въздържали се нямаше.
Премиерът заяви, че гласуването
на вота е “моментът да се види дали
опозицията има мнозинство, както
твърди” и дали ще свали правителството. “Сега е моментът да покажем
на гражданите истина ли са думите
на опозицията. Стабилна власт със
стабилно мнозинство или безотговорна опозиция. Трябва да е едно от
двете”, подчерта Заев.
Депутатът от опозиционната
ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицевски
обвини мнозинството, че няма кураж
да приеме парламентарен дебат, тъй
като се опасява от разкриване на
“всички аномалии на правителството”.
Според лидера на ВМРО-ДПМНЕ
Християн Мицкоски премиерът Заев
се е възползвал от епидемията от ко-

ронавирус, за да спечели няколко
дена на правителството си. Пред македонската секция на “Дойче веле”
лидерът на опозицията определи
постъпката на премиера Заев като
“мафиотско византийство”.
Съгласно правилата следващ вот
на недоверие не може да бъде внесен по-рано от 90 дни.
През последните седмици кабинетът на Зоран Заев беше подложен
на силен натиск заради внезапното изчезване на бившия шеф на контраразузнаването Сашо Миялковски преди
произнасянето на съда по дело срещу
него за масово подслушване. Правителството има проблеми и с организирането на кампанията за ваксиниране, след като китайската страна
върна по неизяснени причини капарото за поръчаните ваксини на “Синофарм” срещу коронавируса.
Това е първият вот на доверие на
втория кабинет на Заев, който беше
съставен на 31 август 2020 г. след предсрочните парламентарни избори. Заев
сам ги предизвика като подаде оставка,
след като ЕС отложи започването на
преговори за членство със Северна
Македония. Освен социал-демократите на премиера, в управляващата коалиция са още албанските формации Демократичен съюз за интеграция на Али
Ахмети и партия “Беса”.

Блинкън изброи външните
приоритети на Байдън
Спиране на пандемията и възстановяване
на общественото здраве чрез ваксинация е
първият приоритет в
ерата на Байдън според
държавния секретар
Антъни Блинкън, предаде “Валора аналитик”. Вторият приоритет е по-силна световна икономика, която да
предоставя дългосрочни възможности на повече хора, особено при

създаването на работни
места. Третият приоритет е “подновяване на
демокрацията”, като
тук Блинкън спомената
като заплахи авторитаризмите, корупцията и
ерозията на демокрацията, “което се случва и
в САЩ”. Той обеща, че
по този приоритет няма
да се фаворизират военни намеси. Следват
създаване на ефективна
и хуманна имиграцион-

на система, “съживяване на отношенията със
съюзници” от Близкия
изток и Латинска Америка, “енергийна революция” за насърчаване
на възобновяеми източници, възстановяване
на лидерството на
САЩ в технологиите, а
последният приоритет
е справянето с геополитическото предизвикателство на 21-ви век
Китай”.

Мега процес срещу
агромафията в Италия
Процес с близо 100 обвиняеми и
над 1000 свидетели започна в Италия.
Обвиненията са за измама със земеделски евросубсидии за поне 10 млн.
евро, пише в. “Политико”.
Процесът е кулминацията на 4-годишно разследване, оповестено преди
13 месеца и довело до арести в два
мафиотски клана - Батанези и Бонтемпо Скави. Те са изготвили схема за

парцели земя, за които още не са били
поискани средства от ЕС. Длъжностни
лица, работещи в местните администрации, помогнали за идентифицирането на парцелите. Така евросредства се
вземали за земя, която не е била земеделска или не била собственост на
получателите. Сред парцелите има
имоти на църквата, земя, върху която
минава жп линия и американска база.

СНИМКА БГНЕС

Медик взема тест за коронавирус от служителка в централата
на Националната поща на Чехия. Китай е готов веднага да
достави ваксини на Чехия след телефонен разговор на президента й
Милош Земан с китайския лидер Си Цзинпин, обяви чешкото
посолство в Пекин. Евроагенцията по лекарствата ЕМА започна
процедурата по одобрението на руската ваксина “Спутник V”

Станишев: Еврокомисията
прие социален план на левите
След силен натиск на
левите Eврокомисията
предлага План за повече
социална Европа, този
план e още едно реализирано предизборно обещание на европейската
левица, гласи съобщение
на президента на ПЕС и
евродепутат Сергей Станишев. “Предложеният
днес от ЕК “Социален
план за действие” е необходима стъпка към
повече социална защита
и качествени работни
места за европейските
граждани. Това е голям
успех за ЕС. Гордея се,
че дългогодишните уси-

лия на лявото политическо семейство в Европа за
реализирането на Европейския стълб на социалните права дават резултат и ще доведат до осезаеми ползи за хората”,
заяви още Станишев.
“Този План и заложените в него инициативи Инструмент за ефективна и активна подкрепа за
заетост, Директива за
прозрачност на възнагражденията, Стратегия за
хората с увреждания - са
отдавна необходима промяна в модела на европейска интеграция, който се фокусира от фис-

калните правила и политиката на бюджетни ограничения към повече
социална Европа, с подобра социална защита и
равни възможности за
всички”, изтъкна още лидерът на европейската
левица. “Гордея се, че
именно под ръководството на левите комисари
Никола Шмит (“Работни
места и социални права”)
и Хелена Дали (“Равнопоставеност”) ЕС отваря
пътя към социално десетилетие, което бе беше
ключов приоритет за европейската левица”, подчерта Станишев.

ì—Œ‘»…— ¿ ¬Œƒ¿î ¬–≈Ã≈ÕÕŒ Ÿ≈
œ–≈ ⁄—Õ≈ ¬ŒƒŒ—Õ¿¡ƒﬂ¬¿Õ≈“Œ ¬ ◊¿—“
Œ“ ¬. ì÷≈Õ“⁄–î » Δ . ìÕ¿ƒ≈Δƒ¿î 1
Õ‡ 5 Ï‡Ú 2021 „. (ÔÂÚ˙Í) ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡
Ò˙Ò ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡·ÓÚË Ì‡ ·ÛÎ.
ì¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —Ú‡Ï·ÓÎËÈÒÍËî, Í‚. ì÷ÂÌÚ˙î,
ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ
00:00 ‰Ó 06:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡:
·ÛÎ. ì“Ó‰Ó ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚î, ·ÛÎ. ì’ËÒÚÓ
¡ÓÚÂ‚î, ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî, ÛÎ. ìƒÓ·Û‰Ê‡ÌÒÍË
Í‡Èî Ë ÛÎ. ìŒÔ˙Î˜ÂÌÒÍ‡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¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —Ú‡Ï·ÓÎËÈÒÍËî π 62, ÔÂ‰ Ò„‡‰‡Ú‡
Ì‡ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ ÓÒË„ÛËÚÂÎÂÌ ËÌÒÚËÚÛÚ.
Õ‡ 5 Ï‡Ú 2021 „. (ÔÂÚ˙Í) ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡
Ò ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ ÔÓÊ‡ÂÌ ıË‰‡ÌÚ Ì‡ ÛÎ. ì—‡‚‡
‘ËÎ‡ÂÚÓ‚î, ÊÍ. ìÕ‡‰ÂÊ‰‡î 1, ÒÂ Ì‡Î‡„‡
ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:00 ‰Ó
21:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ÛÎ. ìƒÂÏË
‡ÔËˇî ÓÚ ÛÎ. ì ËËÎ ƒ‡Ì„Ó‚î ‰Ó ÛÎ.
ì»ÎËÌ‰ÂÌÒÍÓ ‚˙ÒÚ‡ÌËÂî.
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. ìƒÂÏË
‡ÔËˇî, ÔÂ‰ ·Î. 117.
–ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË ˘Â ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓ‰Ó·Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡
ÏÂÊ‡, Í‡ÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡Ú
ÁÓÌËÚÂ Ì‡ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ·˙‰Â˘Ë Ì‡Û¯ÂÌËˇ
Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ.
«‡ÒÂ„Ì‡ÚËÚÂ ÓÚ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡,
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ
“ÂÎÂÙÓÌÌËˇ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ
Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ 0800 121 21 ËÎË ‰‡ ÒÎÂ‰ˇÚ Á‡
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÚÂÍÛ˘Ë ÚÂÂÌÌË
‰ÂÈÌÓÒÚË ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ˜ÂÁ ¬ËÚÛ‡ÎÌËˇ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ http://www.sofiyskavoda.bg/
water_stops.aspx.
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÒÂ
ËÁ‚ËÌˇ‚‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË Á‡ ÔË˜ËÌÂÌËÚÂ
‚ÂÏÂÌÌË ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡!
»ÌÚÂÌÂÚ Ò‡ÈÚ˙Ú Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ
(www.sofiyskavoda.bg) ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ ‰‡ ÒÂ ‡·ÓÌË‡Ú Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡
Á‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ. Õ‡
ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡ ÒË ÔÓ˘‡ ÚÂ ÏÓ„‡Ú ÎË˜ÌÓ ‰‡
ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ
ÒÔË‡ÌËˇ. ƒÛ„ Ì‡˜ËÌ Â ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ
·ÂÁÔÎ‡ÚÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡ Á‡ ËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡ÌÂ ˜ÂÁ —Ã—.
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ОБЩЕСТВО

Организиран цирк
Валентин ГЕОРГИЕВ

“Бойко, Бойко, Бойко”, ехтят хорови възгласи на група работници
край Суворово. Свидетели са на историческа
случка с библейски привкус - премиерът на България сваля и подарява
“риза на ближния си”,
пардон, сакото си на техен колега, строител на

АМ “Хемус”. Първоизточникът на тази мелодрама е вездесъщата
“Севда тв”, от която големите “обективни” медии поемат и примляскват с обилни снимки и
репортажи поредната
“инспекция” на Борисов
с джипката в новини от
прайм тайма.
И датата не е случайна
- 3 март, националният ни
празник. Ден, в който “такива като Радев” са решили да леят слова, а наш
Бойко го е ударил пак на
“работа, работа, работа”.
Работникът, завалията, е просълзен, сащисан
от прегръдките и вниманието, нищо, че “съм с
едно сако по-малко. Това
е най-малкото, което работниците заслужават”,
написаха час по-късно

неговите пиари в профила на Борисов във фейсбук. Е, да беше се сетил
да му подари някоя и
друга пачка или кюлче от
нощното шкафче - щеше
повече да хване дикиш.
Ден по-късно обаче
голата истина лъсна!
Оказа се, че въпросният
работник е... общински
съветник на ГЕРБ в Суворово. Разконспириран,
самият той си признава,
макар че по принцип не
искал много това да се
знае.
Целият водевилен театър е зле скалъпен пиар,
очевидно прилаган не
един и два пъти в епизодите на “Севда тв” из
страната. Тази подробност обаче вече не е във
фокуса на големите медии. Внушенията, които

е трябвало, са ги направили предния ден - за
“нашия Бойко”, “човека
от народа”. За който пак
трябва да гласувате!
Докато в същото време в мрежата ври и кипи:
“Когато някой ти дава
сако, но ти отнема народ
и родина, счупи му винкело в тъпата гърбина!”
3 март. Денят, в който един професор неволно се изпусна в национален ефир: “Не мога да повярвам какви нищожества стоят начело на
българската държава!”.
Казано по адрес не на
Борисов, а на парламентарната шефка Караянчева, по друг повод. Едно
изречение, което събира
отношението на поне 8090 на сто от народа ни
към днешната власт.

вятърът на санкциите срещу Русия заради смехотворната измислица “Навални”. В момента заявлението било подадено от
германската компания RPharm, казва ЕМА. И макар пак да шикалкави - не
се знаело колко време ще
проучва “Спутник V”, все
пак “лед тронулся”, както
казва Остап Бендер.
От месеци много
българи казват, че имат
доверие в руската ваксина и чакат нея. След като
в ЕС настъпи кризата за
ваксини, държавите една
след друга се обърнаха
към Русия, вече ваксинират със “Спутник V”. А
нашата власт - как да
скърши хатъра на западните си ментори, не си
мръдна пръста. Заболева-

емостта пак върви нагоре,
било заради лошия британски вариант, а от вчера
ни обясняват, че идат южноафриканският и бразилският, не дай Боже и някакъв нов нигерийски щам
на КОВИД-19. Възможно
било да стигнем 12 000 заразени на ден! Ами, като е
възможно, какво предприехте, господа? Отворихте
заведенията, а ваксините
ви никакви ги няма. Джипитата бият акъл кого понапред да обслужат с
оскъдните бройки. “Зелени коридори” щяло още да
има тук-таме, ама иди гадай къде. Иначе са спрени, народът виси по опашки и чака нефелното правителство да се сапикяса,
че животът на хората не
става за пиар лалане.

