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ÕÐÈÑÒÎ ÏÐÎÄÀÍÎÂ:
ÎÏÒÈÌÈÑÒ ÑÚÌ,
×Å ÇÈÌÍÈßÒ ÑÅÇÎÍ
ÙÅ Å ÄÎÁÚÐ
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ÏÎ-ÑÊÚÏÈ ËÅÊÀÐÑÒÂÀÒÀ ÁÅÇ ÐÅÖÅÏÒÀ
За скок в цените на лекарства без рецепта алармират фармацевти. Те са притеснени, че в условията на КОВИД пандемията и на
остри респираторни заболявания аптеки може да затворят.

Стр. 12

Стр. 2

Ñ 22% ñêî÷èõà
õðàíèòå íà åäðî

Деси ВЕЛЕВА

150 млн. лв. компенсации за фермерите,
до 100 хил. лв. помощи за малките и средни фирми

И

Средно с 22 на сто са
поскъпнали храните на едро
за последните 6 месеца.
Това става ясно от данните
на Държавната комисия по
стоковите борси и тържищата. Само за последния месец декември поскъпването

ма още време за ремонти. Под
това мото провежда политиката
си Столичната община по отношение на изпълнението на капиталовите програми през последните години. В тях се вкарват
грандиозни обекти, ръководството си прави пиар, като ги презентира, а в края на годината нищожна част от инвестициите са реализирани.
Все ще станат някога и улиците, и тротоарите, и релсите. Ако
не това лято, другото. Ако зимата и дъждът забавят проекта, ще
чакаме пролетта. В крайна сметка има време за всичко.
Има време и за ремонти на
ремонта по импозантния проект
ул. “Граф Игнатиев”. (Стр. 2)
Още никой не го е забравил. Има
обаче нов повод да стане актуален. Настилката пак е пропаднала, потрошена, разкъртена, опасна и всякаква, каквато не трябва
да бъде две-три години след поставянето й.
Обаче ръководството на Столичната община приема това спокойно, за даденост, за нещо обичайно.
И защо да се смущава - проектът е
в 8-годишна гаранция! А това на
100% оневинява кметството. То не
е отговорно, защото, нали... има
гаранция. Това е вълшебната дума,
която отваря вратата към чистата
съвест.

е с 6,4%.
“Борим се за 150 млн.
лв. компенсации за фермерите”, обяви земеделският
министър Иван Иванов.
Министерството на земеделието е предвидило подпомагане за всеки един сектор.
¬

В момента вървят преговори с финансовото ведомство, а конкретната сума ще
стане ясна по-късно.
“Ще има безвъзмездна
финансова помощ в полза на
малките и средните предприятия”, съобщи и замест-

ник-министърът на икономиката Димитър Данчев. Тя
ще се дава в случай на локдаун и ще бъде в размер на
20% от средните нетни приходи за 2021 г., като таванът е до 100 000 лв.
Стр. 4 и 5
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EUR:
1.95583

GBP:
2.34209

USD:
1.7086

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
ПРОМЕНЛИВО

CHF:
1.87538
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

За единадесета поредна година София се включи в отбелязването на Световния ден на снега.
На Витоша десетки скиори се възползваха от слънчевия ден и се спуснаха по белите писти

Стр. 16
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Ïðîâåðÿâàò è ðàáîòåùèòå
îò âêúùè çàðàäè ÊÎÂÈÄ-19
Фармацевти алармират за скок в цените на лекарства без рецепта
Инспекцията по труда (ГИТ)
засилва през тази година контрола за недеклариран труд и планира и контрол на работодатели, чиито служители полагат
труд от разстояние или от
вкъщи заради КОВИД-19. Специално ще се проверяват работодатели, при които през 2021
г. е установено повече от
веднъж, че работят хора без
трудови договори. Ще се прилага иновативен начин за инспектиране - чрез въпросници за
самоконтрол.
Елена Аврамова, която от

петък е директор на ГИТ, коментира, че работата от разстояние в условията на пандемия е
ново специфично обществено
отношение. Това нала от една
страна работодателите да съдействат с информация за работещите от разстояние служителите, а от друга - самите работници да осигурят достъп на инспекторите в домовете си.
За скок в цените на лекарства без рецепта алармираха фармацевти. Собственици на аптеки са притеснени, че в условията на ковид пандемията и на

остри респираторни заболявания, може да затворят заради
повишените цени на тока.
Аптекар обяснява, че през
декември 2020 г. сметката му
била 929,19 лв., а през декември
2021 г. - 2629,62 лв.
“Продаваме регулирани стоки, с регулирани цени. Няма как
да икономисваме от нищо”,
обяснява собственикът на верига аптеки у нас Николай Костов. Заради повишените цени на
лекарствата, все повече българи
предпочитали да купят лекарствата си от Румъния.

В ситуацията на пандемия
74% от пълнолетните българи
смятат, че овладяването на КОВИД-19 у нас изисква да бъдат
прилагани сериозни ограничителни мерки. Това показват резултатите от изследване, проведено от Института по философия и социология към БАН.
За носене на маски са 75% от
запитаните, а 83% от пълнолетното население подкрепя мярката за поставяне в изолация на
хората, за които се знае, че са
носители на заболяването.
Над 69% от анкетирате са

заявили, че според тях здравната система в България не работи добре. Въпреки трудностите и разочарованията от
функционирането й, 46% от
запитаните са убедени, че в
случай на сериозно заболяване, ще получат възможно найдоброто лечение в България. В
същото време 58% от пълнолетното население у нас смята, че държавата трябва да предоставя по-широк пакет от
здравни грижи и услуги и не
бива да се ограничава единствено до най-основните.

Ïàê ðåìîíò íà
ðåìîíòà íà „Ãðàôà”
Отново се задава ремонт на ремонта на ул.
“Граф Игнатиев” в София. Вероятно ще бъде спряно движението, за да се обновят различни участъци от неотдавна ремонтираната улица и някои
нейни кръстовища.
Намерението бе изказано от зам.-кмета по строителството Ангел Джоргов на последното заседание
на транспортната комисия към СОС. Според него
има 2-3 места по улицата - при пресечките с ул.
“Солунска” и при площад “Гарибалди”, където трябва да се обнови настилката в зоната на релсовия път.
Строителят е бил сигнализиран и няколко такива
ремонти вече са били правени. За поредния има изготвени проекти за организация на движението и
трамваите вероятно ще бъдат спрени за един уикенд.
Автомобилите пък няма да могат да минават по ул.
“Солунска” и при пл. “Гарибалди” две седмици.
Ремонтите ще бъдат след май, когато частично бъде
възстановено движението по линията на трамвай 5,
която в момента също е реконструира.
Междувременно Столичната община се кани да
ремонтира и изгражда нови улици със 7,3 млн.
лева. Тя обяви обществена поръчка за търсене на
изпълнител. Най-голяма сума - над 4 млн. лева, ще
отиде за дългоочаквания ремонт на ул. “Народно
хоро” в кв. “Овча купел”, която стана скандална
след като бе извадена от инвестиционата програма
на общината преди година. Останалите пари ще
отидат за изграждане на ул. “Йордан Радичков” в
кв. “Витоша”, на ул. “Добри Желязков” в жк “Зона
Б-19”, на участък от ул. “Добруджански край” и за
ремонт на ул. “Сехово”.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Малки и големи любители на кънките посетиха в почивния ден
столичната ледената пързалка “Юнак”, където се забавляваха и спортуваха

Ïàðíîòî â Ñîôèÿ ïîñêúïíàëî
ñ 56% ïðè óïðàâëåíèåòî íà Ôàíäúêîâà
Деси ВЕЛЕВА

Парното в София е поскъпнало близо с 56 на сто за последните 11 години, през които градът
е управляван от кмета Йорданка
Фандъкова. Това сочи отговор на
Столичната община на питане на
общинския съветник от БСП Николай Николов.
В него социалистът настояваше да разбере с колко процента са поскъпнали парното и топлата вода в София от 2010 година досега, колко ремонта е
извършила “Топлофикация-Со-

фия” за този период и на каква
стойност са били те. Николов
също така очакваше данни колко
от тези реконструкции са имали
нужда от нов ремонт, налагани
ли са санкции за забавяне или
некачествено изпълнение и какъв
е размерът им. Четири месеца
бяха нужни на Фандъкова и
екипът й, за да съберат данните
и да отговорят на питането на
опозицията, което е депозирано
още през септември миналана
година, когато столичани научиха, че сметките им за парно ще
се увеличат с 20 на сто.
Според получената най-накрая справка от общината най-

драстично за последните 11 години е бил ръстът на услугата
през 2010 и 2017 г. - съответно
с 18% и 22%. Последното сериозно увеличение е от 2020 г. и
2021 г. с по 16% и 20%.
От данните за изпълнението
на ремонти по инвестиционните
програми на “Топлофикация”
става ясно, че те са били общо
90 за 55 млн. лева. Платените
неустойки за закъснения на
извършените ремонти са под 40
000 лева. Те са само за 2010 и
2011 г. Според общината през
следващите девет години не се е
налагало да се искат глоби за
проблемни реконструкции.

Ïðåäëàãàò èçâúíðåäíà
âàêàíöèÿ çà ó÷åíèöèòå
Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България ще предложи днес на Министерството на образованието извънредна ваканция на учениците от 28 януари до 2 февруари. Председателят на
организацията и директор на 119 СОУ в София Диян
Стаматов заяви, че неучебните дни ще помогнат за
реална почивка на учениците, за нормализиране на
трудната ситуация с отсъствието на учителите поради
заболяване или карантиниране, за откъсване от училищната среда и възможност за нормално започване на
втори учебен срок. Все повече паралелки излизат в
карантина, като най-сериозно е положението в Бургаско и Благоевградско.
Според графика на МОН на учениците се полага
един ден междусрочна ваканция на 1 февруари. Все
повече са и мненията, че ако се наложи да се затворят
училищата заради пандемията, е по-добре да се обяви
ваканция, а не дистанционно обучение.
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Åíåðãèéíèÿò ñåêòîð å
îâëàäÿí îò îëèãàðõè÷íè
è ìàôèîòñêè
ñòðóêòóðè. Íÿìàøå
äà èìà öåíîâà êðèçà,
àêî ïðîêóðàòóðàòà
ñè âúðøåøå ðàáîòàòà
Депутатът Ивайло Мирчев
от ДБ за кризата у нас

ÌÎ â ÁÑÏ íàñòîÿâà çà íîâ
ïðÿê èçáîð íà ïðåäñåäàòåë
Конгресът на БСП на 22
януари да открие процедура
по пряк избор на следващия
председател на партията, е
записано в резолюция, приета от заседанието на НС на
обединението, проведено в
Плевен. Младите социалисти настояват за модерен ляв
завой в определянето и приоритизирането на политиките, защитавани от левицата.
Те се обявяват за ефективна
организационна реформа и
стимулиране на вътрешнопартийния живот и за приемане на план за политическа и организационна подготовка на местния вот през
2023 г. и европейските избори през 2024 г.
От МО в БСП са за ускорени темпове на обновление
и осъвременяване във всич-

ки сфери на партийния живот, без това да създава противопоставяне между поколенията. Младежите призовават към единство и към
дискусия за приемане на
нова програма на БСП. Те
искат депутатите от БСП и
представителите на партията в кабинета да се придържат към социалистическия дневен ред в действията
си, както и да се отчитат периодично пред колективните органи и редовите членове за изпълнение на Коалиционното споразумение и
законодателни решиения.
Сред приоритетите на
младите социалисти са въвеждането на нормативни
механизми за контрол върху
работата на лидера и прозрачност при вземането на

решения, повишаване на
стипендиите на ученици,
студенти и докторанти, гарантирано студентско кредитиране, приемане на закон
за доброволчеството, въвеждането на “културен чек”,

мерки за стимулиране на семействата с 2 и 3 деца, както и привличане на млади
хора в процеса на формиране на политически решения
в институциите.
“Гласът на младите тряб-

ва да се чува. БСП има изключително силно отношение
към своята младежка организация”, заяви членът на ИБ и
депутат от “БСП за България” Борислав Гуцанов, който участва в срещата.