Сетиха се
Велиана ХРИСТОВА

Европейската агенция
по лекарствата (ЕМА) започва преглед на документите на руската ваксина
“Спутник V” и ще прецени дали може да я пусне
на пазара в Европа, съобщиха вчера. И защо така
изведнъж се сетиха за
нещо, което още в края на

януари трябваше да започне? Ами защото вече доста страни в Европа - Унгария, Чехия, Словакия,
Австрия, че и Германия,
вече се обърнаха към руската ваксина, понеже всяка страна може да се договаря и извън ЕС, а това
застраши имиджа и показа, че бая се клатят “европейската солидарност” и
общото разпределение на
ваксините. Затова се
разбързаха.
През февруари ни поднесоха един пълен цирк руската страна заяви, че е
подала в ЕС заявление за
разглеждане на ваксината
й, но ЕМА рекна, че нищо
не била получила! И така
- досега. Май здравните
институции в ЕС се ослушваха накъде ще задуха

Пред имплозия
Георги ГЕОРГИЕВ

За последния месец
натискът върху обвиняваната в проруски настроения опозиция в Украйна, представена от
парламентарната партия
“Опозиционна платформа - “За живота”
(ОПЗЖ), планомерно се
повишава. Този натиск

подозрително съвпада
със завръщането на демократите в Белия дом.
От 2 февруари, та до
днес, администрацията на
президента Владимир Зеленски закри трите найпопулярни в Украйна телевизионни канала - “112
Украйна”, NewsOne и
ZIK. Въведе санкции, което по мнението на юристи е незаконно, срещу
украински граждани - депутати от ОПЗЖ начело
с неформалния й лидер
Виктор Медведчук.
На 2 март сайтът
Vesti.ua съобщи, че спецслужбите подготвят обвинения в държавна измяна срещу няколко политолози, сред които е и
“патриархът” на украинската политология Миха-

ил Погребински. Всички
те са близки до ОПЗЖ.
Вече има декларации
от различни областни
съвети, “отделни граждани и цели трудови колективи” ОПЗЖ и партията
на популярния блогър
Анатолий Шарий да
бъдат забранени като антидържавни. Рязко се усложни и обстановката на
фронта в Донбас.
Причините са очевидни. Зеленски не оправда
очакванията. Бедността
не си отива от страната,
а хората си отиват. Цените растат, а войната не
спира. Партията му
“Слуга на народа” е вече
трета политическа сила.
Бившият президент Петро Порошенко диша във
врата на Зеленски в лич-

ностния рейтинг.
Заемането на крайни
националистически позиции с цел сплотяване
на редиците е най-близкото до ума и едновременно с това глупаво
решение. То вече бе играно от Порошенко
през 2014-2015 г. и вкара страната в задънена
улица. Сега Зеленски
продължава да навира
страната в ъгъла. Изходът едва ли ще бъде
настъпление в Донбас.
Русия вече предупреди,
че няма да допусне гибелта на непризнатите
републики. Едва ли ще
бъде и нападение срещу
Крим. Това е самоубийство.
Остава вътрешният
взрив. Имплозията.
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1872 - УМИРА АНГЕЛ КЪНЧЕВ, РЕВОЛЮЦИОНЕР (Р. 1850 Г.). Активен участник в национално-революционното движение, помощник на Васил Левски.
Разгръща широка дейност в Северна България. На 5 март 1872 г.
прави опит да се
прехвърли тайно в Румъния, но е издаден. За да не
бъде заловен жив, сам слага край на живота си.
1915 - РАЖДА СЕ ВЕНКО МАРКОВСКИ,
БЪЛГАРСКИ ПОЕТ, ПИСАТЕЛ И ДРАМАТУРГ
(УМИРА 1988 Г.). Основоположник на македонската литература. Истинското му име е Вениамин Миланов Тошев. През 40-те
години на миналия век попада под
влиянието на коминтерновския
македонизъм в Скопие, но се обявява срещу този “нечуван и невиждан геноцид”. През 1956 г. е
осъден и изпратен за 5 години в
концлагера “Голи оток”. През
1965 г. напуска Скопие и се преселва в София, отстоявайки до
края на живота си своя български корен и съзнание. Автор на
десетки книги, написани на
български и на скопско-велешки диалект.
1927 - ИЗЛИЗА БР. 1 НА В. “РАБОТНИЧЕСКО
ДЕЛО”.
Орган
на
Българската работническа партия, от 1948
г. - на БКП. Излиза от
1927 до 1990 г., първоначално като седмичник. Забранен след Деветнайсетомайския преврат. От 1935 г. до 9 септември 1944 г. излиза нелегално. През 1938 г., при
сливането на БРП и БКП, онаследява “Работнически вестник”. Трибуна на социалистическите и
левите идеи. През 1990 г. “Работническо дело” се
преименува на ДУМА.
1943 - УМИРА СИРАК СКИТНИК, ПИСАТЕЛ
(Р. 1883 Г.). Рожденото му
име е Панайот Тодоров Христов. Съредактор на сп.
“Златорог”, драматург на
Народния театър, от 1935
г. до смъртта си - главен
ръководител на Радио “София”. Председател (1927) на
дружество “Родно изкуство”, пръв председател на
Съюза на дружествата на
художниците (дн. СБХ). Ярка фигура в междувоенното българско изкуство.
1953 - УМИРА ЙОСИФ ВИСАРИОНОВИЧ
СТАЛИН, СЪВЕТСКИ ПОЛИТИК (Р. 1878 Г.). Член
на болшевишката партия и
политически лидер на
СССР, генерален секретар
на ЦК на КПСС и председател на Съвета на министрите на СССР, два пъти
Герой на Съветския съюз,
генералисимус. Броят на
жертвите на режима му е
оценяван различно, но повечето историци говорят за
между 4 и 10 милиона.
1966 - УМИРА АННА АХМАТОВА, РУСКА ПОЕТЕСА (Р. 1889 Г.). Показателен за личния и творческия й път е автобиографичният цикъл “Реквием”,
изцяло публикуван едва
през 1987 г. и посветен на
жертвите на сталинистките репресии от 30-те
години на ХХ в.
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ПЕТРОСЛАВ ДУШКОВ
е роден в Разград, а от
2000 г. живее в Ориндж
Каунти, Калифорния, в
близост до Лос Анджелис.
Създава и от няколко
години съорганизира “Балкански фестивал - Европейски корени” в Сан Диего,
където се стичат стотици
българи, музикални групи,
певци, танцьори, художници и занаятчии, с предвидени работилници по занаяти
за децата. Основава собствена продуцентска къща
“ХитърПетър” (HitterPetter
Productions) за осъществяването на културни проекти, музикални събития,
концерти и независими
филми с български творци,
сред които е и късометражният “Проsлушване”,
спечелил овациите на
публиката по международни фестивали, включително
и на “София филм фест”,
и отличен през 2018 г.
на престижен кинофорум
за независимо кино в Австралия.

ПЕТРО ДУШКОВ:

Най-мъчно ми е, че нашите близки и приятели от детството
си заминават, сподели неуморният родолюбец, който живее
в САЩ, но продължава да милее за всичко българско

Интервю на
Альона НЕЙКОВА

 В САЩ сте вече 20 години.
Живот или life е пребиваването ви
в страната на неограничените
възможности, Петро?
- Готин въпрос! Живот като на
кино, холивудски филм. Обаче от теб
си зависи дали ще е комедия, драма,
трилър или филм на ужасите и ще
има ли хепи енд. :) Какво ви помага да преодолявате тежестта на емигрантството?
- Най-вече приятелите, 90% от
тях са българи. Много често се събираме, общо взето всеки уикенд, а през
седмицата се чуваме и “виждаме” по
социалните медии. Все супер хора!
Имам си и гайда, всъщност няколко,
и като ме стегне, току я надуя.
 Кое е най-трудното, когато
си далеч от родината? Колко често мислите за България?
- Най-мъчно ми е, че нашите си
хора - бащи, майки, сестри, братя,
роднини, приятели от детството, си
остаряват и си заминават и ние не
сме с тях, за да споделяме краткия
си, във вселенски план, престой на
планетата.
 Създавате собствена компания “ХитърПетър”. Как обяснявате на американците какво означава името на вашата продуцентска къща?
- Има игра на думи в начина, по
който се изписва на английски, за да
се произнесе като ХитърПетър:
“Хем шамаросваме, хем галим” (hit
- удрям, pet - милвам, галя, оттам
HitterPetter), в смисъл “ще ви провокираме, но и ще ви стоплим”. Идеята
беше да е конвертируемо името, но
и да пресъздава характера на дейността на компанията, а и на целия
екип, с който я развиваме - група
талантливи и свободолюбиви творци, за чиято креативност няма ограничения, но и които не се взимаме
много насериозно, а правим всичко
на шега.
На стр. 8
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СРЕЩИ

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

Официалната премиера на филма
“Проsлушване” с гост Тед Кочеф

нашата благодарност за цялото общество, което ни подкрепи - имената на всички намериха място в кредитите (надписите в края на филма). И
добре, че беше дълъг
списъкът, та имаше възможност да се чуе цялото парче,
което Милен Киров беше композирал специално за филма.
:)- А и тези имена си попътуваха из света...
Свързахме се и със страхотни български общности в
различни страни, които се
вълнуваха, че в международен
филмов фестивал в техния
град има българска продукция, снимана в Холивуд. От
Сидни ни се обадиха по месинджъра, че е отишла цяла
дружина българи и са завели
и Панайот Панайотов, нашия

ПЕТЪК
5 МАРТ

2021
въже, мачове... И оглави
кръжока по пирографство, на
който учеше децата да украсяват дървени лъжици, поставки за чаши, да татуират фигури по дървени плаки и т.н.
Запозна се с всичките ми
приятели на хорото и стана
част от ХитърПетър кукердружината. Въобще, изразът
“голямото ми семейство в
Америка” получи доза реална
валидност. :) Откога сте запален по
гайдата? Кое е най-необичайното място, където сте
свирили на този инструмент?
- На гайда просвирих, като
бях на 20-ина години, студент
по компютри в Габровския
университет. Тогава пеех в
една алтернативна рок група

От нас зависи...
От стр. 7
 С кои ваши продукции
или събития се гордеете наймного?
- Най-големите ни постижения: освен Балканския ни
фестивал (за който може да
прочетете любопитни подробности в пълния вариант на интервюто на www.duma.bg бел. ред.) и кулминацията в
едно от изданията му, на което се събраха три от най-големите гайди на България Васил Бебелеков, Петър Янев
и Иван Варимезов, заедно с
космическите гласове на Валя
Балканска, Мария Бебелекова
и Цветанка Варимезова, са
още концертите на Теодосий
Спасов и късометражният ни
филм “Проsлушване”. Изписва се с печатна грешка, на английски също - “Auдition”, с
идеята за “изгубени в превода” между български и английски език, подчертаващ двупосочния културен шок, което
до голяма степен е темата на
филма: перипетиите на една
българска актриса в Холивуд,
на която й се налага неволно
да въвлече 9-годишния си син
в забавна случка с неочакван
край и с гарнитура салата от
думи. Друго важно за нас постижение е създаването на Кукер арт колата ни.
 Споменатият от вас
филм “Проsлушване”, зад
който заставате като продуцент, предизвиква голям
интерес, печели и награди.
Какво означава този факт
за вас? Важни ли са отличията?
- Наградите са все пак
някакво признание - някъде по
света, някакво жури, съставено от професионалисти, посветили се на това велико изкуство, е разгадало съобщението,
което носи филмът, и оценило качеството на продукцията. На публиката обикновено
не й трябва да знае детайлите
- тя гледа има ли магия крайният продукт, може ли да се
потопи в него, да поеме на
пътешествие заедно с героите
или се опитват да я баламосват.
За нас беше важно да получим признание и по друга
причина - филмът е създаден с

помощта на много приятели и
членове на български общества из континента, включително и Българското генерално
консулство в Лос Анджелис и
най-вече г-н Веселин Вълчев,
Генералният ни консул тук от
2015 до 2020 г., който е невероятно енергичен, ерудиран и
сърцат човек и направи страшно много да се чуе за България в САЩ, а и за това да е
толкова сплотено нашето южнокалифорнийско общество.
Помощта не беше само
финансова, чрез дарения в
различен размер на редицата
онлайн кампании, които организирахме. Но и се включиха
много хора като доброволци,
даже и като статисти по време на снимките.
 Какво ви костваше
всичко това?
- Да направиш филм е равносилно на това да построиш
едно село със сградите му,
улиците, инфраструктурата...
и да го населиш с обитатели
от всякакъв тип - шофьори,
общи работници, готвачи, асистенти, сръчни майстори, художници, композитори, музиканти, а не само кинаджии и
актьори, които, разбира се, са
в сърцето на проекта. Ако
един не си е свършил работата, магията се разваля. Някой
некадърен актьор-връзкар е
достатъчен, за да се развали
целият продукт и усилията на
всички, както и инвестираните средства да отидат на вятъра. Работата на продуцентите
е да намерят верния екип и
каст за претворяване на историята на екрана, начело с режисьора; да осигурят финансирането и деловодството; да
следят да не се надхвърля
бюджетът; да създадат добра
работна среда за всички, но
най-вече за творците, които да
имат свободата да творят, за
да стане добър филмът и да е
верен той на идеята на сценариста. И после да намерят
подходящия пазар за продукцията.
“Проsлушване” е късометражна лента с времетраене
17 минути. Тоест, това е само
едно общежитие от цялото
село. И пак ни отне близо
година да го завършим. Това,
че филмът е оценен, беше и