МИНИСТЪР НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА:

Ðàáîòèì ïî ñèãíàëè çà
íàðóøåíèÿ ñðåùó Èâàí Ãåøåâ
Сотир Цацаров е злоупотребил с квалифицирана информация
и затова достъпът до нея му е отнет, заяви премиерът Кирил Петков
“Министерството на правосъдието работи по конкретни сигнали за нарушения от
страна на главния прокурор
Иван Гешев. Чакаме информация от МВР и подготвяме механизъм за отстраняването
му”, обяви вчера министър
Надежда Йорданова в тв интервю.
По думите й сигналите са
различни и са във връзка с неосъществяване на контрол в
определени случаи, за начина
на организиране и провеждане
на наказателното производство и въпроси относно конкретни негови решения и действия. Йорданова уточни, че
обществото ще бъде информирано за фактите и обстоятелства около разследването, когато те бъдат изяснени. Тя е
категорична, че няма вмешателство в работата на институциите от страна на другите
власти, каквито оплаквания до
европейските институции и
посолства изпрати Гешев.
“Когато е видно, че една
власт не върши своята работа,
а в конкретния случай имаме
безспорно такава ситуация, за-

щото борбата с корупцията на
практика е на ниво нула, тогава останалите власти трябва да
предприемат съответните действия, за да се преустанови
това очевидно нередно състояние”, обясни Йорданова.
“Чудя се дали главният прокурор се поглежда в огледалото и дали се пита върши ли си
добре работата И ако смята,
че това е така, аз бих бил много обезпокоен за начина, по
който разсъждава. А другият
вариант е просто да не може
да си подаде оставката заради
други причини и фактори,
които не го правят свободен”,
заяви вчера премиерът Кирил
Петков в тв интервю.
Той припомни, че докато
бил министър на икономиката
подал няколко сигнала до прокуратурата, от които нищо не
последвало. Всеки български
гражданин също можел да
каже дали главния прокурор
си върши работата. Чувстват
ли гражданите, че има справедливост, смятат ли че тези,
които са използвали обществения ресурс за собствено облагодетелстване са получили

правилното отношение от
прокуратурата, попита риторично Петков.
Премиерът коментира и заявената оставка от шефа на
Антикорупционната комисия
Сотир Цацаров и отнетия му
достъп до квалифицирана информация. Всеки, който работи с такъв тип информация,
трябва да минава през тест за
надеждност.
“Има данни за злоупотреба
с квалифицирана информация
от страна на г-н Цацаров и
ДАНС е преценила, че надеждността не е спазена”, обясни
Петков. В петък сутринта в 9 ч.
от спец службата са го уведомили за това.
“Предния ден той си подаде
оставката и това е интересно
съвпадение”, коментира Петков. Той поздрави службите за
това, че са действали според
правилата. Петков уточни, че
знае за какво е отнет достъпа,
но не пожела да коментира.
Според него ДАНС е действала професионално.
“Има хора от миналото,
които смятат, че са със статут
на недосегаеми. Това време

свърши”, коментира премиерът. Той беше категоричен, че
законодателните промени в
КПКОНПИ ще са от първите,
които ще влязат в пленарна зала

за дискусии и съобщи, че днес
свиква междукоалиционен
съвет по темата.
Коментар на стр. 8

С Решение № 71 от 20.11.2021 г. Националният съвет на
БСП свиква заседание на 50-я Конгрес на БСП на 22 януари
2022 г., ден събота, от 10:00 часа в зала №1 на Националния
дворец на културата, София при следния дневен ред:
1. Политически доклад на НС на БСП:
- парламентарни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България през 2021 година;
- идейно-програмно и организационно състояние на партията и определяне на мерки за развитие.
2. Констатиране прекратяването на правомощията на
председателя на БСП.
3. Стартиране на кампания за пряк вътрешнопартиен избор на председател на БСП.
4. Утвърждаване на делегираните членове на НС на БСП
от областни квоти при условията и по реда на чл.32, ал.4 от
Устава на БСП.
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ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ МИНИСТЪР:

Áîðèì ñå çà 150 ìëí. ëâ.
êîìïåíñàöèè
Оранжерийното производство търпи
най-сериозни загуби от високите цени
на газа и тока, каза Иван Иванов
Земеделските производители ще бъдат компенсирани по
няколко механизма - плащания
“де минимис” и нотифицирана държавна помощ от бюджета. Министреството на земеделието преговаря по
въпроса с финансовото ведомство, конкретната сума ще
стане ясна по-късно.
“Борим се за 150 млн. лв.
по нотифицирана помощ от
така наречените КОВИД мерки, но още се преговаря. Очаквам бюджета да бъде внесен
за разглеждане в Народното
събрание тази седмица. Плащанията няма да са със задна
дата”. Това стана ясно от думите на министъра на земеде-

лието д-р Иван Иванов пред
Нова нюз. Според Иванов зеленчукопроизводството търпи
най-сериозни загуби от високите цени на газа и тока, особено оранжерийните производители.
“Готови сме с това, което
министерството трябва да направи за компенсиране на земеделските производители, в
частност оранжерийното производство. Мога да уверя производителите, че министерството полага всички усилия да
бъде запазен този бранш и да
бъде техен партньор в следващите тежки месеци”, заяви
министърът.
По данни на агроминис-

терството и на Българска асоциация на оранжерийните
производители в страната има
общо 900 ха, засети със зеленчукова продукция, 300 от
които се отопляват, като 200
от тях се отопляват на газ.
Министърът подчерта, че компенсацията за високата цена
на енергийните източници е
национална политика. Иванов
каза, че към днешна дата правителството компенсира бизнеса за високата цена на електроенергията, но такава компенсация за цената на газа не
е предприета.
“Ще настоявам за 9% ДДС
на стоките от малката потребителска кошница, това е част

СНИМКА БГНЕС

Министър Иванов каза, че се провеждат много срещи с
браншовете и с търговските вериги, като целта е да се
разшири обема на българските стоки в магазините
от нашата програма, но решението ще се вземе в коалиционен формат. Крайната дума
има Народното събрание”,
заяви министърът.
“Твърде е вероятно да се
забрани износа на дървесина
за трети страни. До края на

Óâîëíåí å áîðäúò
íà „Íàïîèòåëíè ñèñòåìè”
Почти всички членове на съвета на директорите на “Напоителни системи” са освободени
през миналата седмица.
Поста си запазва само
изпълнителният директор, който също ще бъде
сменен, ако не постигне
бързо финансово оздравяване на държавното
дружество. Освободените членове на борда
всъщност влязоха в пред-

приятието неотдавна - те
бяха назначени от Христо Бозуков, предшественика на настоящия земеделски министър Иван
Иванов в служебното
правителство.
Министър Иванов заяви пред депутатите от
парламентарната агрокомисия, че е учуден как
изобщо съществува това
дружество и че вероятно скоро ще сезира

ДАНС и МВР заради
съмнения за тежки злоупотреби и кражби.
Преди него и Бозуков подаде сигнал до
прокуратурата за установяване на евентуални
престъпления. Иванов
уточни, че е възложил
одит и очаква доклада от
него.
Във връзка със скъсаните диги, причинили
тежки наводнения преди

8,7% ðúñò íà öåíèòå
íà æèëèùàòà ó íàñ
месец, министърът уточни, че са изпратени искания до формитеизпълнители
да
извършат ремонт в гаранционния срок, но те
отказват да го направят.
Затова се предвиждат
нормативни промени,
като идеята е служители
на “Напоителни системи” сами да извършват
ремонтите на важните
съоръжения.

Îòñòðàíÿâàò îò åëåêòðîííàòà ñèñòåìà
„âèðòóàëíèòå” îâöå
С 300 хиляди са намалели овцете, отглеждани в България през последните три години, показат данните за регистрираните селскостопански животни у нас. Отчита се и намаляване на
говедата, съобщи БНР.
Според статистиката

най-голям е броят на отглежданите селскостопански птици. У нас в
момента се отглеждат
малко над 987 000 овце,
докато преди три години
са били 1,3 млн. глави.
Симеон Караколев от
Националната овцевъдна
и козевъдна асоциация

(НОКА) твърди обаче, че
разликата се дължи не
толкова на реално намаляване, колкото на отстраняване от електронната система на виртуалните животни.
Актуалният брой на
говедата и биволите в
страната е 534 хиляди,

януари целим да наситим пазара с дърва за битово потребление и да върнем цените
на нивата от миналата година.
До средата на февруари се
надяваме цената на дървата за
отопление да бъде нормална”,
заяви още Иванов.

156 хиляди са козите,
далеч по-малко - малко
над 15 хиляди са конете,
отглеждани у нас.
Селскостопанската
статистика отчита, че
пчелните семейства надвишават броя на прасетата - 553 хиляди свине е
имало във фермите в
България, а 706 хиляди
са пчелните семейства.
Първенци по броя в
българското
животновъдство са птиците.
Общият им брой е над 29
милиона. Сред са и 144
щрауса.
В статистиката с отглежданите у нас животни намират място и калифорнийските червеи.
Те са близо 58 хиляди,
като изрично е посочено,
че мерна единица за тях
е квадратен метър.

В България растежът на цените на жилищата на
годишна основа е бил 8,7 на сто, а на тримесечна - 3,2%,
отчита “Евростат”. Според евростатистиката през третото тримесечие на 2021 г. цените на жилищата са
нараснали с 9,2 на сто в ЕС и с 8,8 на сто в еврозоната
спрямо същия период на предходната година. За ЕС
това е най-голeмият тримесечен растеж на годишна основа от второто тримесечие на 2007 г., а за еврозоната
- от 2005 г., от когато се събират тези данни. През
третата година от пандемията има голяма вероятност да
се повтори картината от 2021 г. на пазара на недвижими имоти в България. Това e прогнозирал пред БТА
Добромир Ганев, председател на Националното сдружение “Недвижими имоти” (НСНИ).
Очакванията на бранша са цените на жилищата да
запазят темпа на растеж от миналата година и той да
бъде до 10 на сто, а броят на сделките ще следва миналогодишните стойности, като очакванията са за ръст от
около 10-15% през първите шест месеца на 2022 г.
“Поскъпването на строителните материали е с около 30 на сто средно и няма как да не се отрази в цените
на новото строителство. В този смисъл има очаквания
за някои райони в страната за отделни жилищни проекти, ръстът в цените да достигне и 20 на сто през 2022
г., което по-скоро ще е изключение”, смята Ганев. Председателят на НСИ прогнозира тенденцията на ръст на
ипотечните кредити да продължи. Позитивните нагласи
на бранша са свързани и с присъединяването на България към еврозоната, което е натоварено с очаквания за
подобряване на икономиката на България и на доходите
на населението.
“2024 г. не е толкова далеч, ако се случи всичко
планирано”, коментира Ганев.

www.duma.bg
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Ñ 22% ïîñêúïíàõà õðàíèòå íà åäðî çà øåñò ìåñåöà
От началото на декември миналата година цените на храните
на едро са се повишили
6,4%, а от юли - с 22 на
сто. Това става ясно от
данните на Държавната
комисия по стоковите
борси и тържищата
(ДКСБТ). Индексът на
тържищните цени, който отразява цените на
хранителните стоки на
едро, се е повишил през
миналата седмица с
0,16%.
Кравето сирене и
кашкавалът “Витоша”
са поскъпнали, макар и
с под 1%. Тяхната средна цена на едро е съот-

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

ветно 8,65 лв. за кг и
13,23 лв. за кг. Цената
на маслото се е повишила само през изминалата
седмица с 2,3% и пакетче от 125 гр. се е продавало за 2,20 лв. Пилешкото месо се е търгувало средно по 4,55 лв. кг.
Олиото е поевтиняло с
0,6% и се предлагало
средно по 3,50 лв. за
литър. Цената на захарта е паднала с 3% и тя се
е продавала по 1,61 лв.
за кг. Брашно тип “500”
е поевтиняло с 1,7% до
1,18 лв. за кг. Яйцата са
се продавали без промяна - средно по 22 ст. за
брой.

От
зеленчуците
най-много
са
поскъпнали морковите
- с 3,3%, и червените
чушки - с 3,1%. Цените им съответно са 95
ст. за килограм и и
2,31 лв. за кг.
Краставиците са
поскъпнали с 2,6% до
3,51 лв., а цената на зелето се е качила с 2,1%
до 99 ст. за кг. От плодовете най-много са
поскъпнали мандаритите - с 4,2% (средно 2
лв. за кг.), и лимоните 1,1% (1,84 за кг.).
Ябълките са поевтинели с 2,3% и са се продавали по 1,26 лв. кг.

Äî 100 000 ëâ. ïîìîù çà
ìàëêèÿ áèçíåñ ïðè ëîêäàóí
Не трябва да се въвеждат ковид ограничения без
ясни компенсаторни мерки, заяви зам.-министърът
на икономиката Димитър Данчев
“Министерството на икономиката и министър Нинова
се преборихме за безвъзмездна финансова помощ в полза
на малките и средните предприятия, за които е нашата
голяма грижа”. Това съобщи
заместник-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев.
Предвижданата помощ, в
случай че се стигне до 4 етап
на пълно затваряне, е в размер на 20 на сто от средните
нетни приходи на тези предприятия за 2021 г., като таванът на помощта е до 100 000
лв.на дружество.
“Нашата голяма грижа в
тази ситуация е свързана
именно с тяхното оцеляване,
защото те са 90% от икономиката в страната”, бе категоричен той. За критериите за кан-

дидатстване той заяви, че
всички сектори от българската икономика, които ще бъдат
затворени със заповед на министъра на здравеопазването
и отговарят на критериите за
микро-, малки и средни предприятия, ще имат практически
достъп до тази мярка.
“Нашата идея е бизнесът
да не бъде затварян без да са
ясни компенсаторните мерки, на които може да разчита. Затова амбицията ни е
този път мерките да са ясни,
предвидими и адекватни”,
поясни той.
Помощта по всяка вероятност отново ще бъде администрирана от НАП. Зам.-министър Данчев каза още, че
Министерството на икономиката и индустрията предвижда да инициира срещи с пред-

ставилите на заинтересованите браншове. С този акт Министерството на икономиката и министър Нинова успяха само за една седмица да
спечелят две стратегически
победи в полза на българската икономика и да защитят
интересите на българските
потребители, посочват от министерството.
След като Административният съд София-град отхвърли
жалбата на “А1 България” и
“Теленор България” срещу
заповедта на министър Нинова, с която се забранява на
търговеца да използва нелоялна търговска практика, икономическото министерството
успя да се пребори и за
безвъзмездна финансова помощ в полза на малките и средните предприятия.

СНИМКА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

Димитър Данчев

Åíåðãèéíèÿò ìèíèñòúð îáâèíè
äúðæàâíèÿ äîñòàâ÷èê çà àçåðñêèÿ ãàç
Енергийният
министър Александър Николов обвини отново
държавния газов доставчик “Булгаргаз”, че не е
използвал възможностите да внесе договорените 1 млрд. куб. м годишно азерски газ. В писмен
отговор на депутатско
питане
министърът
твърди, че с действията
си и анекси към оригиналния договор ръководството на компанията е
направило невъзможно
вкарването на целите
обеми без изричното
съгласие на “Азербайджан газ съплай къмпани”

(Azerbaijan Gas Supply
Company - AGSC), която е на държавната СОКАР.
Енергийният министър обяснИ, че
съгласно сключения договор между “Булгаргаз” и AGSC), междусистемната газова връзка
Гърция-България е посочена като една от точките за доставка на природен газ. Според него
обаче това не означава,
че “Булгаргаз” не е имал
възможност да получи
пълните обеми природен газ.
“Вследствие на всич-

ки извършени действия
от “Булгаргаз”, включително сключените анекси
към оригиналния договор
за доставка, ситуацията е
такава, че за доставката
към настоящия момент
на пълните количества
природен газ, е необходимо изричното съгласие
на AGSC”, посочва министър Николов.
От “Булгаргаз” обаче
отричат анексите към договора да са блокирали
възможността за пълния
внос на азерския газ. По
информация от дружеството точката Комотини,
която е начална на интер-

конектора с Гърция към
Стара Загора, е била записана през 2016 г. при
вземането на инвестиционното решение за изграждането на връзката,
която обаче 12 години
след обявяването на проекта все още се забавя.
Междувременно в края
на миналата седмица служители на ДАНС и Главна дирекция “Национална полиция” влязоха на
проверка в “Булгаргаз”.
По информация на БНР
работата на двете служби е свързана със случаите на препродаване на
природен газ.

Íÿìà äà ñìåíÿò
êîíöåñèîíåðà
íà Ëåòèùå
„Ãîðíà Îðÿõîâèöà”
Министерството на транспорта няма да разреши
смяната на концесионера на международното летище в
Горна Оряховица. Това стана ясно от отговор на ресорния министър Николай Събев на депутатски въпрос.
Събев се позова на условията по сключения концесионен договор.Подобна смяна не може да бъде направена
без съгласието на държавата. Този, който е сключил
договора, е редно да изпълнява ангажиментите си, а не
да прехвърля концесията на трети лица, заяви Събев.
От 2016 г. концесионер на летището е консорциумът “Гражданско летище Горна Оряховица”, в който
95% държи фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански. В консорциума участие имаше и кардиохирургът проф. Генчо Начев. Държавната компания
“Летище Горна Оряховица държи останалите 5%.
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Осветиха фонтани
с цветовете на
българското знаме
Националният флаг на България бе прожектиран върху фонтаните на хърватската столица
Загреб по повод 30-ата годишнина
от международното признаване на
независимостта на страната.
Трибагреникът ни бе почетен заедно със знамената на всички страни, признали младата държава
през периода 1991-1992 г., съобщи
“24 часа” с позоваване на посланика на България в Загреб Генка
Георгиева.

Великобритания
с по-строги мерки

СНИМКИ БГНЕС

Венецуелският президент Николас Мадуро произнася годишната си реч в столицата Каракас. Докато той
говори всички в залата са изправени на крака. На церемонията го придружи съпругата му Силия Флорес

Êîíãðåñìåí çàãîâîðè çà
ñàíêöèè ñðåùó Áúëãàðèÿ
Това било възможност, ако София
не промени позицията си спрямо Скопие
Санкциите са възможен
вариант, ако България не
промени позицията си за наложеното от нея вето върху
започването на преговори за
присъединяване на Северна
Македония към Европейския
съюз.
Това заявява в интервю
от 14 януари пред македонската редакция на “Гласът на
Америка” републиканският
конгресмен Клаудия Тени.
Тя е член на Камарата на
представителите от Кънектикът. Тени е и съпредседател на групата за приятелство със Северна Македония
и на македоно-американското общество.
В края на миналата година тя и още 12 конгресмени
изпратиха на посланика на
България в САЩ Тихомир

Стойчев писмо, с което призовават да бъдат премахнати пречките пред еврочленството на РС Македония.
Сега Тени казва, че нашият
дипломат така и не е отговорил, което показва неуважение към Конгреса.
Клаудия Тени заяви още,
че българското правителство трябва да третира уважително всички малцинства,
включително и македонското. “Не съм сигурна дали
санкциите в момента са подходящи (като вариант), но
биха могли да бъдат. Това е
нещо много ефективно, особено ако те (в България)
продължават да създават
пречки и да излъчват негативизъм спрямо Северна
Македония и Албания”, казва още Тени.

Посолството на САЩ в
София официално се разграничи от друга публикация на
северномакедонската секция
на “Гласът на Америка” - със
зам.-държавния секретар за
Западните Балкани Габриел
Ескобар, в която се твърди,
че посолството на САЩ в
София и българското правителство работят за отговор
на въпросите на “македонското малцинство” у нас.
През последните дни се появи фалшива новина, че Ескобар е настоял България
официално да признае македонско малцинство. Наложи
се посолството на САЩ в
София да излезе с официална позиция, в която се казва,
че правителството на САЩ
не е повдигало споменатите
малцинствени въпроси пред

българското правителство.
“Преговорите с Република България ще продължат
и ще се активизират, защото
сме приятелска страна, която развива добросъседство
и защото имаме изключителен стратегически интерес
да започнем преговорите за
членство в ЕС. Правителството също така ще
продължи да поддържа и
развива добросъседски и
приятелски отношения с
всички свои съседи, като
непрекъснато инициира
нови програми и проекти за
свързване на гражданите
чрез инициативи като Отворените Балкани”, увери
междувременно лидерът на
СДСМ и кандидат премиер
Димитар Ковачевски в реч
пред парламента в събота.

Âàæåí ðåôåðåíäóì
â Ñúðáèÿ

ÑÀÙ: Ðóñèÿ ïîäãîòâÿ
ïðîâîêàöèÿ â Óêðàéíà

Сръбските граждани бяха попитани на национален референдум “Подкрепяте ли акта на промяна на Конституцията на
Република Сърбия?”. Те имаха две опции - “да” или “не”.
Гражданите гласуваха в над 8000 избирателни секции дали
са за изменение на най-висшия нормативен акт. Най-важните
новости са промяната в начина на избор на съдии и прокурори - те вече няма да се избират от парламента, а от висшите
съдебен и прокурорски съвет. Членовете на тези органи също
ще бъдат избирани по новата процедура.
Референдумът е предварително условие за реформите в
процеса на евроинтеграция. Те трябва да осигурят независимост на съдебната система, което е едно от условията за
реформата в областта на върховенството на правото, забавили Сърбия в досегашния преговорен процес.

САЩ разполагат с достоверни данни, че Русия подготвя операция “под чужд флаг”, за да създаде повод за военно нахлуване в Украйна, съобщи агенция “Укринформ”,
позовавайки се на говорителя на Пентагона Джон Кърби.
“До този момент всички тези изявления имат голословен характер и с нищо не бяха потвърдени”, коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран
от РБК.
Френският президент Еманюел Макрон в интервю,
публикувано за Le Journal du Dimanche, заяви, че преговорите с Москва са “необходими повече от всякога”.
“Ако не искаме да запазим статуквото, което кара всички да се тревожат за нашата колективна сигурност”,
допълни той.

Британските власти обявиха
нови, по-строги ограничителни
мерки във връзка с разпространението на КОВИД-19, като на
територията на цялата страна се
въвежда карантина, съобщиха от
МВнР. Жителите на Великобритания не трябва да напускат домовете, освен ако нямат основателна причина. Те могат да излизат,
за да ходят на пазар или на работа, ако не могат да я вършат от
вкъщи.

Освободиха заложниците
в Коливил, похитителят
е убит
Всички заложници, задържани
над 10 часа в синагога в американския град Коливил, щата Тексас,
са освободени, съобщи Би Би Си.
Похитителят е убит. Той е настоявал да бъде освободена пакистанка, осъдена за тероризъм. Представителят на ФБР Мат Десарно
съобщи, че самоличността на убития е установена, но засега няма
да бъде обявена.

Огромна акула
заснеха във Флорида
Огромна китова акула бе забелязана в Мексиканския залив по
крайбрежието на щата Флорида.
Семейство наело рибарска яхта за
отпразнуване на рожден ден. Акулата, която видели и заснели, е не
само най-голямата от този вид
морски хищници (три пъти по-дълга
от бялата акула), но и изобщо
най-голямата риба в света.

Втора кола-бомба избухна в
сомалийската столица Могадишу
в рамките на седмица. При взрива
бе ранен говорителят на
правителството Мохамед Ибрахим
Моалимуу. Отговорност за
атаката пое джихадистката
групировка “Ал Шабааб”
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ХРИСТО ПРОДАНОВ е роден през 1977 г. в Панагюрище.
Магистър е по индустриален мениджмънт. Собственик и управител на заведения за бързо хранене, член на Съвета на директорите
на “Кинтекс” ЕАД, “Галатея” ЕАД. Регионален мениджър компания
за проектиране и изграждане на басейни и спа центрове. Член
на Комисията по икономическа политика и туризъм в 44-тото,
45-ото, 46-ото Народно събрание. Избран от 47-ото Народно
събрание за министър на туризма на 13 декември 2021 г.

 Г-н Проданов, поехте Министерството на туризма в безпрецедентна ситуация. С какви трудности трябва да се преборите през
първите месеци на поста си?
- За мен като министър на туризма
в момента е най-важно да обединим
бранша и заедно да работим за преодоляване на предизвикателствата, породени от коронавирус кризата. Осо-

на мерките до 30 юни 2022 г. и се
увеличава размерът на допустимата
обща помощ. Ще могат да кандидатстват и екскурзоводи, и планински водачи. Целта е синхронизиране с европейското законодателство в областта на
държавните помощи, като по този начин се адаптират таванът на мерките
(от 1 800 000 евро на 2 300 000 евро)
и срокът за изпълнението им за спра-

ХРИСТО ПРОДАНОВ:

Îïòèìèñò ñúì,
÷å çèìíèÿò ñåçîí ùå å äîáúð
Важна е приемствеността и ще продължа да надграждам
вече постигнатото от предходните ми колеги, казва министърът на туризма
Интервю на Деси ВЕЛЕВА

бено необходимо е решенията да се
взимат на общи форуми и да се подкрепят от всички, за да имам ясна
представа къде и как може да помогнем като министерство и да се фокусираме върху наистина значимите
проблеми в сектора. Трябва да създадем положителен имидж на страната
ни като туристическа дестинация и да
наблегнем на правилната и таргетирана реклама заедно с бранша.
В момента с екипа ми работим за
модела на гаранционния фонд, помощите по мярката 60/40, както и 35-те
евро на седалка - помощ за туроператорите за всяка заета седалка в чартърен полет до България. Ще положим
всички усилия за повторно стартиране
на мярката, като се очаква до края на
този месец внесените законопроекти в
Народното събрание да бъдат приети
и да се стартира в най-кратки срокове
изплащането на обещаните помощи.
 При встъпването си в длъжност заявихте, че залагате на приемствеността. Как ще продължите
и надградите свършеното през последните месеци в министерството?
- Точно така - за мен е важна приемствеността и ще продължа да надграждам вече постигнатото и започнатото от предходните ми колеги. Всичко, което те са правили, и това, което
аз и моят екип ще направим, е в името
на благополучието на българския туристически сектор.
В тази връзка е важно да уточня,
че одобрихме финансиране на 2220
заявления по схемата за подкрепа на
предприятия на стойност 30 млн. лв.
за държавна помощ под формата на
преки безвъзмездни средства. На 5
януари Министерският съвет прие две
постановления с изменения за държавна помощ за сектор туризъм и за туроператори, като по схемите са изпратени уведомления до Европейската комисия и очакваме решение за
одобряването им.
С измененията се удължава срокът