певец, който е гостувал по
това време там.
А в строго бизнес аспект отличие на предишния ти
филм означава, че за следващия се увеличават шансовете
да се привлекат инвеститори.
 Защо решихте да се
включите в инициативата
на вицепрезидента Илияна
Йотова “Будната България”? Кои са вашите лични
будители?
- Чудесна инициатива на
една достойна дама, която с
действията си е демонстрирала неведнъж, че се вълнува от
съдбата на българите зад граница! Срещнахме се с нея и
екипа й от ерудирани и енергични дами преди две години,
когато беше на официално
посещение на Западния бряг
на САЩ - една визита, по
чието осъществяване си
сътрудничихме с Генералното ни консулство тук и пак с
Елка Русков от Сиатъл.
А “Будната България” ни
свърза виртуално с много други подобни групи по света и в
родината. Исках също да използвам високата трибуна да
дам гласност на всички тия
таланти, с които сме обградени тук и сме извървели този
дълъг и богат на радостни
емоции път.
Това са моите будители хората, които изброявам,
всички, включени в краткия
клип за “Будната България”.
И, разбира се - майка ми,
баща ми и сестра ми в България, които застават винаги
най-безрезервно зад всяко мое
начинание.
Баща ми даже се включи
под пълна пара в “Балкански
фест - Европейски корени”
през 2017 г. Беше дошъл в
САЩ по покана на Бойка
Попова, директорката на “Ботев” академията във Вашингтон, да организира празниците за честване на годишнина
от рождението на Левски.
След като му свърши ангажиментът, го докарахме при нас
да прекара време с внуците, а
и да го впрегна във фестивала,
че винаги имаме нужда от
енергични доброволци и творци. И той се развихри с децата на феста - левски скокове,
бягане с чували, теглене на

Но това не е най-необичайното място, на което съм
свирил. Може би такова място е водопадът Йосемити,
който със своите 740 метра е
един от най-високите в света
и най-високият в Северна
Америка. “Свирил” - малко
силно казано, защото, докато
го изкача, бях каталясал и
позамръзнал. Надух гайдата,
изсвирих някаква мелодия и
ми замръзнаха и све пръсти,
и джуки... Та, малко отбих номера. :) Наблюдавахте ли протестите, които в продължение на няколко месеца заливаха страната ни? Дали
властта в Америка би се осмелила да игнорира народното недоволство толкова
време?
- Наблюдавах и подкрепях
напълно. Властта навсякъде
си прилича принципно... Виж,
народът е различен. Не бяха
достатъчно масови тези протести. Провинцията блееше.
За жалост, моите наблюдения
са, че нашего брата съвсем

Създаването на Кукер арт колата за Балканския
фестивал е сред най-големите гордости на част
от българската общност в САЩ
там и ми хрумна да вкарам
гайда - още нямаше такъв стил.
То май и сега няма... Та реших
сам да се уча и си купих гайда
от АЕК “Етъра”. Е, не стана
отведнъж. Още се уча, хаха.
В казармата най-много
напреднах, че имах доста свободно време. Бях секретчик и
служех във Варненския щаб.
Бях като на работа. Свършвах
в 5 следобед. С гайдата, един
уокмен и касетка на прословутия български гайдар Петър
Костадинов си хващах автобуса за “Златни пясъци”, слизах на свлачищата на “Журналист”, залоствах се в разрушената вила “Гяуров” (да, по
ирония, това е вилата на нашия прославен оперен певец
Николай Гяуров, която пострадва от нестабилните склонове около хотел “Журналист” и се свлича почти цялата двайсетина метра - от шосето, та на плажа), впервах
поглед в “Ой ти, Черно
море!”, надувах меха и дай!
Току привличах по някой
любопитен нудист... Хаха!

вече му изпуска края, по отношение на политическа грамотност, информираност и
дори елементарна функционална грамотност.
Сократ спори в “Държавата” на Платон, че демокрацията е възможна единствено, ако хората са образовани, и че гласуването е умение, което трябва да се възпитава, а не въпрос на интуиция. Че да дадеш правото на
глас на неуки хора е равносилно на това да дадеш руля
на кораб в ръцете на човек,
който няма понятие от корабоплаване и навигация, и да
очакваш той да не корабокрушира по време на буря. Не
съм сигурен дали ми се говори за политика. Все пак, в тези
предизборни времена, давам
интервю за ДУМА единствено защото то е с фокус арт,
култура и традиции - те цвят
нямат...
Пълния текст
на интервюто четете
на www.duma.bg

ПЕТЪК
5 МАРТ

Хората, на които е имплантиран кардиостимулатор, не бива
да се занимават със заваряване.
За тях не е подходящо и ползването на айфон 12, става ясно от
публикации в медицински издания, тъй като този айфон
съдържа магнит и, ако пациентът
го държи близо до имплантираното му устройство, то може да
се повреди или да не работи
правилно, което е опасно за
живота му. Тези пациенти не
бива да участват и в контактни
спортове. Иначе, хората с такова устройство в гърдите могат
спокойно да ползват микровълнови печки, мобилни телефони, да се подлагат на изследвания с ядрено-магнитен резонанс,
категоричен е д-р Красимир
Джинсов - кардиолог, електрофизиолог и експерт по кардиостимулация в УМБАЛ “Свети Георги” в Пловдив.
У нас в момента няколкостотин души със сърдечна недостатъчност (СН) са получили
шанса да имат добро качество
на живота, благодарение на кардиостимулаторите, които намаляват симптоми като умора, задух, отоци по крайниците - едни
от най-мъчителните състояния
на хора с това заболяване. Само
през миналата година животоспасяващите устройства са имплантирани на над 450 души.
Сърдечната ресинхронизираща терапия (CRT) е предназначена за лечение на хора със
сърдечна недостатъчност и
представлява имплантиране на
специален кардиостимулатор
под ключицата на пациента.
Чрез електроди, които достигат
до сърцето по венозен път, устройството подпомага функцията му, като синхронизира неговите съкращения чрез елект-
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Не заварявайте
с кардиостимулатор
в тялото си
В България има около 64 устройства на 1 милион население,
а в Германия и Италия са близо 200
рически импулси. След поставяне на кардиостимулатора, лекарят прецизно го настройва, за
да отговаря на нуждите на конкретния пациент. Устройството
може да остане в човешкото
тяло до 10 години, като през
това време работи със специална литиева сребърно-ванадиева
хибридна батерия. След този
период устройството може да
се замени с ново.
Сърдечната ресинхронизираща терапия е изключително
подходяща за пациенти със СН
и характерни изменения на
електрокардиограмата. Рядко
има противопоказания. Тя е сред
най-съвременните начини за подобряване на прогнозата при
тези пациенти, а когато се комбинира с кардиовертер-дефибрилатор (CRT-D), предотвратява и внезапната сърдечна смърт,
обяснява д-р Джинсов. Кардиостимулаторът подобрява помпената функция на сърцето, като
при някои пациенти се забелязва подобрение още на първия

месец. Благодарение на тази терапия, значително намаляват хоспитализациите на пациенти със
СН и се подобрява качеството
им на живот.
Тази терапия у нас не е достатъчно популярна, става ясно
от думите на д-р Джинсов. В
България има около 64 устройст-

ва на 1 милион население, докато
в Германия и Италия са около
200 на 1 милион, а в САЩ достигат до 450 на 1 милион.
В момента НЗОК покрива
100% от стойността на устройствата и пациентът не плаща
нищо. За имплантирането на устройството са необходими два

дни болничен престой. Възстановяването е бързо и още на
следващия ден след имплантацията пациентът може да се обслужва сам и да се върне към
всекидневието си. Един или два
пъти годишно устройството
трябва да бъде проверявано от
специалист по кардиостимулация, а през останалото време
пациентът се наблюдава от личния лекар и кардиолог.
Регистрираните у нас пациенти със СН са над 140 хил., но
през последните годи броят им
нараства, категорични са лекарите. Това се дължи на застаряването на населението, високия
процент на хора със затлъстяване, диабет, хипертония и
предсърдно мъждене, предупреждават кардиолозите. Причина за заболяването е невъзможността на сърцето да изпомпва
необходимото за организма количество кръв, което може да е
следствие на коронарна съдова
болест (КСБ), инфаркт, кардиомиопатия и т.н.

Лекарство срещу диабет
казва на мозъка: „Ти си сит!”

Сделката на тютюна
с КОВИД-19

нично състояние, казва
загубили средно 10 до
д-р Илдико Лингвай, про17% от телесното си тегфесор по вътрешни болело, което е огромна
сти и водещ автор на изстъпка напред в сравнеследването. Проф. Лингние с всички други лекарвай припомня, че хората
ства, налични в момента
с диабет много по-трудно
за лечение на затлъстявагубят тегло в сравнение с
не”, казва проф. Лингвай.
тези без това
По думите й този резулхронично затат се доближава до ефекболяване. Ле- Проф. д-р
та от бариатричната хик а р с т в о т о Илдико Лингвай рургия, при която загубадейства чрез
та на тегло е 20 до 30%.
потискане на апетитниЛекарства от този клас се изте центрове в мозъка, за ползват повече от десетилетие за
да намали приема на ка- лечение на диабет.
лории, като непреПроучването STEP 2 е рандокъснато “казва на тяло- мизирано двойно сляпо, плацебо
то, че току-що сте яли и контролирано клинично изпитване
сте сити”, обяснява във фаза 3 и включвало повече от
проф. Лингвай.
1200 възрастни с диабет тип 2,
Това проучване е които били и с наднормено тегло
СНИМКИ UT SOUTHWESTERN първото, което оценява
или затлъстяване. В продължение
ефекта на отслабване на на 68 седмици те получавали седПреди приема на лекарството
това лекарство. То е мична подкожна инжекция с лекари известен период след това
проведено в 12 страни ството или с плацебо веднъж седна пациентите с диабет да загубят в Северна Америка, Европа, Южна мично. “В това проучване повече
средно 10% от телесното си тегло, Америка, Близкия Изток, Южна от 1/4 от участниците загубили над
Африка и Азия от юни 2018 до 15%, което е най-добрият резултат,
съобщава UT Southwestern.
Това би могло да помогне на юни 2020 г. “В четирите клинични който сме имали при всяко лекарповече от 70 млн. възрастни в проучвания, приключени досега, хо- ство за отслабване при пациенти с
САЩ, които се борят с това хро- рата, лекувани с това лекарство, са диабет”, казва проф. Лингвай.

Настоящите пушачи с КОВИД-19 имат два пъти повече риск от непушачите да умрат в болницата. Това става
ясно от нова статия, публикувана онлайн в “Анали на
Американското торакално общество”. В “Пушенето и
КОВИД-19: Истинската сделка” д-р Енид Нептун и
д-р Мишел Н. Икин от Отдела по белодробна и критична
медицина към Университета “Джон Хопкинс” обсъждат
досегашни изследвания по тази тема и предлагат области
на изследвания, които могат да помогнат за изясняване на
тази връзка. “Връзката между тютюнопушенето и
КОВИД-19 е сложна и голяма част от изследванията до
момента са неубедителни или противоречиви. За да се
реши този проблем, е необходим строг дизайн на проучването”, казва д-р Нептун. Той добавя, че значително количество изследвания са фокусирани върху това дали пушенето има ефект върху ангиотензин конвертиращия
ензим 2 (ACE2) - протеина, който осигурява входна точка
за SARS-CoV-2 (вирусът, причиняващ КОВИД-19), за да
се прикрепи към клетките вътре в дихателните пътища и
въздушното пространство на белите дробове. Учените са
категорични, че е необходимо усилено проучване как и
дали тютюневият дим и никотинът влияят върху инфекциозността на SARS-CoV-2 или вирусното натоварване (количество вирус).
От друга страна, някои изследвания показват, че излагането на никотин и никотиновата сигнализация (в
мозъка) може да намали инфекцията със SARS-CoV-2.
Нептун и Икин смятат, че е необходимо да се изследват
и някои странични въпроси: дали стресът по време на
пандемията е довел до увеличаване на употребата на тютюн за самолечение, дали хоспитализацията за КОВИД-19
помага на пушачите да се откажат, дали промененият вкус
и мирис поради КОВИД-19 намалява желанието за пушене.