вяне с продължителните икономически последици от настоящата криза.
 През последните две години
браншът бе изправен пред редица изпитания. Върху какво ще падне фокусът на работата Ви, за да му помогнете да оцелее и да се развива?
- Както вече споменах, фокусът ни
е реклама, обединение на бранша с
оглед настоящи и бъдещи предизвикателства, участие в общи форуми за
конкретни решения на конкретни проблеми, сътрудничество с Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, ББР,
държавни помощи за пострадалия от
кризата бранш.
 Една от първите Ви стъпки бе
подписването на меморандум за
сътрудничество между министерството и Българската банка за развитие за осигуряване на директно
финансиране на засегнатите от
пандемията микро-, малки и средни
фирми от хотелиерския и ресторантьорския бранш. Как точно ще
бъдат подпомогнати те?
- Този меморандум за сътрудничество, който подписахме с Българската
банка за развитие, е изключително
важна стъпка и аз съм изключително
радостен, че още в първите дни на
новата година осъществихме тази
мярка. За да осигурим по-голям достъп
до ликвидност в трудната обстановка,
ББР създава програма “Подкрепа за
туризма” в помощ на хотелиери и
ресторантьори, включително стартиращи, да се справят с просрочени
задължения и да облекчат текущите си
плащания към финансови институции
и доставчици. Обемът на програмата
е 60 млн. лв., като банката ще предложи два продукта - “Ликвидна помощ
за ресторантьори” и “Ликвидна помощ за хотелиери”.

Пряка полза има за около 25 хиляди микро-, малки и средни компании от сектора, като са предвидени
гратисни периоди - 18 месеца за хотелиерите и 12 за ресторантьорите.
А прогнозните лихвени проценти ще
са от 2,82%, съгласно профилите на
кредитополучателите.
Споменах в началото, че туризмът
е най-тежко засегнатият сектор от
КОВИД-кризата, като търговските
банки, знаейки тежкото положение,
се отнасят с недоверие. Поради тази
причина по време на преговори с коалиционните партньори решихме да
създадем с ББР този специален продукт за туристическия бизнес. Ще дадем възможност за подобряване на
ликвидността на фирмите, така че те
да са по-конкурентоспособни и да
работят по-спокойно.
 Посетихте два зимни курорта - Банско и Пампорово. Какви са
очакванията Ви за зимния туристически сезон?
- Продължавам да съм оптимист
за зимния сезон, въпреки някои забавяния заради епидемични мерки.
В непрекъсната комуникация сме с
Министерството на здравеопазването и следим обстановката, за да можем да реагираме своевременно при
всяка ситуация. В Пампорово и Банско, както и във всички останали
зимни курорти в страната, са създадени условия противоепидемичните
мерки да се спазват.
В момента интерес към зимните ни
курорти има както от български, така
и от чуждестранни туристи, и се надявам на достатъчно сняг по високите
части на планините, за да могат да се
практикуват всички зимни спортове.
Оптимист съм, че март-април ще отчетем един добър сезон. Разбира се,
българските туристи винаги са приори-

“
Ñåêòîðúò ùå èìà ñèãóðåí ïàðòíüîð
â ëèöåòî íà ìèíèñòåðñòâîòî

тет в страната и са голямо перо както
в летния, така и в зимния туризъм. В
по общ план за зимен сезон 2021/2022
г. резервациите от български туристи
формират над 70-80% от всички резервации в страната.
Интерес има от съседните държави
- Гърция, Турция, Румъния, РСМакедония, Сърбия, както и малко по-далечни пазари, например Великобритания,
Израел, Русия и др. Като цяло досега
резервациите бяха на много добро
равнище, но очакванията за нова КОВИД-вълна вече влияе негативно и в
следващите седмици не може да се
очакват много нови резервации, особено от чужбина.
 Кои са следващите стъпки, които смятате, че спешно трябва да
предприемете като министър?
- Вече изброих някои от следващите стъпки, но е важно да се предприемат действия и за насърчаване
на вътрешния туризъм, за ваучери за
храна и за почивка. Предстои да решим основни проблеми на бранша,
свързани с начина на изчисляване на
помощите, ефективността им, проблемите на политиката за сезоните работници, липсата на електронни визи,
липсата на кадри в сектора, рекламата, зеления сертификат.
Още като депутат съм отправял
няколко пъти искане ваучерите за
храна да се използват и при закупуване на туристически продукти, но
досега не се е приемало. Мога да ви
уверя, че ще продължа да работя по
това предложение.
Друга моя важна стъпка е оптимизиране работата в министерството. Ще
се променят неработещи практики и
ще се повиши капацитетът, защото
просперитетът на сектора е приоритет като цяло за страната ни. От срещите с бранша от първа ръка ще е ясно
кои мерки ще са най-подходящи, за да
може секторът да работи спокойно и в
лицето на Министерството на туризма
да вижда сигурен партньор.
Ще завърша с това, с което започнах - обединение. Важно е туристическият сектор да бъде обединен, за да
може министърът да има повече авторитет да помага.
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КОЛОНКАТА НА

КАРИКАТУРА НА ДЕНЯ

Èñòèíñêèòå
áèòêè íà ÁÑÏ

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Пътникът Цацаров
Валентин ГЕОРГИЕВ

Бившият главен прокурор и все още настоящ
шеф на КПКОНПИ Сотир Цацаров е с отнет
достъп до класифицирана
информация, а решението, с което ДАНС го уведомява, е на база проверка за т.нар. контрол на надеждност, като е преценено, че той е неблагонадежден. Любопитен момент от “драмата” е, че
ден преди официално да
бъде уведомен, самият
Цацаров обяви, че си по-

дава оставката, което подсказва, че е бил информиран предварително какво
ще се случи. Изпреварващият му ход предизвика
спекулации и съмнения,
че вече се е спазарил с
властта и е договорил безметежното си излизане от
поста, който заема, но
премиерът разсея тези
съмнения.
За мен това, че нямаме истински сериозни
дела за корупция на високите етажи на властта,
показва абсолютно ясно,
че КПКОНПИ не си е
свършила работата, която всички български
граждани се надявахме да
бъде свършена, заяви
вчера Петков.
Нещо повече - оказва
се, че Цацаров е изнесъл
секретна информация по
един от случаите и дори
от това има последствия.
Следователно трябва да
бъде предаден на проку-

ратурата, но като знаем
кой там стои начело,
може да предполагаме
какъв ще е резултата.
Самият Цацаров излезе с възможно най-нескопосаното обяснение за
отнетия му допуск - имало “продължителен институционален натиск”, упражнен спрямо ръководството на ДАНС от Кирил
Петков и от министър
Бойко Рашков. Щял да
обжалва решението.
Вместо да се засрами.
Защото отказът е само
сигнал, че срещу него се
води разследване и то е
свързано с престъпление,
застрашаващо националната сигурност. Свирен
мач, както се казва.
Да не припомняме как
процедираше. В коя
държава без дело и
присъда се запорира
имущество например? В
коя държава преписките
седят на “ трупчета “ в

продължение на над 10
години, докато изтече
давност. В коя държава
се запорира имущество в
пъти повече от материалния интерес по дадено
дело? Освен това покрива един куп продажни
магистрати и политици с
тлъсти сметки в чужбина
- така и не бяха огласени
имената им, въпреки
многократното споменаване на такъв списък.
Оттук насетне е интересно да се види какви
ще се реакциите на Гешев и някои хора от
ГЕРБ и ДПС. Защото
“чорапът” тръгна да се
разплита и идва и техният ред. А кражбите на
предишното управление
са огромни и се случваха
именно с бездействието
и чадъра на Цацаров и
Гешев. Търсена на отговорност, наказание и
възмездие - това е, което
обществото очаква.

Безкрайните ремонти
От стр. 1
Оправданието, че
столичани няма да плащат директно за общите
общински и строителни
гафове, обаче не е хич
уместно.
Както е добре известно, реконструкцията на
Графа струва 25 милиона
лева, а част от парите са
европейско финансиране.

Чрез глоби, санкции, поправки, ремонтчета фирмата-изпълнител губи периодично части от тази
голяма сума. Само до
средата на юни 2019 г.
проектантската фирма е
отнесла глоба за 35 000
лева, строителният надзор
- 86 000 лева, а самият
изпълнител първо получи
сметка за 110 000 лева,
последвана от 57 000

лева, други 3000 лева... И
така до 567 000 лева.
Последващите ремонти в
гаранцията не се знае на
каква стойност са, но явно
не тревожат никого.
Излиза, че финансовите наказания са нищожни на фона на 25
милиона. И така на
изпълнителя сметката
му излиза. Никой не допуска, че той ще излезе

на загуба от цялата хамалогия. Защо тогава да
се плаши от глобите?
Той е получил вече толкова много, че всички
последващи санкции са
незначителни.
Така и фирмата е доволна, и общината е
удовлетворена. А и остават още пет години в
гаранция. Значи има време за още ремонти.

Медийната война срещу БСП не е спирала
нито за миг в последните 4 години. Тя се води с
различна интензивност, но е целенасочена, добре
финансирана и в нея, за съжаление, неволно или
не, участват много хора, които иначе два дни
биха говорили за леви ценности, идеи и визия.
Сега предконгресно картечният медиен огън срещу партията отново се усилва и неволният зрител пак трябва да прекосява сенчестите земи на
интригите, умишлените манипулации, агресивните лъжи и целенасочените измами, ако иска
да разбере какво се случва в БСП и какъв е истинският залог на битката в нея.
Заради това единствената форма на реално
дисидентство срещу целия този мазен и жълт
поток от фалшификати е да си поговорим за
големите цели на левицата и в състояние ли е тя
да ги осъществи в управлението. Умишлено избирам тази тема, защото и до днес виждам, че
има хора, които твърдят, че участието в правителството може да унищожи БСП или да й
навреди по жесток и непоправим начин. Честно
казано, на мен това винаги ми звучи така все
едно един от двата футболни отбора, които
трябва да играят, да не излезе на терена, а да
седне на трибуните и да твърди, че просто ще
гледа двубоя отстрани.
Днес България се намира в уникална ситуация.
За първи път имаме правителство, което е създадено не заради стратегически интерес и тънки
сметчици, а защото българският народ гласува
за промяна, но гласува цветно и многопосочно.
Така хората ясно показаха, че промяната не е
монопол на никого, че я свързват с много партии
и искат те да намерят начин да се разберат. И
заради това е важно коя партия какви идеи
поставя на масата. Точно тук БСП не просто се
отличава, а се очертава като водеща в управлението. Само за около месец левицата започна
три много важни битки - срещу колекторските
фирми и тяхната безнаказаност, срещу наглото
вдигане на цените от страна на мобилните
оператори, както и за налагането на мораториум върху цените на тока. Изговориха се много
приказки и със сигурност това не е най-доброто
решение. Но когато изборът е секира върху семейните бюджети или все пак някакво задържане, което да позволи да се премисли всичко в
енергийната политика, аз избирам второто.
Както го избра и БСП.
Между другото - всички тези действия предизвикаха доста ядовити критики. Някои почнаха да мърморят, че БСП се държи така все
едно е водещата сила в коалицията. Не е точно така. БСП се държи като партия, която
четири години се ангажира с големи теми и
днес има шанс да свърши нещо реално. Да помогне на хората.
Днес българската левица е на качествено нов
етап. Отдавна беше времето да преведем красивите леви лозунги на езика на реалното управление. Не просто да си казваме, че сме на страната на хората, а да го покажем с реални действия, да се ангажираме в голямата битка срещу
безкрайните несправедливости и неравенството
в българското общество.
Постигнем ли това, нито една интрига няма
да може разкърти истинския образ на БСП.
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но присъстват виното и греяната ракия.
Пред всеки дом се разиграва обичаят
“сватба”, който символизира желание за
женитба и пълен дом с деца. Маскираните влизат по къщите и сурвакат членовете на семейството и добитъка, като ги
потупват по гърба със суровачки, пожелавайки здраве и плодородие, за което са
дарявани от домакините с лакомства,
плодове и гердани от кравайчета и пуканки. Сурвакарите пеят:
Сурва, Сурва, нова (весела) година,
златен клас на нива,
червена ябълка в градина,
пълна къща с коприна,
жив и здрав и догодина,
до година до амина!
“Сурва” е доказателство, че традициите не са това, което бяха. Преди векове
в дружината са били включвани само
мъже, които се маскират като ръсещ за
здраве поп, кум и кума, булка и младоженец и др. характерни персонажи.
Задължително присъстват мечкар и мечка, които играят за здраве. Все по-често
обаче и жените, наравно с мъжете, надяват маските и лумкат тежките звонци.
Историята на празника “Сурва” и на
кукерските обичаи е интересна и интригуваща, свързва ни с далечни земи като
Балхика, Персия, Халдеа и Шумер. И е