Мащабно международно проучване установява, че лекарство срещу диабет намалява телесното тегло над 10%. Данните от проучването, публикувани преди дни в медицинското списание “Лансет”, показват, че инжекционният медикамент,
приеман веднъж седмично, помага

—˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ ‚ ì«‰‡‚Âî ‰‡‚‡ Ó·˘‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ·ÓÎÂÒÚÌËÚÂ Ò˙ÒÚÓˇÌËˇ Ì‡ ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ ÌÂÏÂ‰ËˆËÌÒÍË ÂÁËÍ.
“ˇ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ Á‡ÏÂÌË ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËˇÚ‡ Ò ÎÂÍ‡ Á‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰Ë‡„ÌÓÁ‡ Ë Á‡ ÎÂ˜ÂÌËÂ. ≈ÍËÔ˙Ú Ì‡ ‚ÂÒÚÌËÍ‡ ÌÂ ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡
Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰Ë‡„ÌÓÁ‡ Ë Ò‡ÏÓÎÂ˜ÂÌËÂ, ÓÒÌÓ‚‡ÌË Ì‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËËÚÂ.
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XXV „София филм фест”
с хибридно издание
Известният музикант, автор на театрална
и филмова музика Теодосий Спасов
и иранският режисьор Джафар Панахи
получават Наградата на София
Наградата на София на Столичната община ще бъде връчена на изключителния музикант, филмов и театрален композитор Теодосий Спасов за
неговия принос към изкуството на
киното и музиката на церемонията по
откриване на 25-ия “София филм
фест”. Именитият ирански режисьор
Джафар Панахи също е удостоен с
Наградата на София в годината на
софийския юбилей - тя ще отпътува
за родината му.
Тази година кинофорумът ще се
състои от две части: същинска и специална. Същинският фестивал е от
11 до 31 март с хибридно издание.
Над 70 филма ще бъдат налични на
водещата в света на фестивалите онлайн платформа на Фестивал Скоуп/
Шифт 72. А над 129 филма ще бъдат
прожектирани в софийските киносалони. Акцентът през март са конкурсните програми, българските игрални
и документални премиери, избрани
филми от световната фестивална сцена, юбилейни програми, включващи
шедьоври от световното кино на гостували в София режисьори. Традиционните фестивали в Бургас, Пловдив
и Варна ще бъдат във втората половина на март. Специалното издание
на 25-ия СФФ е предвидено за средата на септември 2021 г. Тогава организаторите планират да покажат компактна програма от световни филми,
представени от техните автори. Всички режисьори са потвърдили участието си.
Официалното откриване на 25-ия
СФФ е на 11 март в зала 1 на НДК,

както ДУМА писа, с премиерата на
най-новия филм на режисьора Камен
Калев - “Февруари”. Новите български игрални филми ще са основен акцент в мартенската програма. Сред
премиерните заглавия за София, освен
участващите в конкурсите, са “Житие”
на Войчех Тодоров и Георги Стоянов
по сценарий на Красимир КрумовГрец, “Блаженият” на Станимир Трифонов, “Рая на Данте” на Димитър
Радев, “Сбогом, Джони” на Константин Буров, както и вече разпространеният в киносалоните “Ятаган” на Ан-

дрей Андонов.
Три игрални филма ще бъдат в
програмата на “Киномания”, с което
двата водещи български кинофестивала обединяват усилията си в стремежа за популяризиране на българското
кино - “Страх” на Ивайло Христов
(откриващ “Киномания”), “Сцени от
живота на една актриса” на Иван
Владимиров и “Късата клечка” на
Димитър Петков.
Фестивалът ще представи по традиция и премиерни родни документални филми. Сред тях са носителят на
“Златен ритон” - “Преди края” на Елдора Трайкова, “Тихо наследство” на
Петя Накова и “Парцалев” на Валя Коларова.
19-ият конкурс за български късометражен филм ще представи 12 заглавия, подбрани от жури в състав Ваня
Райнова, сценарист и продуцент, и ре-

СНИМКА © THEODOSII SPASSOV

Теодосий Спасов

След близо 40 години “Хан Аспарух” на легендарния режисьор акад.
Людмил Стайков ще бъде представен отново на голям екран като
част от “СФФ 25” и “Киномания”, със специална прожекция, организирана от НДК, в зала 1 на 31 март.
В “Ханът и империята” оригиналният филм е премонтиран в изцяло
нов разказ, съобразен със съвременните тенденции, с динамична монтажна структура, нова музика и съраунд звук от най-високо ниво,
като са запазени гласовете на
актьорите от познатата
трилогия. “Иска ми се да
вярвам, че филмът “Ханът и
империята” ще впечатли и
развълнува зрителите от всички
възрасти със забележителните
актьорски превъплъщения, с
грандиозните, необичайни за
българското кино масови сцени
и епични битки, с трагизма,
саможертвата и лишенията на
главния герой по пътя към
заветната му цел и не на
последно място - с очевидните
асоциации и изводи, които
поражда далечната епоха за нашето съвремие”, споделя акад. Людмил
Стайков. Продуцент на “Ханът и империята” е “Доли медия студио”,
драматургичен консултант е ректорът на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” проф. д-р Станислав Семерджиев.

СНИМКА “СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ”

Джафар Панахи
жисьорите Борис Десподов и носителя на наградата през 2020 г. - Христо
Симеонов.
Авторитетно жури - Теодор Ушев,
мултимедиен артист, режисьор и графичен дизайнер (Канада-България),
Иля Хржановски, режисьор (Русия),
Светла Цоцоркова, режисьор (България), Саболч Хайду, режисьор (Унгария) и Наташа Петрович, актриса (Северна Македония), ще определи за
19-и път Голямата награда в международния конкурс за първи или втори

игрален филм “София - град на киното” - парична премия от 7000 евро,
осигурена от Столичната община. За
нея се конкурират “Диви дни” - Франция, реж. Давид Ланзман; “Лузу” Малта, реж. Алекс Камилери; “Неподвижен” - Монголия, реж. Бямба Сахя;
“Петя на моята Петя” - България, реж.
Александър Косев; “Работна смяна” Латвия, реж. Рейнис Калвинс; “Разлом” - Унгария, реж. Балаш Краснахоркай; “Розовият облак” - Бразилия,
реж. Юли Жербасе; “Уроци по немски” - България-Германия, реж. Павел
Г. Веснаков; “Ухай” - Китай, реж.
Джоу Дзъян; “Черната котка” - Иран,
реж. Карим Мохамад-Амини; “Шоуто
на Джемил” - Турция, реж. Баръш
Сархан; “Шпагат” - Швейцария, реж.
Кристиан Йоханес Кох.
Заглавията в Балканския конкурс
ще се състезават за наградата, връчвана по традиция от “Домейн Бойар” и
оценявана от международно жури в
състав Дорон Еран, режисьор и продуцент (Израел), Джон-Пол Дейвидсън,
режисьор (Великобритания) и Лили
Хорват, режисьор (Унгария).
2020-а е предизвикателна година,
но и богата на важни заглавия в света
на документалното кино - специална
селекция от тях е включена в Документалния конкурс. Начело на журито
е първият гост на СФФ - режисьорът
Лех Ковалски, а заедно с него ще работят датският режисьор-документалист Туе Стийн Мюлер и продуцентката Наташа Дак Оджуму.
Основният фокус на юбилейния
25-и “София филм фест” е самият фестивал. Едно от най-големите му достижения е гостуването в България на световни филмови творци. Част от тях бяха
удостоени с Наградата на София на
Столичната община за техния принос в
развитието на изкуството на киното.
Питър Грийнауей получи първото отличие през 2005-а. Оттогава през изминалите години 56 изключителни личности на световното и българското кино
са получили приза лично в София. В
програмата ще бъде представена извънредната юбилейна рубрика “СФФ 25”
- с филми на 25 носители на Наградата
на София.
18-ото издание на “София мийтингс” ще събере онлайн европейския
елит във филмовата индустрия между
17 и 21 март.
Страницата подготви
Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА
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Защо сме най-бедни в Европа
Реалните факти за развитието ни преди 1944 г., след нея и днес показват кой е виновен
Кръстьо ТРЕНДАФИЛОВ

Наближиха изборите и
всички партии се загрижиха за
застрашително растящия брой
бедни в страната след 30 години “преход” и управлявана вече
над десет години от Бойко Борисов и партия ГЕРБ България.
Причината за бедността според
едни е, че страната е “ограбена”
от “комунистите” до 1989 г.;
други, като г-н Каракачанов, я
намират в лошото състояние на
земеделието, което преди 1944 г.
било така развито, че сме хранели Европа; трети смятат, че
ДС пречи на управляващите
след 1989 г. да докажат предимствата на изграждащия се
капитализъм в страната. И т.н.
Искам да предложа реалните исторически факти на вниманието на млади и стари, които
си задават въпроса защо сме
най-бедни в Европа, а изводите
и отговорите защо и кой е виновен да си направят сами.

та “Нойбахер”, за което Германия ни дължи 23 938 000 000
райхс-марки, непризнати от
Парижкия мирен договор, което е само част от дълга. Но
това не пречи на тези, които
бомбардираха България (Великобритания и САЩ), да й наложат непосилни репарации.
Разтревожен от състоянието на земеделието, цар Борис нарежда на земеделския
министър Д. Кушев да се разработи петгодишен план за периода 1942-1946 г. за развитие на земеделието като основа на стопанството. Институтът за земеделски проучвания прави проучване за периода 1939-1940 г. в 199 селища
и 939 домакинства. Картината е изключително тревожна.
“Хлябът е основна храна на
българското население. Той заема 36,63% от разходите на
домакинствата, на второ място
са различните меса - 13,7%;
следват мляко, сирене и други
млечни продукти; плодовете грозде, дини,тикви и др.; на пето
място са зеленчуци и варива;
бакалски стоки, които имат незначителен дял - 3%, в същото
време за спиртни напитки разходите са 5,28%!
Жилищата са от кирпич. Този
материал не е подходящ за сгради за живеене, а от гледище на
хигиената не търпи никаква
критика; голям брой от члено-

имат средно по два кревата за
шест души; 28,5% от домакинствата нямат маси, а 36% нямат
столове; 28% нямат печки; 36%
нямат юргани; 46% нямат дюшеци, а 34% нямат постели;
измиването на тялото през зимата е непознато; долните дрехи са така замърсени, че са хванали кожа от кир.” Ето това са
покъртителните условия, описани в речта на народния представител (стенограмите на НС).
Средната продължителност
на живота по официални данни
за периода 1935-1939 г. е 51,7
г., а през 1987-1989 г. е 71,4 г.;
смъртността на 1000 души е
14,9%, а през 1989 г. е 12,6%.
След седем десетилетия
държавен капитализъм, участие
в пет воини, две национални
катастрофи на 9.09.1944 г. новата власт -

правителството на
Отечествения фронт
наследява една ограбена фалирала държава!
При такава обстановка трябва успоредно с възстановяване
на разрушенията от войната да
се осигури прехраната на населението. Примитивното земеделие не е в състояние да отговори на нуждите. Зареждат се
и три години суша, което
допълнително влошава положението. Пристъпва се към из-

стопански структури, с широка
вътрешно кооперативна демокрация, разпределение на доходите според количеството и качеството на положения труд,
както и според количеството
на внесената земя.” Едва ли
някой би оспорил тази постановка. Но липсата на историческо време кара властта да
бърза, защото нуждите са неотложни. Така за кратко време
е преструктурирано земеделието в страната. Допуснати са
грешки при изграждането на
местно равнище, но посоката
на развитие на земеделието е
към окрупняване на земята и
организиране на производството на основата на високомеханизирано, базирано на науката
производство на земеделска
продукция, осигуряваща продоволствения баланс и националната сигурност на страната.
Оценка за политиката, както
за всяка дейност, са резултатите. Какво показват фактите? От
засетите 18 млн. дка с пшеница
през 1939 г. (най-добрата) са

то в абсолютен размер. По този
показател България превъзхожда Великобритания, Испания,
Франция, СССР, Турция и
Гърция с 318 кг царевица на
глава от населението. Тези данни могат да бъдат допълнени с
производството на домати,
слънчоглед, тютюн, яйца и др.
Земята на България, окрупнена, обработвана с машини, напоявана обилно, култивирана
научно и ползвана от добри
стопани, се отблагодарява.