ски в България и на Балканите. Той се
организира от 1966 г. и е еманация на
живата маскарадна обредност. През
1995 г. Перник е приет за член на Федерацията на европейските карнавални
градове. Досега в най-големия маскараден фестивал на Балканите са гостували
групи от Япония, Индия, Китай, Египет,
Северна Ирландия, Гърция, Италия,
Португалия, Северна Македония, Румъния, Хърватска, Турция, Грузия, Русия,
Беларус, Полша...
Малцина обаче знаят, че почетният
гражданин на София, хореографът Йордан Николов, е бащата на маскарадния
фестивал в Перник. Той е роден на 30
ноември 1910 г. в Кюстендил, в семейството на училищен инспектор и прочута
хороводка. Още като малък обичал да
играе хора и да слуша изпълненията на
баща си на цигулка. През януари 1939 г.
Николов организира сурвакарски празник на столичния площад “Св. Неделя”,
като маските били направени по проект
на Дечко Узунов, а през април същата
година пресъздава и народния празник
“Лазаруване”. От началото на 1963 г. до
15 април 1975 г. хореографът работил
като инспектор в отдел “Просвета и култура” при Окръжния народен съвет и
Окръжния съвет за изкуство и култура в
Перник. Той бил силно впечатлен от
местната сурвакарска традиция.
Днес снимка на Йордан Николов е
поставена в Музея на нациите в САЩ.
Фотографията е от 1941 г. и на нея е
заснет Николов в овчарски одежди. Снимката в огромен размер краси вернисажа,
посветен на България.
На 14 април 1965 г. Изпълнителният
комитет на Окръжния народен съвет взема решение следващата зима в Перник да
се проведе голям сурвакарски фестивал с

най-пряката ни връзка с религията на
предците ни от Волжка България и почитания от тях бог Тангра. Чрез огнения
български обичай се почита огънят, който се пали и на “Сурва”.
За жителите на Пернишко “Сурва” е
цяла година. Величавите маски, наричани
ликове, често достигат до 2 метра. Те са
изработени от дърва, кокали, пера, кожа
и най-чудновати материали, които човешкото въображение може да измисли.
Често маските изобразяват фантастични
животни и колкото са по-плашещи, толкова е по-голяма силата им да преборят
злото. Преди празника ликовете се
държат в тайна, за да изненадат всички и
да запазят магическата си сила. Костюмите, изработени от овчи кожи и различни цветни ивици от плат, накичени с
хлопатари, често тежат над 50 килограма. Всеки участник се стреми да покаже
най-оригиналния костюм.
Обичаят “Сурова/Сурва в Пернишко” е вписан в списъка на ЮНЕСКО за
нематериално културно наследство.
Международният фестивал на маскарадните игри пък e най-авторитетната изява на традиционни игри и обичаи с ма-

участието на всички сурвакарски групи
от окръга. Поканени са и по една представителна група от Тракия, Добруджа,
Мизия и Шоплука. На 16 януари 1966 г.
на пернишкия стадион “Миньор” дефилират около 800 сурвакари. Първият
фестивал е еднодневен. Той е наречен
зимен карнавал, аплодиран е от над 60
000 зрители. Първенци са групите на
пернишкото село Ярджиловци, град Разлог и пловдивското село Сушица. Мащабната проява е посрещната с голям
интерес и от много гости и представители на културни институти. През 1962 г.
Николов е обявен за почетен гражданин
на София, а през 2004 г. посмъртно - и
за почетен гражданин на Перник.
Стара легенда разказва, че ако сурвакар поиграе в дома ти, в теб непременно
ще се всели доброто. Традицията повелява, че колкото по-силно звънят звонците,
толкова по-далече ще избягат злите сили...
А който играе на “Сурва”, на следващия
ден просто е друг човек, защото е прогонил злото от себе си.
Затова хиляди ликуват по “Сурва”
в Перник. И аз бях там, и аз поиграх
край огъня...

Ìàãèÿòà íà „Ñóðâà”
çàâëàäÿ Ïåðíèøêî
С огньове, чанове и маски местните
изгониха злото от земите на Кракра

Юлия КУЛИНСКА

Магията на “Сурва” завладя Пернишко. Ритуални огньове лумнаха в нощта
на 13 срещу 14 януари из селата на Граово, Мраката, Знеполе и Краището. Чанове и хлопки огласиха въздуха, а маскирани сурвакари със страшни ликове,
предвождани от бюлюкбашия, гониха
злото от земите на Кракра. Независимо,
че за трета поредна година Международният фестивал на маскарадните игри бе
отложен заради КОВИД-пандемията,
перничани доказаха, че традицията е жива
и събира мало и голямо на площадите...
Обичаят “Сурва” е един от най-популярните зимни празници в Пернишко.
Той е илюстрация за неразривната
връзка между традицията и съвременността. Корените му могат да бъдат
потърсени назад в годините, когато
юношите стават ергени и вече могат да
свият семейно гнездо. Танците с маски

символизират новото и пролетното
пробуждане на природата. Посланията
на сурвакарите са насочени към прогонване на злите сили, с пожелания за здраве и плодородие в периодите на т.нар.
мръсни дни в годината.
В село Драгичево огънят на празника
бе запален от кмета Виктор Викторов. В
село Расник гостуваха сурвакарите от с.
Велковци и бабугерите от с. Брежани.
Гости на празника бяха и зам.- кметовете
на община Перник инж. Мирослав Стоицев и Стефан Кръстев. Край огъня в кв.
“Бела вода” играха местните мечкарье.
Маските тук са особени, зооморфни, с
много лица. Направени са така, че всяко
страшно лице отваря устата си и показва
големите си зъби. Затова ги наричат “зевала”. Най-обичаната маска е с 12 лица,
местните са я нарекли “змей”. Пъстър бе
празникът в село Зидарци, където сурвакарите донесоха много настроение. Тук
наричат сурвакарите “сервашкарье”. Жители на селото разказваха как в миналото
в селото всеки маскиран е посещавал
дома на момата, която е искал да вземе за
жена. Той е гледал дали къщата й е чиста
и как е подредена.
След паленето на ритуалните огньове
и лудешките мистериозни танци около
тях, маскираните обикалят къщите и
благославят стопаните за здраве и берекет. Домакините ги посрещнаха с пищни
трапези от сурвакарски гозби. Традиционно на софрата се слагат свинска пача,
вариво, вита баница, погача. Задължител-
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373 медикамента временно са спрени за износ

след седмица съответното лекарство излиза от този списък и се
изнася”, обяснява той. Според
него замисълът за списъка е много
добър, но е

необходима промяна
в правилата
СНИМКА РEXELS-РIXABAY

Аида ПАНИКЯН

“Липсват две важни лекарства
за...”, “Хронично болни остават без
лекарства”, “Отново няма хепарин
в аптеките”... Това са малка част от
заглавията в ДУМА, които в последните години описват един и същ
проблем - дефицитът на определени лекарства в даден момент. Немалка част от тях са изтеглени от
пазара - някои са с остарели формули, други са прекалено евтини,
за да бъдат поддържани от фармакомпаниите на малкия ни пазар.
Недостигът се дължи и на
свръхпотребление, на неритмични
доставки, друг път на изчерпване
на наличностите. Може да се дължи
и на презапасяване. Причина са и
производствени проблеми. У нас
често причината е в реекспорта
(паралелния износ), който от
търговска гледна точка е законен.
Каквато и да е причината,
потърпевшите са едни и същи болните. А за тях едва ли има значение фактът, че дори

няма единна дефиниция
за недостиг на лекарства, макар
че в света съществуват над 25 определения.
Няма система за уведомяване
на лекарите за липсата на дадено
лекарство, коментира за ДУМА
общопрактикуващият лекар д-р
Николай Брънзалов, член на ръководството на БЛС. Често лекарите изписват дадено лекарство,
след ден пациентът се връща, защото го няма, лекарят го заменя
или звъни по аптеките да търси
алтернативно. Според д-р Брънзалов по-голямата част от лекарствата са заменими с други, които
съдържат същото активно вещество. Проблем е, когато няма алтернатива, казва лекарят. Затова
и у нас от години пациенти са
принудени да пътуват до съседни
държави, за да се снабдят с жиз-

нено важните им лекарства.
В началото на пандемията американските здравни власти представиха списък на лекарствата с
очакван или настоящ дефицит. На
31 март 2020 г. университетски
болници в ЕС предупредиха, че
се очаква изчерпване на запасите
от анестетици, антибиотици, препарати за отпускане на мускулите и пр. Докато светът говореше
открито за липсата на лекарства,
прокуратурата у нас обвини тогавашната председателка на
Българския фармацевтичен съюз
проф. Асена Стоименова (сега Сербезова, министър на здравеопазването) във всяване на паника
заради “серия от изявления, будещи неоснователна тревога у гражданите в условията на въведено
извънредно положение”.
У нас в последните 2 години
периодично “изчезват” от аптеките
лекарства, които се ползват и при
лечението на КОВИД-19. Засега
държавата налага

забрана за износ
на лекарства, които са в недостиг
за българските пациенти. Първият
забранителен списък през ноември
включваше 297 продукта, след седмица те станаха 313, в началото на
декември бяха 340, а към средата
на януари са 373. Списъкът СЕСПА (Специализирана електронна
система за проследяване и анализ
на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен
списък на Република България) се
администрира от ИАЛ. В него се
включват лекарствени продукти,
чиято наличност е “по-малко от
65% от необходимите количества
за задоволяване на здравните потребности на населението за период от 1 месец, изчислени въз основа на средномесечното потребление за предходните 6 месеца”.
Недостигът на лекарства е хроничен проблем, особено за някои
медикаменти, казва председателят
на Асоциацията на собствениците
на аптеки Николай Костов. Той е
категоричен, че забраната за износ
няма да овладее дефицита. “Забраната се заобикаля лесно и на практика не е реално препятствие за
износителите”, смята Костов. “Те
задържат стоката в седмичния период, докато премине 65-процентната граница, тъй като стоката се
отчита като налична в България, и

тъй като седмичното му обновяване е прекалено често и може да се
увеличи на месечно. Необходим е
и засилен контрол. Според Костов
е нужно също да бъде облекчена
генеричната замяна за аптеките.
В началото на декември 2021 г.,
когато бе съобщено за липсата на
“Вентолин” и “Пулмикорт” за недоносените бебета, от МЗ заявиха,
че няма недостиг на тези продукти.
Миналата седмица министърът на
здравеопазването проф. Асена Сербезова заяви пред парламентарната
Комисия по здравеопазване, че от
7 до 13 януари медикаментът “Пулмикорт” е включен в СЕСПА и за
този период износът му е спрян, а
от септември до декември 2021 г. у
нас са доставени 51 565 опаковки.
По думите й към момента лекарството е налично в складовете за
търговия на едро, а за януари фирмата производител е заявила, че ще
достави 18 000 опаковки, за февруари и март - по 14 000 опаковки.
Продажбите на “Вентолин” са
спрени от 1 ноември, но “имаме
уверението, че доставките ще бъдат
възстановени от февруари”, заяви
Сербезова.
На онлайн платформата на
Българската асоциация за развитие
на паралелна търговия с лекарства
(БАРПТЛ) и на федерация “Български пациентски форум” за сигнализиране на недостиг на лекарства към
момента са събрани и обработени
над 1468 сигнала от пациенти,
съобщи за ДУМА изпълнителният
директор на асоциацията Боряна
Маринкова. От БАРПТЛ са категорични, че не забраните, а