Земеделската продукция
храни България
с екологично чисти продукти и
я прави популярна в четирите
посоки на света.
Индексът на общата продукция на селското стопанство през
1985 г. при база 100 за 1939 г.
показва ръст 247,8%, в растениевъдството - 186,3%, в животновъдството - 347,9%.
С промените на Девети септември развитието на страната започва при изключително

До Девети септември
80 на сто от населението на
страната живее в селата, земеделието е основният поминък и
гръбнак на националната икономика. В структурата на националния доход, според статистиката, в периода от 1924 до
1940 г. делът на селското стопанство е 56,3%, на занаятите 8,08%, на индустрията - 5,81%,
на търговията - 7,08%. През
1939 г. 98,1% от износа са продукти от земеделието, а 79,4%
от тях са от растителен произход и едва 18,7% - от животински. В същото време отрасълът
е в окаяно състояние - над милион земеделски стопанства с
разпокъсани маломерни (7 дка)
над 13 милиона парчета земя,
обременени с много работен
добитък и примитивен земеделски инвентар, липса на каквато
и да е съгласуваност между
производството на сурова земеделска продукция, слабо развита преработваща промишленост и ограничен вътрешен
пазар. Със зърнено-хлебни култури се засяват над 18 млн. дка
при среден добив 120-130 кг/
дка. Трудно се гарантира продоволственият баланс, а зърнено-фуражните култури не осигуряват пълноценно хранене
на многобройните работни
животни. Производството на
зърнени храни на глава от населението, достигнато през
1939 г., е 346 кг, но по време
на войната спада: на 136 кг през 1942 г., и на 194 кг - през
1944-а. В същото време е наложено ежегодно принудително
реквизиране за издръжка на немската армия съгласно спогодба-

вете на семейството спят на
земята; зимно време всички спят
в една стая... Храненето е най
вече с дървени лъжици и от една
паница, вилицата е рядко явление; снабдяването с вода е от
селските чешми и кладенци, собствени кладенци имат 42,89% от
домакинствата.” Това е цитат от
доклад на министър Кушев.
В Народното събрание през
1940 г. буржоазният депутат
Серафим Георгиев от трибуната съобщава: “19,5% от селските семейства живеят в тухлени
къщи; 61% - в кирпичени; селските жилища се състоят от
2 стаи, в които живеят общо
6 души; в тях се готви; 57% от
домакинстват нямат кладенци;
17,4% нямат клозети; 20% нямат кревати, а останалите 80%

граждане на земеделски кооперации, опирайки се на опита
на другите страни и българската традиция. През 19391944 г. има регистрирани
6455 всестранни кооперации,
в това число 360 за производство на земеделска продукция
и 26 за производство на вино.
Започва строителство на язовири за осигуряване на напояването и водоснабдяването,
без техника, но с много ентусиазъм и доброволен труд, от
СССР се внасят първите
селскостопански машини.
Какво е решението на правителството? “При спазване
принципа на доброволното
участие и съчетаването на личните, кооперативните и държавните интереси да се изградят

получени 1 410 123 т зърно, а
през 1989 г. от 11,4 млн. дка 5 429 000 т. При слънчогледа:
1939 г. - 156 769 т, 1989 г. - 456
000 т; произведена царевица:
1939 г. - 993 779 т, а 1989 г. 2 265 000 т; тютюн: през 1940
г. - 45 445 т, 1989 г. - 65 000 т;
домати, пресни и за преработка: 1940 г. - 44 551 т, 1989 г. 780 996 т; картофи: 1939 г. 126,6 хил. т, 1989 г. - 553 хил.
т. Средните добиви от пшеницата от 131 кг/дка достигат през
1989 г. до 475,5 кг/дка; добивът
от царевица - от 120 кг/дка достига 450 кг/дка.
Постигнатото определя социалното положение на селяните и селото. Показател за това е
постоянното увеличение на продукцията на глава от население-

тежки финансови условия. За
периода 1939-1944 г. инфлацията предизвиква нарастване на
паричното обращение повече
от 11 пъти. Индексът на нарастване на цените на стоките
през 1944 г. е 514 на сто.
Докато през 1939 г. 26 на сто
от парите в обращение имат
златно покритие, към края на
1944 г. процентът спада на
5 на сто. Възниква нуждата
както от други форми и начини за развитие на селското стопанство, така и от индустриализация на страната и от нова
финансова система, от разпределение, което да удовлетворява потребностите в просветата, образованието, науката,
изкуството и културата.
Затова едновременно се
провеждат крупни мерки в областта на икономиката и политиката. Със законодателни актове са иззети в полза на
държавата голяма част от средствата за производство, придобитите чрез спекула и по незаконен начин имоти. Ликвидирани са вносно-износните
търговски кантори, отчуждени
са инвентарът, стоките и други
техни имущества. През 1947 г.
са национализирани индустрията и частните банки.
На стр. 12
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Стихията на съзиданието,
която увлече хората
Иван Бънзаров - антифашист и държавник по дух
Трифон МИТЕВ

Днес, когато поляците отстояват
своето въглищно производство, а за
българското започва обратно броене без да е ясно после какво? - се вглеждам назад, когато се строят откритите
рудници и ТЕЦ-овете на “Марица изток”. Със стиховете на Пеньо Пенев:
“Когато се наливаха основите...”
Много са героите тогава - проектанти, строители, миньори, енергетици... Вестникарски страници и книги за “Марица изток” пазят имената им, макар днес
те да са позабравени. Но за тях пак ще се
говори. Пак с уважение и признание,
макар само в исторически план...
Ще се говори и за Иван Бънзаров от
село Винарово, Чирпанско.
Той не е енергетик, нито монтажник
или строителен техник, но е един от
строителите на Енергийния комплекс
“Марица изток” - ако перефразираме

Симеон Радев, на въздигащата се социалистическа България!
Антифашист - участник в антифашистката борба не само в България; ръководител с главно “Р” - по спомени на
хора, работили с него. ЦК на БКП и МС
на НРБ имат не един и двама пълномощници по време на изграждането на комплекса “Марица изток” и без да омаловажавам техния труд, казвам, че Иван
Бънзаров сред тях оставя най-дълбока
диря след себе си.
Той е темел, крайъгълен камък, стихия, която влече и увлича хората напред.
Постоянно е в борба със срокове, с
възникващи един подир друг проблеми, с
бюрокрация понякога, понякога с малодушие и умора... Но винаги вдъхва вяра
в работата и респект в отговорността!
Иван Желев Бънзаров е роден на
12 октомври 1914 г. в чирпанското село
Винарово, в земеделско семейство. Отрано се включва в класовата борба - за
ремсова дейност през 1931 г. е изключен от Чирпанската гимназия. През 1932
г. в Старозагорската гимназия е секретар на нелегалния Комсомол. При провал в Комсомола, едва 18-годишен, по
решение на партийния комитет е
прехвърлен нелегално в Съветския съюз.
Там работи като миньор, учи в Тимирязевската селскостопанска академия, химическо висше училище, във Военно училище... През 1937 г. заминава доброволец в Интернационалните бригади, защитаващи Испанската република.

В Интернационалната бригада достига до чин капитан, приет е за член
на Испанската комунистическа партия.
След трагичния край на Испанската република съдбата го отвежда в концлагерите “Гюрс” и “Бернет” във Франция, където търпи лишения и жестокости... През 1943-та се връща в родното си село и веднага минава в нелегалност като участник в антифашистката
съпротива в България.
След победата на Девети септември
1944 г. е първият началник на милицията в Чирпан, после на Областното управление на МВР в Стара Загора, комендант на София през 1947 г.
От 1958 г. е пълномощник на партийното и държавно ръководство на страната в изграждането на Енергийния комплекс “Марица изток”. В книгата си “Бележки по пътя” Димо Павлов пише: “Найдейното и ефективно координиращо
ръководство на комплекса през периода
1958-1960 година беше от инж. Иван
Бънзаров, пълномощник на МС, Иван
Тодоров - на ЦК на БКП, Петко Желев
- на ЦС на БПС, Й. Тепавичаров - ЦК на
ДКМС.” И добавя в разговор: “Бънзаров
беше строг, взискателен, понякога суров,
както към другите, така и към себе си.
Държеше на хората. Умен, благороден,
справедлив и всеотдаен.”
Умира на 51-годишна възраст, докато е търговски представител на
страната в СССР.
Доскоро едно училище в Раднево

Защо сме най-бедни в Европа
От стр. 11
През този период се опростява и данъчната система. При
реализацията на тази политика
са допуснати и сериозни грешки, а някъде и извращения - в
някои случаи от незнание и липса на опит, в други поради разбирането да се ликвидира частната собственост. Но в крайна
сметка основните приходи при
формирането на държавния
бюджет вече идват от народното стопанство, а разпределението е според политическите и
икономическите задачи на всеки
етап от развитието на страната,
свързани с грижата за човека!
След края на войната и
завръщането на хилядите мъже
в страната, лозунгът на правителството е един: “На работа”!
Започва разчистването на пораженията от войната, изграждането на язовири, пътища и жп
линии, на електроцентрали, с
доброволен труд, с много ентусиазъм, с набиране на средства
от населението чрез заеми първият “Заем за свободата” е с
очакване да се съберат 600 млн.
лв., събират се над милиард, покъсно се правят още три заема.
Още с изпълнението на
първия петгодишен план 19491953 г. в експлоатация влизат
700 новопостроени предприятия. В края на 1952 г. структурата на народното стопанство
се променя, като съотношението селско стопанство - промишленост от 33,6:66,2 се променя

на 69,7:30,7, което прави България вече индустриално-аграрна
страна, а националният доход
нараства със 140%. В края на
втория петгодишен план - 1957
г., общата продукция от промишлеността е 8 пъти по висока
от тази през 1939 г.
При реализацията на петия
петгодишен план общият продукт нараства средно годишно с
9,5%, но докато по първия петгодишен план всеки процент
означава 35 800 000 лв., то за
петия зад всеки процент стоят
200 000 000 лв. Националният
доход достига средногодишен
ръст от 8,75%. Абсолютното
увеличение от 18 400 000 лв. по
първия петгодишен план (по
съпоставими цени от 1962 г.)
надхвърля 75 млн. лв., по петия
през 1970 г. е произведен 1234
лв. национален доход на човек
от населението срещу 221 лв.
през 1948 г. Номиналните доходи нарастват средногодишно със
7,8%, а реалните - с 6,0%.
Външнотърговският стокообмен отбелязва средногодишен
растеж от 14,6%.
В края на 1989 г. характеристиката на 45-годишния период
на държавния социализъм се
изразява в конкретни числа.
Общата продукция на промишлеността през 1989 г. нараства
103 пъти спрямо 1939 г., на
селското стопанство - 2,65 пъти,
на строителството - 14 пъти,
външнотърговският стокообмен
- 61 пъти. Според изследване на
ООН през 1983 г. България,

която сред 167 държави е на
101-во място по територия и
на 66-о по население, по производство на човек от населението заема:
- първо място в света по
калцинирана сода, син камък,
електрокари и мотокари;
- второ място по тютюн суров, и произведени цигари;
- трето място по слънчоглед, ябълки, кафяви и лигнитни
въглища;
- четвърто място по пшеница, азотни торове, вълнени
прежди, памучни прежди;
- шесто място по сярна киселина, брой на овцете и вълна.
При база 100% за 1952 г.
средногодишният темп на ръста
на номиналните доходи на човек от населението се движи от
0,25% за периода 1953-1956 г.
до 10,25% за 1986-1990 г. Средногодишният размер на една
пенсия от 834 лв. през 1980 г.
достига 1401 лв. през 1989 г.
Стокооборотът в търговията на
дребно на човек от населението през 1952 г. е 159 лв., през
1989 г. - 2118 лв.
Числата убедително показват, че българинът е забравил
бедната трапеза и дървената
лъжица, газената лампа и селската чешма; че с всяка година
живее по-добре, по-богато, доближавайки се по стандарт до
богатите страни.
Такава остави България
през 1989 г. държавният социализъм на борците за “демокрация” (или реставрация на капи-

Иван Бънзаров
носеше неговото име - “демократите”
решиха друго, снеха името. Но не могат да отменят приноса на този човек
за развитието на българската енергетика и на техния град, в който днес
имат честта да живеят.
За инж. Иван Бънзаров си мисля
стане ли дума за обратното броене за
Енергийния комплекс “Марица изток”
и за българското въглищно производство - и после какво? Колко е нужен
пак един като него сред днешните управляващи, независимо от партийния
им цвят, когато в Брюксел се води
разговор за “Мариците”! Пък нека и
да не е от Винарово, от другаде да е,
но българин да е и държавник по дух
и разбиране, строител на съвременна
България - пак по Симеон Радев!

тализма), наложили неолиберална политика на държава,
която в условията на свободния пазар, превърнат в основополагащ принцип, стана лесна
плячка на големите акули.

Къде сме сега
30 години след демократичните промени и над десет години управление на Бойко Борисов и ГЕРБ? Селското стопанство не може да изхранва населението при наличието на благоприятните климатични условия, богатата и плодородна земя.
През 1989 г. в страната са
произведени 820 хил. т месо
кланично тегло, в това число
говеждо - 130 хил. т, свинско 413 хил. т, птиче - 188 хил. т, и
143 хил. т месни произведения.
А през 2019 г.: 228 хил. т месо
общо - в това число бели меса
- 116 хил. т, червени - 112 хил.
т, от които свинско - 83 хил. т.
Няма страна от християнския
свят, където произведените бели
меса да са повече от червените.
Произведено мляко общо през
1989 г. - 2,438 хил. т, а през
2019 г. - 912 хил. т; производство на тютюн: 1980 г. - 122 хил.
т, на цигари - 85 хил. т, в това
число с филтър - 79 хил. т; износ: общо 143 хил. т, от тях
тютюн - 71 хил. т, цигари - 72
хил. т. За да задоволим нуждите
от животински продукти, през
2019 г. сме внесли свинско месо
- 120 хил. т, мляко - 34 хил. т,
птиче месо - 112 хил. т.
След 30 години преход към
възстановяване на капитализма
в България, след 14 години членство в клуба на богатите - ЕС, и

десет години управление на
Борисов и ГЕРБ страната е найбедната в Европа, народът е найболен, на първо място сме по
смъртност, по неравенство, найбързо топящата се нация сме с
перспектива след 50 години тя
да изчезне; 50 на сто от децата
ни са функционално неграмотни, пенсиите и заплатите на
нашите родители са най-ниски в
ЕС. Още по-обидно е, че са пониски от тези на нашите съседи.
Според индекса на “Джини”,
измерващ неравенството, през
1989 г. държавата е с показател
21,7, което показва, че сме били
общество с висока справедливост и високо равенство; през
2006 г., преди влизането ни в
ЕС, той е 32,1; през 2018 г.
индексът вече е 39,6 - най-високият в ЕС, откакто се мери неравенството. Днес осем пъти е
разликата между най-богатите и
най-бедните в страната.
Съжалявам, драги съграждани, че ви отрупах с толкова
числа и припомних много неща
от близкото и по-далечно минало, но ми омръзна да слушам от
представители на СДС и ГЕРБ от хора като математика Иван
Костов, “човек на точните знания и на твърде неточната
съвест” (по Чехов) или като
Бойко Борисов, за когото миналото е изгубило силата си и той
сменя биографията и позициите
си почти като костюмите, всякакви лъжи. Вярвам, че ако човек за един живот променя много пъти кожата си, нашият народ все пак не може да промени
сърцето си - то е едно. И жадува справедливост.
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КУЛТУРА
НАКРАТКО

150 тайни на нашия
свят разкрива книга

Фестивалът на мобилното
кино в Шумен приема
филми до края на май

Какво е общото между мандалите за оцветяване,
лабиринта, компаса, Соломоновия възел и картината
„Викът” на Мунк - концепцията за безкрайността
Безкрайността като концепция, нейното специфично значение в различните полета на научно изследване, както
и реалните й приложения с течение на
времето са се превърнали в истинска
загадка. И то не само в една. Колкото
по-надълбоко навлизаме в дадена област и се опитваме да разберем смисъла на безкрайното и безграничното,
толкова повече въпроси повдига то пред
нас, на които не можем да намерим
отговор. Дори основният смисъл на
този термин, свързан с научни дисциплини като физика, математика, астрономия, астрология или химия, създава
доста прегради пред любознателния
читател, твърдо решен да открие точно
какво означава в дадения контекст безкрайността.
Схващането за безкрайното като
нещо концептуално велико, несравнимо,
вечно, което не се измерва с числа и
което е преди всичко идея, а може би
съвкупност от идеи, ни доближава до
истинското познание за необозримия
характер на безкрайността.

Още от древността представите за
безкрайността са били изучавани от емблематични фигури в областта на науката на древна Гърция и Рим като Парменид и Зенон, Архимед и Питагор, но
преди всичко Аристотел. Последният ни
е оставил своите размисли по този
въпрос, записани през 350 г. пр. Хр., с
което без съмнение се е превърнал в един
от създателите на концепция, разработена по-късно от други учени и лежаща в
основата на нашите днешни разбирания
за безкрайността.

Не можем да не споменем и Георг
Кантор, който предизвиква истинска революция в дефинирането на безкрайността. В края на ХIХ век той формулира
едно, изглеждащо днес тривиално, твърдение, което по негово време предизвиква
бурни дебати: че цялото е по-голямо от
която и да било негова част.
Луксозното, богато илюстрирано
издание на издателство “Книгомания” “150 разгадани тайни на безкрайността”, в 320 страници анализира различни гледни точки на това понятие според природните науки, математиката,
изкуството, технологиите, философията и символите, научи ДУМА от Елица
Пенова. Представените обяснения са
полезни за демистификацията на това
абстрактно и трудно за разбиране понятие. Тези 150 загадки вече са разгадани кодове, обяснени процеси, направени сравнения, разкрити тайни, изведени заключения и намерени решения на
изглеждащата на пръв поглед неразрешима енигма, каквато за повечето от
нас е безкрайността.

Срокът за изпращане на филми
за шестото издание на фестивала
“Кино в длан” е до 31 май, съобщават за БТА организаторите му
от шуменското читалище “Добри
Войников - 1865”. По регламент, в
първия фестивал у нас за късометражни филми, заснети с мобилно
устройство с вградена камера,
могат да участват автори от
страната и чужбина. Видеоклиповете трябва да са във формат
mp4, да са предварително монтирани и с времетраене до пет минути. Чуждоезиковите филми
трябва да имат анотация и на
български език. Един автор или
авторски екип може да участва с
не повече от три филма, отбелязват организаторите. За най-добрите продукции са предвидени една
парична награда, мобилни телефони и таблети. Сложната епидемична обстановка е провалила официалното награждаване на победителите от предишното издание
на фестивала, но организаторите
се надяват това да стане през май
т.г. Партньори на фестивала са
община Шумен, Съюзът на народните читалища, Шуменският университет, НАТФИЗ, УНИБИТ и фирми.

Акция „Среща” в Театър
„Ателие 313”

СНИМКА БНТ

Фолклорната младост на България ще се събере в студиото на предаването “Иде нашенската музика”
по БНТ 1 на 6 март от 13 ч. Водещите Даниел Спасов и Милен Иванов ще срещнат
зрителите с лауреатите от Деветия национален музикален и танцов конкурс “Пиленце пее”

Ростислав Георгиев репетира „Мерсие
и Камие” по романа на Бекет в „Сфумато”
Краят на март ще донесе в Театрална работилница “Сфумато” ново представление. Младият режисьор Ростислав
Георгиев репетира с актьорите Христо
Петков, Цветан Алексиев и Георги Сиркатов театрална адаптация на романа на
Самюъл Бекет “Мерсие и Камие”. Премиерата е насрочена за 29 март.
Два акцента предлага театърът за
месеца. На 6 март може да гледаме
другото представление на Ростислав
Георгиев в ТР “Сфумато”, чиято премиера беше през декември. В “Лебедова песен” (по едноименната едноактна
пиеса на Чехов) оттеглящ се актьор
(Цветан Алексиев) е заключен на театрална сцена след бенефиса си. Това
му дава възможност да изпее своята

лебедова песен.
В афиша на 12 март е спектакълът
на Димитър Марков по дванадесета
глава на романа “Одисей” на Джеймс
Джойс. Един забележителен разказ на
очевидец за героичното бягство на
Леополд Блум - храбър странствуващ
рогоносец, от опасния сблъсък с титаничния ирландски шампион по тласкане на гюле, известен като Гражданина.
Епична хроника на фикционалните
събития, случили се на 16 юни 1904 г.,
около пет следобед в кръчмата на Барни Кърнан в Дъблин под влиянието на
непоклатими вътрешни убеждения,
категорични различия и доста халби
ирландско вино (жаргонно название от
това време на марка бира).

Акция “Среща”
ще се състои на
5 март от 20 ч. в
Театър “Ателие
313”, научи ДУМА
от Петър Пашов.
Това е платформа
за дебати в сферата на съвременния
куклен и фигурен
театър, театъра
на обекта и материала. Акцията
провокира дискусии по различни
творчески, методологически и организационни проблеми пред новото поколение куклени режисьори,
сценографи и актьори - покази и
обсъждания на фрагменти от
работата по дипломни представления в синтеза на кукления, предметен, фигуративен, движенчески
театър. Ще бъдат представени
откъси на работен етап от спектаклите “Льо принц” по “Малкият принц” от Антоан дьо Сент
Екзюпери - реж. Добромила Димитрова, “Лукчо” по Джани Родари
- реж. Ваня Борисова, и “Ученикът
на смъртта” по полска народна
приказка, реж. Денис Симеонов.
Ваня Борисова, Добромила Димитрова и Денис Симеонов са дипломанти от клас “Режисура за куклен театър” в НАТФИЗ с художествен ръководител проф. Жени
Пашова и преподавател Петър
Пашов. Акцията е продължение на
творческата им “среща” и е
възможност за развитие и диалог
на търсенията им в кукления театър като съвременно синтетично
изкуство. Входът е свободен.
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ДНЕС

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

18

o

С

11

o

С

10

o

С

ВИДИН
18 c

ПЛОВДИВ
18 c

СОФИЯ
16 c

РУСЕ
17 c

САНДАНСКИ
18 c

ВАРНА
18 c

ПЛЕВЕН
16 c

БУРГАС
17 c

14

o

С

12

o

С

11

o

С

В сутрешните часове на отделни места в равнините и котловините ще има краткотрайна мъгла. През деня почти над цялата
страна ще преобладава слънчево време. Постепенно обаче облачността ще се увеличава, но ще остане топло за сезона - с
максимални температури между 16 и 21 градуса. Атмосферното
налягане ще е по-ниско от средното за март.

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
/4 ÒÂÁÓÌ, 2 ÂÔËÁÓ‰/
(12)
14.45 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊÂÒÚÓ‚ÂÚÂ
16.45 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
17.30 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË
2021: ¬ÒÚ˙ÔËÚÂÎÌË ÍÎËÔÓ‚Â
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
20.25 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË
2021: √Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡
¡˙Î„‡Ëˇ
20.50 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚
22.00 œÓ‰ Ë„ÓÚÓ Ú‚ ÙËÎÏ /6
˜‡ÒÚ/
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ¡√ ‚ÂÒËˇ /Ô/
00.20 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.35 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.30 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.45 »Á‚˙Ì Ë„‡Ú‡ /Ô/
04.15 ÃÛÁËÍ‡, ÏÛÁËÍ‡ /Ô/
04.45 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚ ÙËÎÏ
/4 ÒÂÁÓÌ, 2 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
(12)

07.30
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
11.15
12.00
12.30
12.45
13.45
14.00
15.30
16.00
16.30
17.15
17.30

18.10
18.30
19.15
20.00
21.00
22.00
22.30
23.05
00.05
01.20
02.20
03.20
04.50
05.50
06.50

ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
ìÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Èî (Ô)
“¬ Ô‡Á‡
ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
“¬ Ô‡Á‡
ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
“¬ Ô‡Á‡
ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
“¬ Ô‡Á‡
ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
ÕÓ‚ËÌË
ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
“¬ Ô‡Á‡
ìœÓÏÓËÂ - ÒÍËÚ‡Ú‡
ÔÂÎ‡î - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ
“¬ Ô‡Á‡
ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
ÕÓ‚ËÌË (Ô)
ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
ìÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Èî (Ô)
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.34
15.00 œÂÏËÂ‡: ì»ÒÚËÌÒÍ‡
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.50
16.00 œÂÏËÂ‡: ì—Ô‡ÒËÚÂÎË ‚
ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.12 ÂÔ.10
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.38
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.44
21.00 ì—˙ÌË ·ËÈ˜î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.2
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ, ÌÓ‚ ÒÂÁÓÌ
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.4
01.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î,
Ò.14 ÂÔ.86
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.50 ì¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÓî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.20

ОВЕН

ВЕЗНИ

Очакват ви интересни
срещи и запознанства.
Ще имате романтично
преживяване, но не
бързайте.

Повечето контакти ще
бъдат съпровождани от
голям наплив на емоции. Опитайте да сте
спокойни.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Ще се опитат да ви
прехвърлят отговорности, да вземате решения и да изпълнявате
чужда работа.

Желателно е да си оставите повече време за
домашни
увлечения.
Изберете си ново занимание.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

ÌÓ!î - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

ıÓ‡Ú‡, ·ÓÎÂÒÚËÚÂ Ë

Денят е добър за шопинг или да поизлезете
с компания. Посветете
времето на лични занимания.

Може да не се чувствате много в свои води,
докато работите, но
това ще ви тонизирира.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Не е изключено обстоятелствата да задействат вътрешните ви
ресурси и емоционални
контакти.

В личните отношения
ще е важен диалогът с
партньора, може да се
разберете за много
неща.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Посветете се на себе
си и вашите интереси.
Прехвърлете част от
задълженията на другите.

Склонни сте да преувеличавате
и
да
прибързвате понякога.
Не търсете под вола
теле.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Добре е да се срещнете
с хора, с които имате
общи интереси, и да
обсъдите предстоящи
действия.

Интуицията няма да ви
подведе. Каквито и да
са целите, има подводни камъни, които не
виждате.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

05.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó
ÛÚÓî
08.00 ÕÓ‚ËÌË
08.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó
ÛÚÓî
09.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚-

Í‡Í ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰Ô‡ÁËÏ
ÓÚ ÌˇÍÓË Á‡·ÓÎˇ‚‡ÌËˇ
Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÁÌ‡ÌËˇ
10.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î ¯ÓÛ Á‡ ÒÚËÎ
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◊Ó‚ÂÍ˙Ú Ë Á‡ÍÓÌ˙Úî
18.45 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î
20.00 ì¬ÂÏÂî
20.30 ì ‡ÚÓ ‰‚Â Í‡ÔÍË ‚Ó‰‡î
- Á‡·‡‚ÌÓ ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
23.05 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî.
¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
23.55 ì—Ú‡Ì‡Ú‡ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î. »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
01.25 ì—ÎÂ‰ ÚÂ·î. »„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ
03.20

ì—ˇÌÍ‡î.
ÙËÎÏ

»„‡ÎÂÌ

15

ПЕТЪК
5 МАРТ

2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

В Сингапур е забранено да храните птиците,
да пускате вода в обществените тоалетни,
да дъвчете дъвка и до плюете по улиците.

¬ ◊ÂıËˇ ÒÂ ÔËÂ Ì‡È-ÏÌÓ„Ó ·Ë‡,
‚˙‚ ‘‡ÌˆËˇ - ‚ËÌÓ, ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ ÍÓ„‡ÚÓ ÌˇÍÓÈ ˜ÂÔË...
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Рискът от язви при мъжете е много по-висок.