насърчаването на вноса
може да преодолее периодичните
липси. Проблемите при 70% от
сигналите за недостиг биха се решили чрез внос. От БАРПТЛ от
години имат конкретни предложения. Сред тях са приемането на
законодателни промени, които да
насърчат паралелния внос, регламентиране на вноса на лекарства,
изтеглени от пазара не заради лекарствената безопасност, медикаменти, които са забранени за износ, незабавно да бъдат включени
за бързи доставки от ЕИП за един
или няколко месеца и др.
Българските пациенти доплащат
за лекарствата си най-много в рамките на ЕС. Но очевидно са и сред
най-потърпевшите от недостига на
медикаменти. И все още очакват
решаването на проблема.
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1605 - ИЗЛИЗА ПЪРВИЯТ ТОМ
НА “ДОН КИХОТ ДЕ ЛА МАНЧА”
ОТ МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС. Вторият е публикуван през 1615 г.
Приключенията на испанския
идалго и неговия оръженосец
Санчо Панса звучат актуално и
през ХХI в. (На снимката - оригинална корица на първото издание на книгата)
1847 - РАЖДА СЕ НИКОЛАЙ ЖУКОВСКИ,
РУСКИ УЧЕН (УМИРА 1921 Г.). Създа- тел на науката аеродинамика, “баща на
руската авиация”. През 1904 г.
открива Закона за подемната
сила на самолетното крило,
определя основните профили
на крилата и перките на витлата на самолетите, разработва вихровата теория за витлото и др. Създава лаборатория по
аеродинамика и възпитава плеяда знаменити
конструктори на самолети и двигатели, теоретици на авиацията.
1863 - РАЖДА СЕ КОНСТАНТИН СТАНИСЛАВСКИ, РУСКИ РЕЖИСЬОР И ПЕДАГОГ (УМИРА
1938 Г.). Съвременният театър
е изграден върху неговата теория. Основател на Московския
художествен театър, чието
истинско начало е свързано с
поставянето от Станиславски
на пиесата “Чайка” от Антон
Чехов. Ръководител е на Оперната студия към Болшой театър, по-късно Оперен театър
“Константин Станиславски”.
1933 - РАЖДА СЕ ДАЛИДА, ИТАЛИАНСКА
ПЕВИЦА (УМИРА 1987 Г.).
Рожденото й име е Йоланда
Джилиоти. Известна е предимно като изпълнител на френскоезични песни. Пее в дуети с
Шарл Азнавур, Ален Делон и др.,
изнася концерти в най-големите зали във Франция, Египет,
Италия, САЩ, Виетнам и др. Има участия в киното. В личния си живот Далида преживява много трагични моменти, довели до фаталния й край.
1942 - РАЖДА СЕ МОХАМЕД АЛИ, АМЕРИКАНСКИ БОКСЬОР (УМИРА 2016 Г.). Рожденото му име е Касиус Клей.
Олимпийски шампион от Рим
1960 г. Изхвърля златния си
медал в р. Охайо като протест заради отказано обслужване в ресторант, защото е чернокож. За откриването на Олимпийските игри в Атланта през
1996 г., когато трябва да запали олимпийския
огън, получава друг златен медал. Многократен
световен шампион по бокс за професионалисти.
1978 - УМИРА АТАНАС ДАЛЧЕВ, ПОЕТ И ПРЕВОДАЧ (Р. 1904 Г.). Редактор
(1953-1956) и главен редактор
(1957-1965) на сп. “Пламъче”. Автор е на сборниците с поезия
“Прозорец” (1926), “Стихотворения” (1928), “Париж” (1930), “Ангелът на Шартър” (1943), “Балкон” (1972) и др., както и на книгите “Фрагменти” (1967), “Страници” (1980) и др.
Прави преводи на поезия и белетристика от френски, испански, немски и руски език.
2014 - УМИРА ЛИЛЯНА КИСЬОВА, ОПЕРЕТНА ПЕВИЦА (Р. 1928 Г.). От
1951 г. е солистка в Държавния музикален театър “Стефан Македонски”. Дългогодишна партньорка на оперетния артист Видин Даскалов,
с когото участва и в концертни програми. Изпълнява повече от 80 роли. Удостоена със
званията “Заслужил артист”
и “Народен артист”.
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ВИЗИТАТА НА КИРИЛ ПЕТКОВ В СКОПИЕ:

Ñ ïîëèòè÷åñêè îïòèìèçúì
ñðåùó ñóðîâàòà ðåàëíîñò
Ще се намерят ли допирни точки между „Червените линии”
на двете страни? Може ли Коридор №8 да заобиколи историята?
Велизар ЕНЧЕВ

След 24 часа премиерът
Кирил Петков ще е в Скопие на
първото си официално посещение в Република Северна Македония. И точно там го очаква
първата неприятна изненада,
която обаче е нормална за македонската действителност.
Домакинът му - новият министър-председател Димитър
Ковачевски, вече заяви с категоричен тон, че няма изобщо да
преговаря за “идентичността на
македонския народ или за исторически и научно потвърдената специфичност и уникалност
на македонския език”...
Какво трябва да отговори
Кирил Петков, ако Ковачевски
си позволи да започне разговора с тази теза?
България не отрича, че от 2
август 1944 г. на територията
на днешна Република Северна
Македония започва създаването
на македонска нация и производните й атрибути. Тогава в
средновековния български манастир “Свети Прохор Пчински”
се формира македонски държава, македонски език, македонска
азбука и македонска история.
Това е неоспорим факт и
ние го приемаме като историческа реалност. Но до тази дата
историята и езика са български!
Не допускам македонският
премиер да започне така агресивно първия си разговор с
Кирил Петков. Но никак не е
изключено. Статистиката от досегашните срещи между лидерите на двете страни говори
точно за това - поради историческия комплекс, породен от
знанието за българските корени на изкуствената си нация,
македонската страна се чувства задължена да ни атакува и
така да ни постави в отбранителна позиция.
По-вероятно е, по средата
на преговорите, Ковачевски да
извади на масата решението на
македонския парламент, прието
по предложение на опозиционната ВМРО-ДПМНЕ.
Да припомним: на 29 юли
2021 г., 95 гласа “за” и един
“въздържал се”, македонските
депутати приеха резолюция,
обявяваща, че темата за маке-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

На Консултативния съвет по национална сигурност, свикан от президента Румен Радев,
България препотвърди позицията си за еврочленството на РС Македония
донския език и идентичност не
могат да бъдат предмет на преговори с България, за да отпадне нейното вето.
Тогава нашият премиер няма
друг изход, освен да се позове
на решението на Консултативния съвет за национална сигурност при държавния глава. А
то е императивно - когато македонската страна започне да
изпълнява задълженията си по
Споразумението за добросъседство и приятелство, България ще вдигне евробариерата
пред Скопие.
Българската позиция е известна още от 2019 г. чрез Рамковата позиция на правителството
и декларацията на Народното
събрание. Беше повторена и в
Протокол 5+1, изнесен от президента Радев в Словения. А
именно: спиране на езика на омразата, резултати от работата
на историческата комисия, край
на гоненията срещу българите в
югозападната ни съседка.
В досегашните си публични
изявления по темата българският премиер настоява историческите въпроси да се оставят на
историците и се даде предимство на икономическите инициативи и инфраструктурните
проекти.
Това звучи добре, но е далеч от истинската картина на
двустранните ни отношения.
Защото точно историята е
препъни камъкът в диалога със

Скопие. И този камък е с размерите на скала, която нито
може да се заобиколи, нито да
се омаловажи.
Ако наистина на 25 януари,
само седмица след срещата в
Скопие, в София се проведе
съвместно заседание на двете
правителства, по-вероятно е
Ковачевски да акцентира върху
македонската “червена линия”
като домакин, а не като гост в
българската столица. Това му е
нужно за вътрешна употреба,
особено след предупреждението на опозиционния лидер
Мицкоски, че новото македонско правителство ще капитулира пред България заради членството в ЕС.
Почти сигурно е, че домакините ще припомнят на Петков
обещания от него шестмесечен
срок за решаване на “македонския въпрос”. Тук нашият премиер ще се окаже в деликатна
ситуация, защото е блокиран от
“червената линия”, поставена
от управляващата коалиция по
време на консултациите при
президента. А тя е недвусмислена - напредъкът в преговорите не може да зависи от предварително поставени срокове, а
от постигнатите резултати!
Формалният повод за визитата в Скопие е 30-годишнината от провъзгласяването на македонската независимост. Този
юбилей и обстоятелството, че
България бе първата държава,

признала независимостта на Република Македония на 15 януари 1992 г., е основание преговорите да започнат с тази ретроспекция. От дипломатическа
гледна точка подобно начало е
почти сигурно.
Неслучайно казвам “почти”.
В последните 30 години скопската дипломация често ни е
изненадвала, което е в духа на
македонистката доктрина за тотална и перманентна враждебност към всичко българско.
Сега обаче ситуацията е коренно различна, тъй като България държи всички ключове за
европейската порта пред Република Северна Македония.
Изобщо не се съмнявам, че
Ковачевски ще прегърне с две
ръце инициативата на Петков за
създаване на пет работни групи
за съвместно развитие на икономическите отношения, културата, образованието, историята
и туризма. Защото това е нова
писта за диалог, необременен от
историческите спорове.
Но новата писта е и възможност за “тупане на топката” в
безплодни преговори, с цел печелене на време, докато Скопие атакува българското вето в
Брюксел и Вашингтон чрез македонистките си лобита.
И първият пробив е налице
- в интервю за македонската
редакция на “Гласът на Америка” републиканският конгресмен Клаудия Тени заяви, че е

възможно налагане на санкции
на България заради ветото й
върху присъединяването на
Северна Македония към ЕС.
Особено интересно е как ще
протече разговорът на Кирил
Петков с македонския президент. Какво ли ще е поведението на Пендаровски, след като
той покани в кабинета си представители на сепаратистката
организация “ОМО “ИлинденПирин”?
Провокационната към България среща бе скоропостижно
отложена. За да не се дразни
София. Ала за всички е ясно, че
тя се организира в отговор на
българското искане за вписване
на македонските българи в македонската конституция. Подобен акт е основание за отлагане
на визитата на Петков, но дипломацията ни все още е подвластна на стари комплекси.
И Петков, и Ковачевски заявиха в един глас: изграждането на Коридор номер 8, свързващ Северна Македония с
Албания и България, е стратегически ангажимент на двете
правителства до 2024 година!
Очевидно тази тема ще доминира в разговорите както в
Скопие, така и в София. Но да
бъдем реалисти - това е дълъг
процес, изискващ солиден финансов ресурс, а в момента
нито една от трите страни не е
в състояние да отдели стотици
милиони за подобен проект.
Дори още утре да започне строителството, при това с осигурено външно финансиране, финалът на проекта ще е най-рано
след пет години.
Политическият реализъм
изисква да признаем още нещо не непостроеният Коридор №8
и приземената авиолиния “София-Скопие” са преградата пред
македонското еврочленство.
Илюзия е, че Коридор №8
може да заобиколи историята и
асфалтира паметта ни.
Спуснатата българска бариера пред членството на Скопие в ЕС е присвоената ни история и македонизираното
българско културно-историческо наследство.
И не историците, а политиците в Скопие и Белград сътвориха през XIX и XX век доктрината, която отроди македонските българи от тяхната родина. Доктрина, заради която
България даде стотици хиляди
жертви в две балкански и в две
световни войни.
Суровият реализъм на
българо-македонския диалог не
може да се замества от политически оптимизъм, който всъщност е наивизъм.
Дано в започващите утре
разговори в Скопие истинските проблеми не бъдат заметени
под килима на фалшивото добросъседство.
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Ìóçåÿò „Åòúð”
ñ íàãðàäàòà „Æèâà”
Двадесет музея от 11 славянски държави
участваха в надпреварата за престижните отличия
Международната фондация “Форум на славянските култури” (FSK)
връчи на официална церемония в
сръбската столица наградите “Жива”
за най-добър музей от славянска
държава. Престижното отличие
“Най-добър обект на културното наследство”, която се присъжда за трети път, спечели Регионалният етнографски музей на открито “Етър” в
Габрово. За първи път български
музей става носител на голяма награда от този много авторитетен
международен културен форум, научи ДУМА от сайта на Министерството на културата. Наградата
“Музей на годината” получи Музеят
на дърворезбата от Кониц (Босна и
Херцеговина). Събитието се провежда в сътрудничество с Министерството на културата и медиите на Република Сърбия и сръбски партньорски институции.
Двадесет музея от 11 славянски
държави участваха в конкурса за наградата “Жива”. Седмата церемония
се състоя в Белград, а предишните
места на нейното провеждане са
Скопие, Санкт Петербург, Задар,
Блед, Прага и Бар. Журито се състои
от 13 музейни експерти от славянски страни и Европейската музейна
академия. Българският представител
в него е директорът на дирекция
“Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства” на Министерството на културата Екатерина Джумалиева.
Освен двете големи награди, са
връчени още няколко. Специално
признание за лидерство получи Националният литературно-мемориален музей на Иван Франко в Лвов
(Украйна). Носител на признанието
за внимание към посетителите и
достъпност е Музеят на въгледобива в Забже (Полша). Специалното
признание за творчество получи Му-
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КУЛТУРА

СНИМКА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

зеят на изкуствата “Божидар Якац”
(Костаневица на Кръки, Словения).
Центърът за посетители “Къщата на
приказките на Ивана” (Огулин,
Хърватия) бе отличен за разказване
на истории, а Ярославският художествен музей (Руската федерация) за добро използване на ресурсите.
Журито реши също така да връчи Почетно отличие на Националния музей в Белград (Сърбия).
“Присъствието на български музей на този форум е голяма чест за
нашата страна. Тук ние, българите,
се чувстваме сред близки хора, усещаме доверие и сериозна подкрепа.
Защото всички сме посветили своята дейност на една важна мисия - да
работим за утвърждаване на славянската култура в глобалния свят. Културните постижения на славянската

общност са световен феномен, без
който не може да се обясни същността на човешката цивилизация. Всяка
от присъстващите на този форум организации представя славянството,
макар от различен поглед. Ако влезете в българския музей “Етър”, на
който съм директор, ще откриете
много и от миналото на своите народи. Благодаря от името на екипа
си, че сме част от това голямо за
славянския свят събитие”, коментира проф. д-р Светла Димитрова, директор на музея “Етър”, на която бе
връчена наградата за най-добър
обект на наследство в славянските
страни.
За седем години от своето съществуване наградата събра повече от
135 музея, става ясно от информация на организаторите.

Çàïî÷íà
16-èÿò êîíêóðñ
„Áèíüî Èâàíîâ”

Съюзът на тракийските дружества в България и издателство
“Захарий Стоянов” организират изложба живопис на
Анатолий Станкулов. Тя се открива на 18 януари в 18 ч.
в книжарница “Тракия” в София, ул. “Стефан Караджа” 7А

Фотодокументална изложба за
83-ата годишнина от рождението
на поета Биньо Иванов (19391998) беше открита в кюстендилското читалище “Братство”. Изложбата съдържа стихосбирки на
автора, статии, книги, както и архивни снимки от неговия живот,
съобщи БТА. Читалището обяви
и началото на 16-ия национален
литературен конкурс за поезия
“Биньо Иванов 2022”. Целта на
конкурса е да продължи ярката
литературна традиция на Кюстендил, за чието обогатяване и
развитие принос има и творчеството на Биньо Иванов. Националният литературен конкурс се организира всяка година, а за жури
се канят утвърдени имена в
българската литература.

2022

НАКРАТКО

Обявиха конкурс за
стипендия на името на
проф. Ростислав Йовчев

СНИМКА ROSTISLAVYOVCHEV.BLOGSPOT.COM

Български музиканти, работещи
в САЩ, обявиха онлайн конкурс за
стипендия на името на проф. Ростислав Йовчев - видния пианист и
педагог, когото загубихме през лятото на миналата година. Стипендията е в размер на 1000 долара,
могат да кандидатстват пианисти
на възраст от 7 до 18 години с
българско гражданство. Срокът за
изпращане на запис е до 17 април
2022 г., съобщи БНР. Победителят
ще бъде избран от международно
жури в състав Антоанета Воденичарова - дългогодишен преподавател
в НУИ “П. Пипков” в Плевен; Хосу
де Солаун (Испания, САЩ) и проф.
Маркус Праузе (Австрия). Препоръчително е кандидатите да подготвят и изпратят запис на пиеса от
български автор. Веселин Нинов от
фондация “Музика”, базирана в Ню
Йорк, и съпругата му Тоня Бибашка
са организатори на международен
конкурс за пианисти и цигулари на
името на композитора Емануил
Манолов. Проф. Йовчев беше член на
респектиращото жури в първите
две издания (2018 и 2019 г.).

Ямболският театър
гостува в Търговище

СНИМКА ДТ - ЯМБОЛ

Ямболският театър ще гостува
в Търговище с “Малка пиеса за детска стая” на Яна Борисова на
19 януари от 19 ч., съобщи БТА. През
2007 г. дебютният текст на Борисова печели конкурса за българска
камерна пиеса “Славка Славова”, след
което текстът е преведен на над
десет езика. “Малка пиеса за детска
стая” е поставяна във Франция,
Белгия, Русия, Италия, Германия,
Словения и др., влиза в образователните програми на повечето театрални университети в Европа и по
нея са заснети два игрални филма.
Петнадесет години след първата й
постановка, под режисурата на Галин Стоев, пиесата достига и до
сцената на ДТ “Невена Коканова” в
Ямбол. За режисьор е поканен Вежен
Велчовски, който от дълги години
работи активно с Яна Борисова.
“Много ми се иска всеки да открие
в “Малка пиеса за детска стая”
нещо различно, нещо свое. Нещо, с
което да учуди и мен”, казва Борисова, цитирана от екипа на театъра
в Търговище. Сценография - Жанета
Иванова, хореография - Атанас
Жеков. В ролите са Галина Иванова,
Яна Бобева, Румен Михайлов, Кристиян Негалов и Георги Караиванов.
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Хавайската азбука се състои само от 13 букви.
Бразилия е единствената страна с три часови зони.
Англия е воювала със Занзибар цели 38 минути.

Ñâàòáåíî èçëîæåíèå
ïàê çàâëàäÿâà Ñîôèÿ
Мащабното събитие ще се проведе на 22-23 януари,
след като бе отлагано три пъти през 2021 година

СНИМКА SOFIA WEDDING EXPO

Сватбена рокля
на Steff Wedding

Най-голямото сватбено изложение в страната ни ще завладее българската столица за 14-и
път. Стил, изящество и класа ще
изпълнят залите на “София хотел Балкан” на 22-23 януари.
В рамките на уикенда всеки от
гостите ще може да се срещне с
най-добрите в сферата на сватбените услуги - агенти, фотографи, кетъринг фирми, сладкари, филмови и модни къщи.
Също така ще бъдат представени предложения за сватбено
пътешествие. Бъдещите младоженци ще могат да се възползват от отстъпки, които изложителите ще направят само по
време на събитието, както и да
участват в томбола с много награди.
Първият ден на Sofia
Wedding Expo 2022 - 22 януари
(събота), ще е с работно време
за посетители от 11 до 19 ч., а
на втория - 23 януари (неделя),
вратите ще са отворени от

11 до 18 ч. Входът е с билет на
стойност 3 лв. или с покана от
организатора на събитието.
“Пандемията, причинена от
КОВИД-19, промени живота ни
и до голяма степен се отрази на
повечето бизнеси. Един от найпотърпевшите браншове е събитийният, към който спада и
сватбеният. Ограниченията и забраните за провеждането на
сватбени тържества доведе до
голям спад в работата на всички
фирми, които предоставят услуги и стоки за организиране на
сватбата. Изложението, което
се провежда в края на януари от
2008 г., е събитие, очаквано с
нетърпение от двойките, на които им предстои сватба, както и
от професионалистите от бранша. През 2021 г. три пъти го
отменяхме, заради въведените
мерки. Тези ситуации са непознати за бизнеса и пречат на планирането и на добрата подготовка, създавайки голям стрес и

напрежение. Хубавото е, че хората го разбират и се съобразяват с това. Тази година подготвяме изложението с трудности
и с доста неизвестни. Но въпреки че ще участват по-малко изложители, събитието няма да
загуби от блясъка си. Ще има
представители от всички сфери
на сватбените услуги, така че
посетителите да могат в рамките на два дни да получат пълна
информация, идеи и съвети”,
разкри Анета Пени, издател на
списание “Сватба” и организатор на Sofia Wedding Expo
2022.
Изложението ще се проведе при стриктно спазване на
КОВИД-мерките. Ще могат да
присъстват хора, които са ваксинирани, преболедували или
представят отрицателен тест.
Това се отнася за всички - посетители, изложители и организатори. Документите ще се
проверяват на входа.

Ñèëâåíà Ðîó êàíè
íà çâåçäíî ïàðòè

Åêñïåðòè îïðåäåëèõà
íàé-îïàñíèòå íàïèòêè

Шеф Силвена Роу става водеща на “Моето звездно парти”, което ще може да се гледа в ефира на
bTV тази пролет. Най-новото оригинално кулинарно предаване е създадено изцяло по неподражаемия образ на кралицата на вкусното и здравословно хранене.
На специалното звездно парти Силвена Роу и
любими български знаменитости, свързани помежду си по неочакван начин, ще отбелязват различни
поводи. Освен да се наслаждават на хубава храна,
гостите ще имат и задачата да я направят под зоркото око на кулинарката. Всички участници ще
получат привилегията да готвят заедно с шеф Роу
и с нейните съвети да създават шедьоври, докато
споделят интересни истории за живота си. В уютна обстановка Силвена ще разкаже на зрителите и
своите гости любопитни факти и спомени, като
няма да пропусне и интересни детайли за храната.

Американски диетолози посочиха напитките,
които при прекомерната
им консумация стават
опасни за мозъка и може
да причинят преждевременното му стареене. Експертите смятат, че злоупотребата с алкохол,
сладки напитки и кафе
влияе неблагоприятно на
мозъчните функции.
Големите количества
алкохол бързо убиват
мозъчни неврони, така че
редовното пиене може
сериозно да го увреди,
предупреждава д-р Уилям

Кралицата на
вкусната храна
ще изненадва
в собствено
телевизионно шоу

Лий. Според него мозъкът е в състояние да се
възстанови от големи
дози алкохол, ако рядко
попадат в тялото. Въпреки това, ако се напивате
редовно,
токсичните
ефекти на алкохола се
натрупват, което може да
доведе до сериозно когнитивно увреждане. Освен това експертите призовават да не се пие алкохол на празен стомах, тъй
като яденето забавя усвояването на алкохола и
дава на тялото повече
време да го разгради.

¿‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÌ ËÌÒÚÛÍÚÓ Í˙Ï
ÍÛÒËÒÚËÚÂ:
- » Á‡ÔÓÏÌÂÚÂ: ‚Ë‰ËÚÂ ÎË ÊÂÌ‡
Á‡‰ ‚ÓÎ‡Ì‡, ‚ËÌ‡„Ë È ‰‡‚‡ÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó.
- ¿Ï‡ ‚ËÂ ÒÚÂ „ÓÎˇÏ Í‡‚‡ÎÂ!
- ÕÂ Ò˙Ï! “Ó‚‡ Â ËÌÒÚËÌÍÚ Á‡ Ò‡ÏÓÒ˙ı‡ÌÂÌËÂ!
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿Õ“ŒÕ»…, «‡Ô‡‰ÌÓ Ë
—Â‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍË ÏËÚÓÔÓÎËÚ
Ã»À≈Õ¿ ¬≈À‹Œ¬¿, ‰ËÁ‡ÈÌÂÍ‡
œÓÙ. Ã»–¿ ŒΔ”’¿–Œ¬¿,
ÂÍÒÔÂÚ ÔÓ ÂÔË‰ÂÏËÓÎÓ„Ëˇ
Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Á‰‡‚Â
–¿ƒ ¿ œ≈“–Œ¬¿, ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡

Ðàçâîäúò
ñúñòàðÿâà
ñ 4 ìåñåöà
Разводът състарява човешкия мозък с около четири месеца, твърдят изследователи от
Калифорнийския университет в
Сан Диего. Според проучването им трагичните събития в
живота на хората убиват нервни клетки и така сивото вещество буквално се свива. Същия
ефект имат загубата на любим
човек, смъртта в семейството,
сериозните здравословни проблеми. Това означава, че ако
някой има лошия късмет да се
сблъска в кратък период от време с няколко житейски предизвикателства, мозъкът му може
за дни да остарее с година.
Според някои експерти стареенето е в резултат на възпаления, които се случват в мозъчната кора под влиянието на силен
стрес и негативни емоции. Други специалисти са на мнение, че
важна е реакцията на човека,
подложен на тези събития: дали
ще спре да се храни, ще загуби
ли качеството на съня си и т.н.
Факторите, които отговарят
за възрастта на мозъка ни, са
десетки. От часовете за почивка, през менюто, сексуалния
живот, та чак до професията ни.
Проучвания доказват, че хората, които спят по-малко от
6 часа в денонощие, губят побързо своя умствен капацитет.

Трагедиите в живота
на хората убиват
нервни клетки

Áúëãàðñêèòå ïðåäñòàâèòåëè íà „Åâðîâèçèÿ 2022”
íàïðàâèõà ïîðåäåí æåñò êúì ëåêàðè è ó÷èòåëè

Рони Ромеро и Intelligent Music Project ще изпеят
и в София песента Intention (“Намерение”)

Българските представители на “Евровизия 2022” - Intelligent
Music Project, правят
пореден жест към публиката и обявяват безплатен вход за лекари,
преподаватели, ученици
и студенти за концерта
на групата в столицата.