œÓÙ. ‰- ¿ƒ–»¿Õ¿ ¡À¿√Œ≈¬¿,
‰ËË„ÂÌÚÍ‡
¬¿À≈–» —“¿Õ Œ¬,
ÔÓÂÚ, ÔËÒ‡ÚÂÎ
œÓÙ. ‰- ƒ»Ã»“⁄– ƒ≈Õ Œ¬,
ÙËÎÓÒÓÙ
’–»—“Œ ¡Œ…◊≈¬, ÔËÒ‡ÚÂÎ,
‰‡Ï‡ÚÛ„, ÒˆÂÌ‡ËÒÚ

Най-скъпата бира
се пие в Катар

По чудо спасиха
падащо от 12-ия
етаж момиченце

Чехия държи първото място по консумация на пиво
с 468 бутилки от 330 милилитра на глава от населението
Най-скъпата бира в
света се продава в Доха
(Катар), като средната й
цена е 11,26 долара (9,27
евро) за една трета (330
милилитра). Това сочат
данните от обширно проучване, направено от
Expensivity.com. Експертите са анализирали и
навиците да се консумира пиво въз основа на
статистически данни,
предоставени от Световната здравна организация (СЗО).
Според изследването
на второ място в списъка
с най-скъпите страни за
почитателите на бира е

Йордания, където цената
е 9,4 долара (7,73 евро) за
една третина На трета позиция е Китай, където
средната цена е 7,71 долара за 330 милилитра.
Специалистите обаче
уточняват, че това е средната стойност между хотелска бира (13,61 долара) и продаваната в супермаркет (1,81 долара).
На четвърто място е
Франция с 6,39 долара
(5,26 евро), следвана от
Швейцария, където бирата се продава за около
6,23 долара. В Япония
една бутилка може да се
купи за 6,16 долара, в

Най-евтината кехлибарена напитка
се продава в Южна Африка
Англия - за 5,97 долара, в
Италия - за 5,83 долара, в
Дания - за 5,2 долара, а в
Сингапур - за $5,17.
Най-евтината държава, в която се продава
бира, е Южна Африка
(1,68 долара или 1,38
евро), следвана на второ
място от Украйна (1,76

долара или 1,45 евро) и
на трето - от Аржентина
(1,79 долара или 1,47
евро). В Босна и Херцеговина цената на пивото
е 1,96 долара, в Гана 2,05 долара, в Тунис 2,09 долара, в Грузия 2,3 долара, в Северна Македония - 2,34 долара, в

Чили - 2,4 долара, в Чехия - 2,49 долара.
Босна и Херцеговина
се нарежда на осмо място по средно потребление на бира на човек 330,76 бутилки годишно,
но е на 30-а позиция по
средни разходи на глава
от населението - 647,21
долара на година, благодарение на средна цена,
която е по-ниска от два
долара.
В Испания бирата се
продава за 2,74 долара
(2,25 евро) и това е втората държава, в която се
консумират 417 бутилки
на човек годишно.

¬ Ì‡‚Â˜ÂËÂÚÓ Ì‡ Ì‡È-ÊÂÌÒÍËˇ Ô‡ÁÌËÍ
Ì‡ÒÚÓÂÌËÂÚÓ ‚ ƒ”Ã¿ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ Â ÔËÔÓ‚‰Ë„Ì‡ÚÓ,
Ú˙È Í‡ÚÓ Ì‡ 7 Ï‡Ú ˜ÂÒÚËÚËÏ ÓÊ‰ÂÌËˇ ‰ÂÌ Ì‡

Õ‡ 7 Ï‡Ú Í‡ÚÓ ÔÓÎÂÚÂÌ ÔÓ‰‡˙Í
ÔËÂÏ‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ÌË Â‰‡ÍˆËˇ
Ë ÓÊ‰ÂÌËˇ ‰ÂÌ Ì‡

œ≈“ﬂ –Œ√¿◊≈¬¿
”ÏÂÌËÂÚÓ È Ò ÎÂÍÓÚ‡ Ë ÔÂˆËÁÌÓÒÚ ‰‡ ÓÙÓÏË
‚ËÁËˇÚ‡ Ì‡ Ì‡È-ÒÂËÓÁÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË ‚ Î˛·ËÏËˇ ÌË
‚ÂÒÚÌËÍ ‚ÒÂÍË‰ÌÂ‚ÌÓ ‰ÓÍ‡Á‚‡, ˜Â Á‡ ÌÂˇ ÌˇÏ‡ Ú‡ÈÌË
‚ „‡ÙË˜ÌËˇ ‰ËÁ‡ÈÌ. ÛÎËÌ‡ÌËÚÂ È ÔÓÁÌ‡ÌËˇ Í‡‡Ú
ÔÂÒÚËÎÍ‡ ‰‡ ÒË ÒÎÓÊ‡Ú ‰ÓË ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÌÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú ÚË„‡Ì ÓÚ ÚÂÌ‰ÊÂ‡. ÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚÚ‡ È ÔÓ
ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÊËÚÂÈÒÍË ‚˙ÔÓÒË ÓÒÚ‡‚ˇ ·ÂÁ ‰ÛÏË Ë Ì‡È„ÓÎÂÏËÚÂ ÔÓÁÌ‡‚‡˜Ë. ¿ Ï‡ÈÒÚÓÒÚ‚ÓÚÓ È ‰‡ Ò˙Ú‚Óˇ‚‡
Ì‡È-ıÛ·‡‚ËÚÂ Ï‡ÚÂÌËˆË Ì‡ ¡‡ÎÍ‡ÌËÚÂ ÌÂ ÒÔË‡ ‰‡
·Û‰Ë ‚˙ÁıË˘ÂÌËÂ.
ÕÂÍ‡ ˜‡Ó‚Ì‡Ú‡ ÌË ÓÊ‰ÂÌË˜Í‡ ÒÂ ‡‰‚‡ Ì‡ ÍÂÔÍÓ Á‰‡‚Â, ‰‡ Á‡Ô‡ÁË
‚Â‰ÓÚÓ ÒË ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ Ë ÌËÍÓ„‡ ‰‡ ÌÂ ÒÔË‡ ‰‡ ÏÂ˜Ú‡Â Á‡ ÒÚ‡ıÓÚÌË Ô˙ÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëˇ Ò Ì‡È-·ÎËÁÍËÚÂ ÒË.
ŒÚ ÂÍËÔ‡ Ì‡ ƒ”Ã¿

¬¿À≈Õ“»Õ ¿–√»–Œ¬
¡ÂÁÒÔÓÌ‡ Â ÍÂ‡ÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ ‚ Ò˙Ú‚Óˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Â‰ÌË ÓÚ Ì‡È-‡ÚËÒÚË˜ÌËÚÂ ÒÚ‡ÌËˆË Ì‡ ƒ”Ã¿. ÕÂÌ‡‰ÏËÌ‡Ú‡ Â ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ ‰‡ ÔÓ‰·ÂÂ Ì‡È-ÚÓ˜ÌËÚÂ ËÎ˛ÒÚ‡ˆËË Í˙Ï ÊÛÌ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË. «‡‚Ë‰ÌÓ Â
ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂÚÓ ÏÛ, ÍÓÂÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡ ‰ÓË ‚ Ì‡È-Ì‡ÔÂ˜ÂÌËÚÂ ÒËÚÛ‡ˆËË. ¿ ‚Ó‰ÂÌËˇÚ ÏÛ ÛÒÂÚ Á‡ ÒÚËÎ „Ó ÔÂ‚˙˘‡
‚ ÔËÏÂ Á‡ ÔÓ‰‡Ê‡ÌËÂ Ë ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÏÓ‰ÌËÚÂ
ÚÂÌ‰ÂÌˆËË Ë ÂÎÂ„‡ÌÚÌÓÒÚÚ‡. ÕÓ Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ Á‡„‡‰Í‡
ÓÒÚ‡‚‡ ‰˙Î„Ó„Ó‰Ë¯ÌÓÚÓ ÏÛ ÔËˇÚÂÎÒÚ‚Ó Ò˙Ò Á‡ÍÎÂÚ Á‡Ô‡ÎˇÌÍÓ Ì‡ ÷— ¿,
‰ÓÍ‡ÚÓ ¬‡ÎÍ‡Ú‡ Â ‚ÂÂÌ ÙÂÌ Ì‡ ÀÂ‚ÒÍË.
œÓÊÂÎ‡‚‡ÏÂ Ì‡ Ì‡È-‚ËÒÓÍËˇ „‡ÙË˜ÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌÂ ‚ ÂÍËÔ‡ ÌË ‰‡ Â ÏÌÓ„Ó
Á‰‡‚, ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‰‡ ÔÓÍÓˇ‚‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌË Ë ÎË˜ÌË ‚˙ıÓ‚Â Ë ‰‡
Á‡Ô‡ÁË ÏÛÁËÍ‡Ú‡ ‚ ‰Û¯‡Ú‡ ÒË.
ŒÚ ÍÓÎÂ„ËÚÂ

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

Детето се покатери
по ръба на балкона

‘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

когато забелязва момичето на
12-ия етаж.
“Видях я да се катери на
ръба на балкона. Изскочих от
колата и се качих на покрива й,
за да имам по-добра позиция”,
сподели куриерът пред медиите. Когато детето започва да
пада, той протяга ръцете си,
доколкото бе възможно, с надеждата, че ще му попречи да се
разбие в земята.
“За щастие, успях да я хвана
право в скута ми. Прегърнах я
бързо”, уточни Нгуен.

Котки се провалиха
на тест за лоялност

»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‚‡

Шофьор на куриерски микробус спасява по чудо дете,
падащо от 12-ия етаж. Нгуен
Нгок Ман седял в колата си в
Ханой след доставка на стока,
когато чул бебешки плач. Щом
погледнал, видял малко дете на
една тераса и чул жена да крещи, съобщи РТС.
Виетнамските медии заявяват, че Нгуен първоначално е
смятал, че детето просто не слуша майка си, която му вика силно. Но бързо осъзнава, че ситуацията е много по-сериозна,

¿‰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¿

Котки се провалиха на тест за лоялност, направен от японски специалисти,
пише Animal Behaviour and Cognition.
За целите на изследването бе направен
експеримент, по време на който стопани
на мъркащи домашни любимци отварят
кутия под погледа на питомците си, докато от двете им страни стоят чужди
хора. В първата част на теста непознатите помагат за отварянето на кутията, а
във втората - не. След това всички черпят
писаната с лакомство. Оказало се, че за
котките няма значение дали някой е помогнал на собственика им и приемат от
всеки предложената почерпка.
Експериментът е направен и с кучета. В същата ситуация четириногите другари на човека са отказали да вземат
лакомство от непознати.

ГЛЕДАЙТЕ

Георги
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ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
17.30 Созопол - Пирин
ПО МАКС СПОРТ 4
22.00 Валенсия - Виляреал
ПО БНТ 3
Ски-скокове, СП в Оберсдорф
18.00 Голяма шанца
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
ВОЛЕЙБОЛ
18.30 Хебър - Монтана

ПЕТЪК
5 МАРТ

Антов с дебют в Италия
Валентин Антов дебютира в Серия “А” с екипа на Болоня. Той
бе титуляр при гостуването на Каляри в мач от 25-ия кръг. На
“Сардиния Арена” българският национал демонстрира самочувствие
и на няколко пъти имаше ключови намеси. Джовани Симеоне (18)
излезе сам срещу Скорупски, вратарят изби удара му, а пред голлинията Антов с глава изкара в корнер. При ъгловия удар обаче не
покри Даниеле Ругани (20), който с глава донесе успеха на домакините. “Антов ми хареса. Освен при гола, защото той трябваше да
покрие Ругани”, коментира треньорът Синиша Михайлович.

Минковски виновен
за допинга
Треньорка обвини селекционера на плувците
Селекционерът Кристиян Минковски
е виновен за скандала с положителните
допинг проби в на-ционалния отбор по
плуване. Преди седмица трима млади национали - Здравко Баблаков, Светлозар
Николов и Благой Панайотов, дадоха положителни проби за архаичния анаболен
стероид станозолол и са застрашени с
4-годишни наказания. Цветанка Дилова,
личната треньорка на Баблаков, разкри, че
Минковски еднолично ръководи всички
процеси по възстановяване. Плувците не

са взимали никакви препарати, а преди
тренировка всеки получавал хапчета в
чашка, където е бил и анаболът.
“Човекът, който трябва да разреши
тази ситуация, сте Вие, г-н Аврамчев
(шефът на федерацията). Вие трябва да
изберете дали да защитите собствения си
авторитет и името си като управленец и
да помогнете на три талантливи деца, или
да застанете на страната на Минковски и
порочните му практики с алкохол, цигари
и нестерилни медикаменти. Той се изло-

жи достатъчно. Имаше възможност да работи със силно поколение плувци, които
ние в провинцията създадохме, но той не
успя да съхрани. Минковски е длъжен да
следи за всичко, което се случва около състезателите, и да не допуска подобна ситуация. Смятате ли, че Минковски е толкова морален, че да си тръгне сам, само защото някой не го иска? Та той не си тръгва
сега, когато всички го гонят. Смятате ли,
че под негово ръководство ще има оттук
насетне ползотворна централизирана подготовка? Има кадърни и достойни хора,
които да го заместят”, обяви в отворено
писмо Дилова.

УТРЕ
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
12.30 Локо Сф - Септември Сф
15.00 Арда - Черно море
17.30 ЦСКА-Сф - Локо Пд
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
14.30 Бърнли - Арсенал
17.00 Шефилд Юн - Саутхемптън
19.30 Астън Вила - Уулвърхемптън
22.00 Брайтън - Лестър
ПО МАКС СПОРТ 3
21.45 Ювентус - Лацио
В НЕДЕЛЯ
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
12.00 Етър - ЦСКА 1948
14.30 Берое - Лудогорец
17.00 Левски - Ботев Пд
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
14.00 Уест Бромич - Нюкасъл
16.00 Ливърпул - Фулъм
18.30 Ман Сити - Ман Юнайтед
21.15 Тотнъм - Кристъл Палас
ПО МАКС СПОРТ 3
21.45 Наполи - Болоня
ПО МАКС СПОРТ 4
17.15 Атлетико М - Реал М
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
16.30 Турнир в Ротердам (мъже,
финал)

VIRUFOR ≈ —œ≈÷»¿ÀÕ¿ ‘Œ–Ã”À¿
Œ“ ¬»—Œ Œ ¿◊≈—“¬≈Õ» ≈ —“–¿ “» Œ“ —À¿ƒ⁄
œ≈À»Õ, ﬂœŒÕ— » ÕŒ ⁄“ » ƒΔ»ÕƒΔ»‘»À
Œ˜‡Í‚‡Ú ÒÂ ÌÓ‚Ë ˘‡ÏÓ‚Â Ì‡ Covid-19, ÚÂÔ˙‚‡ ÒÂ Ó˜‡Í‚‡Ú ÒÂÁÓÌÌËÚÂ „ËÔÓ‚Â, ‡
ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ò ‚‡ÍÒËÌËÚÂ Â ‚ÒÂ Ó˘Â Í‡ÈÌÓ ÌÂˇÒÌÓ, ‡ Ë ÌˇÏ‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ·ÓÈÍË.
¬˙ÔÓÒ˙Ú Â ÏÓÊÂÏ ÎË ‰‡ ·˙‰ÂÏ ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌË Ë ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡ÒËÏ ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÒË ÒÚ‡ıÓ‚Â.
ÃÓÊÂ ·Ë ËÏ‡ Â¯ÂÌËÂ, ‡ÍÓ ÒÂ ‰Ó‚ÂËÏ Ì‡ ÔËÓ‰‡Ú‡, Ì‡ Ú‡ÁË, ÍÓˇÚÓ ÌË Â ÒÔ‡Òˇ‚‡Î‡
ÒÚÓÚËˆË „Ó‰ËÌË Ë ÍÓˇÚÓ Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ ˘Â ÌË ÓÒÚ‡ÌÂ ‚ˇÌ‡, ‚˙ÔÂÍË ‚ÒË˜ÍÓ.
¡ËÎÍ‡Ú‡ ¿ÚÂÏËÁËˇ ¿ÌÛ‡, ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ Û Ì‡Ò Í‡ÚÓ —Î‡‰˙Í ÔÂÎËÌ Â ÔÓÔÛÎˇÌ‡ Ò˙Ò Ò‚ÓËÚÂ
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ ÔÓÚË‚ÓÔ‡‡ÁËÚÌ‡ Ë ÔÓÚË‚Ó‚ËÛÒÌ‡ ·ËÎÍ‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 2000 „Ó‰ËÌË. Õ‡Û˜ÌË
ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ ÔÓÍ‡Á‚‡Ú, ˜Â ·ËÎÍ‡Ú‡ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ÔËÚÂÊ‡‚‡ ÔÓÚË‚ÓÔ‡‡ÁËÚÌÓ,
ÔÓÚË‚Ó‚ËÛÒÌÓ, ËÏÛÌÓÂ„ÛÎË‡˘Ó, ÔÓÚË‚Ó‚˙ÁÔ‡ÎËÚÂÎÌÓ Ë ‡ÌÚËÓÍÒË‰‡ÌÚÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ.
œÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÂÔË‰ÂÏËˇ Ì‡ SARS-CoV ÔÂÁ 2002-2003 „Ó‰ËÌ‡ ‚ ËÚ‡È ÒÂ Ô‡‚Ë
ÔÓÛ˜‚‡ÌÂ Ò˙Ò 103-ËÏ‡ Ô‡ˆËÂÌÚË, ÓÚ ÍÓËÚÓ 77 Ò‡ Ë‰ÂÌÚËÙËˆË‡ÌË Í‡ÚÓ ÚÂÊÍË ÒÎÛ˜‡Ë,
‡ 29 Ò‡ ÔËÂÚË ‚ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ. ƒ‡‚‡ÌË Ò‡ ËÏ ‡ÁÎË˜ÌË ·ËÎÍÓ‚Ë ÔÓ‰ÛÍÚË,
ÓÚ ÍÓËÚÓ Artemisia annua ÔÓÍ‡Á‚‡ Ì‡È-‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË. Œ·˘Ó 96 Ô‡ˆËÂÌÚË (93,2%) Ò‡
ËÁÎÂÍÛ‚‡ÌË. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú ‰‡‚‡ ÒËÎÌ‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ A. annua Á‡ ÎÂ˜ÂÌËÂ
Ì‡ SARS-CoV ËÌÙÂÍˆËÓÁÌË Á‡·ÓÎˇ‚‡ÌËˇ. ¬ÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡ ‰‡‚‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ Ì‡ —«Œ ÔÂÁ Ï‡È
2020 „Ó‰ËÌ‡ ‰‡ ÔÂÔÓ˙˜‡ Á‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ ·ËÎÍ‡Ú‡ Artemisia annua Ë ‰‡
Ò˜ËÚ‡, ˜Â Úˇ Â ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ ‚ ·Ó·‡Ú‡ ÒÂ˘Û COVID-19.
¡ËÎÍ‡Ú‡ Lonicera japonica Â Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-ÒÚ‡ËÚÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍË ·ËÎÍË, ÔÓÁÌ‡Ú‡ ÓÚ
‚ÂÍÓ‚Â Í‡ÚÓ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ÔË ÔÓÒÚÛ‰ÌË Á‡·ÓÎˇ‚‡ÌËˇ, Ì‡ÒÚËÌÍ‡ Ë „ËÔ. ÕÂÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÀÓÌËˆÂ‡ ﬂÔÓÌËÍ‡ (ﬂÔÓÌÒÍË ÌÓÍ˙Ú) ÌÓÒË ËÏÂÚÓ ‚ËÛÒÓÎÓ„Ë˜ÂÌ ÔÂÌËˆËÎËÌì. “ˇ Â
Ó·ˇ‚ÂÌ‡ Á‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÔÓ Ó‰‡ ÒË ‡ÒÚÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÛÒÔˇ‚‡ ‰ËÂÍÚÌÓ ‰‡ Ú‡„ÂÚË‡
‚ËÛÒ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ‰‡ ÔÓÚËÒÍ‡ ‚ËÛÒÌ‡ ËÌÙÂÍˆËˇ. œÂÁ Ï‡È 2020 „Ó‰ËÌ‡ ÒÂ ÔÓ‚ÂÊ‰‡
Ï‡˘‡·ÌÓ ÔÓÛ˜‚‡ÌÂ ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ‚ Ã‡ÈÌˆ. «‡ ÔÓÛ˜‚‡ÌÂÚÓ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡ÈÏÓ˘ÌËÚÂ ÒÛÔÂÍÓÏÔ˛ÚË ‚ Ò‚ÂÚ‡ - MOGON II ÓÚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ …Óı‡ÌÂÒ √ÛÚÂÌ·Â„ ‚
Ã‡ÈÌˆ (JGU). “ÓÈ Ô‡‚Ë Ó·¯ËÌË ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇ, Í‡ÚÓ ÒÚËÏÛÎË‡ Ì‡˜ËÌ‡, ÔÓ ÍÓÈÚÓ ÓÍÓÎÓ
42 000 ‡ÁÎË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÒÂ Ò‚˙Á‚‡Ú Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÔÓÚÂËÌË Ì‡ SARS-CoV-2 Ë ÔÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ËÌıË·Ë‡Ú ÔÓÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËÛÒ‡ ‚ ˜Ó‚Â¯ÍÓÚÓ ÚˇÎÓ Ë ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ‡ÁÏÌÓÊ‡‚‡ÌÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ÒÛÔÂÍÓÏÔ˛Ú˙‡ MOGON II, ËÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎËÚÂ Ô‡‚ˇÚ Ì‡‰ 30 ÏËÎË‡‰‡ Â‰ËÌË˜ÌË ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇ ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ‰‚‡ ÏÂÒÂˆ‡. —ÔÓÂ‰ ËÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎËÚÂ ·ËÎÍ‡Ú‡ Lonicera japonica ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÒËÎÌÓ Ò˙Ò Ò‚ÓËÚÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ë ÏÓÊÂ
Ò˙˘Ó ‰‡ ÒÂ Ò˜ËÚ‡ Á‡ ÒËÎÂÌ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ÒÂ˘Û COVID-19. “Ó‚‡ Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌÓ Á‡ÍÎ˛˜‡‚‡Ú
Û˜ÂÌËÚÂ ÓÚ ”ÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ‚ Ã‡ÈÌˆ.
ƒÊËÌ‰ÊËÙËÎ˙Ú ËÏ‡ ÏÌÓ„Ó ‰˙Î„‡ ËÒÚÓËˇ ‚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡; Ì‡Û˜ÌË ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ ÔÓÚ‚˙Ê‰‡‚‡Ú ÌÂ„Ó‚Ëˇ ÔÓÚË‚Ó‚˙ÁÔ‡ÎËÚÂÎÂÌ, ‡ÌÚË·‡ÍÚÂË‡ÎÂÌ, Ò˙‰Ó‡Á¯Ëˇ‚‡˘ Ë ‡ÌÚËÚÓÏ·ÓÚË˜ÂÌ ÂÙÂÍÚ. ≈ÍÒÚ‡ÍÚ˙Ú ÓÚ ‰ÊËÌ‰ÊËÙËÎ ËÁˇ‚ˇ‚‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ÔÓÚË‚Ó‚˙ÁÔ‡ÎËÚÂÎÌ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ ˜ÂÁ ‚˙ÁÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÔ‡ÎËÚÂÎÌË ˆËÚÓÍËÌË. »ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ ‰ÓÍ‡Á‚‡Ú, ˜Â ‰ÊËÌ‰ÊËÙËÎ˙Ú ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ·ÎÓÍË‡ ÔËÎÂÔ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‡ÏËˇ ‚ËÛÒ Í˙Ï ÎË„‡‚Ëˆ‡Ú‡, Í‡ÚÓ ‚˙ÁÔË‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËÛÒÌ‡ ÔÎ‡Í‡ ÔÓ ÂÒÔË‡ÚÓÌËˇ Ú‡ÍÚ Ë ‚˙ÁÔÂÔˇÚÒÚ‚‡ Ì‡ıÎÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËÛÒ‡ ÔÓ-‰˙Î·ÓÍÓ ÔÓ ‰Ëı‡ÚÂÎÌËÚÂ Ô˙ÚË˘‡. ƒÊËÌ‰ÊËÙËÎ˙Ú
ÔËÚÂÊ‡‚‡ Ë ‡ÌÚËÚÓÏ·ÓÚË˜ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÔÓÚ‚˙‰ÂÌÓ Ò ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ.
ViruFor Â ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ÙÓÏÛÎ‡ ÓÚ ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË ÂÍÒÚ‡ÍÚË ÓÚ Artemisia annua
(—Î‡‰˙Í ÔÂÎËÌ), Lonicera japonica (ﬂÔÓÌÒÍË ÌÓÍ˙Ú) Ë Zingiber officinale (ƒÊËÌ‰ÊËÙËÎ),
ÍÓˇÚÓ ÌÂ Ò‡ÏÓ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÂÌ ËÏÛÌÂÌ ÓÚ„Ó‚Ó, ÌÓ Ë ÒÚËÏÛÎË‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡
ÔÓÚË‚Ó‚ËÛÒÌ‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡. ViruFor (¬ËÛ‘Ó) ‚ÎËˇÂ Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ·ÂÁ
Ò‚˙ıÒÚËÏÛÎ‡ˆËˇ Ì‡ ˆËÚÓÍËÌËÚÂ.
¬ÒÂÍË ÂÍÒÚ‡ÍÚ ‚˙‚ ViruFor Â ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÒÂÎÂÍÚË‡Ì ÔÓ Ô‡‡ÏÂÚË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ì‡È‰Ó·Â Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌË ‚ ÍÎËÌË˜ÌË ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ.
¬ËÛ‘Ó ÏÓÊÂ ‰‡ Á‡ÍÛÔËÚÂ ÓÚ ‡ÔÚÂÍËÚÂ ËÎË ÓÌÎ‡ÈÌ Ì‡ https://botanic.cc/products/
virufor/.
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