В Sofia Live Club
музикантите, заедно със
звездния рокаджия Рони
Ромеро (известен от
група “Рейнбоу”), на
5 февруари ще изсвирят
за първи път пред феновете в столицата песента Intention (“Намерение”). С тази компози-

ция групата ще излезе на
сцената на престижния
международен музикален конкурс, който ще
се проведе в Торино.
Друг жест от организаторите към желаещите да посетят шоуто
на Intelligent Music
Project ще бъде мобил-

ната лаборатория, която ще е позиционирана
пред клуба за началото
на концерта. Всеки, закупил билет за проявата, който не разполага
със зелен сертификат,
ще може да си направи
безплатно антигенен
тест.
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СРЯДА
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ЧЕТВЪРТЪК

ХОРОСКОП
ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

6

С

05.55 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 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ¬‡ÒÍÓ ‰‡ √‡Ï‡ ÓÚ ÒÂÎÓ
–ÛÔ˜‡ Ú‚ ÙËÎÏ /5 ÂÔËÁÓ‰/
15.20 ÌË„‡ Ì‡ ÍÌË„ËÚÂ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ,
7 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 »ÒÚÓËˇ.bg
22.00 ¬ Í‡Ô‡Ì Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÒÂÁÓÌ, 6 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ¬ËÍËÌ„ËÚÂ 10-ÒÂËÂÌ Ú‚
ÙËÎÏ
/ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ,
2019„./, 6 ÒÂÁÓÌ, 1 ÂÔËÁÓ‰, ÂÊËÒ¸Ó —ÚË‚
—ÂÈÌÚ ÀÂÊ˙, ‚ ÓÎËÚÂ:
‡ÚËÌ ”ËÌËÍ, ¿ÎËÍÁ‡Ì‰˙ ÀÛ‰‚ËÍ, ¿ÎÂÍÒ
’¸Ó„ ¿Ì‰ÂÒÂÌ Ë ‰. (16)
00.15 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.35 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.25 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.20 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.05 «Ì‡ÂÚÂ ÎË, ˜Â...
04.10 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡ /Ô/
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00.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.30 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
02.25 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
03.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
04.15 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.15 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.20 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
07.45 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
08.45 “¬ Ô‡Á‡
09.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.10 “¬ Ô‡Á‡
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË. ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
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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
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.30 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ - ÍÛËÁ
¯ÓÛ
14.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
15.00 ìƒÓÍÚÓ ◊Û‰Óî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.69
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî - ÍÛËÁ ¯ÓÛ
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.116
21.30 œÂÏËÂ‡: ì¬Î‡‰î - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.8
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ì◊˙Íî - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.19
00.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.11 ÂÔ.14
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.13
02.20 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.15
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05.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
08.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
08.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ
10.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - Ë‡ÎËÚË ¯ÓÛ Á‡ ÒÚËÎ Ë
‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
11.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
11.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
14.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
14.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
- ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡
Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
15.00 Ã˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓ
16.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
(Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
17.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ
Ì‡ ËÒÚËÌ‡Ú‡
18.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
20.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.30 ì¬‡˜Í‡î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
22.30 œÓÁÌÂ - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
23.25 ¬Â‰Ì˙Ê ‚ œ‡ËÊ. ƒ‡ÎË‰‡ Ë ƒ‡ÒÂÌ
00.30 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.05 ì¬‡˜Í‡î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
04.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
04.05 ì¬‡˜Í‡î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

СКРЪБНИ ВЕСТИ

ОВЕН

ВЕЗНИ

Обстановката на работното място ще е поспокойна, нещата ще се
движат в обичайното
русло.

За щастие нещата ще
се обърнат във ваша
полза, но все пак трябва да бъдете по-гъвкави.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Движете се по линията на най-малкото
съпротивление и избягвайте конфликтните
ситуации.

Не пренебрегвайте идеите, колкото и да са
странни. Рискованите
ви действия ще са успешни.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Любовта не признава
никакви рамки и ограничения. Правете това,
което ви диктува сърцето.

Физическата активност и спортът ще ви
се отразят добре, съчетайте полезното с приятното.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Желанието всичко да се
развива перфектно може да ви създаде известни душевни проблеми.

Подробностите ще ви
отегчават доста, рутината ще ви дава усещането, че губите свободата си.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Ежедневието ще ви
погълне със своите задачи и денят ще се
изтърколи, без да сте
усетили.

Избягвайте възможните конфликти, най-добрата ви стратегия ще
бъдат изчакването и
дипломацията.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

В днешния ден не се
застоявайте на едно
място. Внимавайте с
консумацията на вредни храни.

Доста добър ще е днешният ден за вас. Слабото ви място е прекаленото ви теоретизиране.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

ВЪЗПОМЕНАНИE
НА 17.01.2022 г. СЕ НАВЪРШВАТ
9 ГОДИНИ ОТ НЕПРЕЖАЛИМАТА
ЗАГУБА НА НАШИЯ ОБИЧАН СЪПРУГ,
БАЩА, ДЯДО И ПРАДЯДО

¿ÌÚÓÌÓ‚‰ÂÌ Â Ô‡ÁÌËÍ Ì‡ ÍÓ‚‡˜ËÚÂ Ë ÊÂÎÂÁ‡ËÚÂ

Две години без скъпия ни съпруг,
баща, дядо и прадядо

о.з. полк. ПЪРВАН
ЦАРКОВ АТАНАСОВ

о.з. полк. АНГЕЛ
ДИМИТРОВ ЦЕНОВ

С обич и признателност съхраняваме
спомена за теб!
Остави ни самочувствието и гордостта
да сме твоето семейство!
Винаги си с нас и винаги ще те обичаме !
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ТИ ПАМЕТ!
От семейството

Много ни липсваш!
Ще пазим в сърцата и мислите си
спомена за теб.
Обичаме те много.
Почивай в мир!
От семейството

œ‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡Ú‡ ˆ˙Í‚‡
ÔÓ˜ËÚ‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ Ò‚.
ÔÂÔ. ¿ÌÚÓÌËÈ ¬ÂÎËÍË Ì‡
17 ˇÌÛ‡Ë.
—‚ÂÚË ¿ÌÚÓÌËÈ Â Ó‰ÂÌ
ÔÂÁ 251 „. ‚ —Â‰ÂÌ ≈„ËÔÂÚ, ‚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Ì‡ Á‡ÏÓÊÌË Ë ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚Ë Ó‰ËÚÂÎË. ŒÒÚ‡Ì‡Î ÒË‡Í Ì‡
20-„Ó‰Ë¯Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚ, ÚÓÈ
‡Á‰‡Î Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÒË
Ì‡ ·Â‰ÌËÚÂ Ë ÒÂ ÓÚÚÂ„ÎËÎ
ÓÚ Ò‚ÂÚ‡. —ÎÂ‰ ‰˙Î„ÓÎÂÚÌ‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡ ·Ó·‡ ÔÓÒÚË„Ì‡Î Ò‚ˇÚÓÒÚ Ë ·ËÎ Û‰ÓÒÚÓÂÌ ÓÚ ¡Ó„‡ Ò ‰‡·‡Ú‡ ‰‡
ÎÂÍÛ‚‡. ƒÓÊË‚ˇÎ ‰Ó
105-„Ó‰Ë¯Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚ, Á‡Ô‡Á‚‡ÈÍË ÚÂÎÂÒÌÓÚÓ ÒË
Á‰‡‚Â Ë ÒËÎ‡. œÓ˜ËÌ‡Î Ì‡
17 ˇÌÛ‡Ë 356 „. √Ó‰ËÌ‡
ÔÂ‰Ë ÒÏ˙ÚÚ‡ ÒË ‚ÁÂÎ
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ·Ó·‡Ú‡ Ì‡
÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓÚË‚ ‡Ë‡ÌÒÍ‡Ú‡ ÂÂÒ: ÔÓ·Â‰ËÎ ÂÂÚËˆËÚÂ Ì‡ ÓÚÍËÚ ‰ËÒÔÛÚ,
ÔÓ‚Â‰ÂÌ ‚ „‡‰ ¿ÎÂÍÒ‡Ì-

Св. преп. Антоний Велики

‰Ëˇ. ”ÒÔÂı˙Ú ÏÛ Â Ì‡Â˜ÂÌ ìÚ˙ÊÂÒÚ‚Ó Ì‡ ıËÒÚËˇÌÒÚ‚ÓÚÓî.
—ÏˇÚ‡ ÒÂ, ˜Â ‰ÂÌˇÚ
ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ÓÚ ·ÓÎÂÒÚË.
ΔÂÌËÚÂ ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÎÂÚ‡Ú.
»ÏÂÌ ‰ÂÌ ˜ÂÒÚ‚‡Ú: ¿ÌÚÓÌ, ¿Ì‰ÓÌ, ¿ÌÚÓ‡Ì, ¿ÌÚÓÌËˇ, ¿ÌÚÓÌËÌ‡, ¿ÌÚÓ‡ÌÂÚ‡,
“ÓÌ˜Ó, “ÓÌˇ, ƒÓÌ˜Ó, ƒÓÌÍÓ, ƒÓÌÍ‡.

ПОНЕДЕЛНИК
17 ЯНУАРИ

15

СПОРТ

2022

РАДОСТИН ВАСИЛЕВ:

Ôóòáîëúò íè ìîæå äà ñå
èçäúðæà îò òâ ïðàâàòà
Спортният министър и Илиана Раева „заровиха томахавките”
Българският клубен
футбол може да се
издържа от тв правата.
Това смята спортният
министър Радостин Василев. Според него този продукт не е достатъчно развит досега.
“Моята идея като министър е с настоящо или
следващо ръководство на
БФС да се измисли чрез
телевизионни права или
по друг начин футболът
ни да се финансира централизирано, но това да не
минава през Българския
футболен съюз. Клубовете може да продават своите права, може да си
създадат лига, която да
оперира с техните права,
както е в по-голямата част
от Европа. Телевизионните права са продуктът,

който може да издържа целия български футбол. Ще
има ясни и обективни критерии. Надявам се това
ръководство на БФС да е
мислило по този въпрос,
но е видимо, че имаме няколко клуба, които са в изключително тежко състояние в Първа лига и са на
ръба на съществуването.
Методът някъде да се изпращат собственици,
някъде да се натиска да се
дават пари не работи. Ние
трябва да измислим пазарен механизъм. Готов съм
да дам и консултация с експертизата от ММС на
БФС, когато я поискат”,
каза Василев пред БНТ.
“Получавам коментари, че съм дошъл специално, за да разреша проблема на ЦСКА със стадио-

на, но това не е така. Играя ролята на медиатор, но
стадиони не строя. Държавата няма такъв ресурс за
момента.
Козирката на Левски
ли? Представителите на
Левски споделиха за проблемите от липсата на козирка на трибуната, главният архитект сподели
виждане, което цитирах, и
това не се хареса на “синята”
общественост.
Единственото,
което
държавата може да направи - разговарях с областния управител, за да съдейства с документи. Мисля,
че с г-н Сираков сме изяснили този въпрос”,
допълни юристът.
Той оповести, че са
изяснили ситуацията и с
шефката на федерацията

СНИМКА БНТ

Радостин Василев
по художествена гимнастика Илиана Раева, която
е и съпруга на Сираков.
Двамата ненужно се
сдърпаха, след което вза-

имно си отправиха обвинения, но накрая колегиално си стиснаха ръцете.
“В спорта адреналинът
винаги е на високо ниво.

Ëåâñêè ïðàùà
äâàìà â Óêðàéíà

Ïîñòàâÿò ïàìåòíèê
íà Ãóíäè â ïàðê „Ãåî Ìèëåâ”

Левски прати двама футболисти в Черноморец Одеса. След Борислав Цонев за Украйна заминава и Мартин Петков. Двамата се
оказаха ненужни на “Герена” и отиват без пари
в 13-ия в местното първенство.
Петков подписва за две години и половина.
Трансферът на младока става с помощта на
Милен Георгиев и неговата мениджърска агенция. От началото на сезона 19-годишният футболист изигра 15 мача за Левски във всички
турнири, в които успя да отбележи 1 гол. Името на младока бе свързвано със Славия, Локо
Пд и Локо Сф.
Левски запазва голям процент от следващ
трансфер на обещаващия футболист.
Борислав Цонев пък бе освободен от Левски, защото отказваше да си намали заплатата.
Спекулациите бяха, че футболистът получава
15 000 лв., а таванът на “Герена” е 10 000 лв.
В Одеса националът ще взима по 15 000
евро на месец.

Паметник на Георги Аспарухов ще бъде
разположен в парк
“Гео Милев” в София.
Творбата е дело на
скулптора Любомир
Григоров и е почти
завършена. Ще бъде
поставена близо до
къщата на легендата на
Левски и България - на
ъгъла на улиците “Детелин Войвода” и “Братя Пешеви”. Новината
съобщи кметът на столичния район “Слатина” Георги Илиев.
“Не е нужно човек
да е футболен фен, левскар или дори да обича
футбола, за да е наясно

Паметникът на
Георги Аспарухов
е почти готов
със значимостта на
личността на Гунди за
нас, българите. Гунди е
тази легенда, която все
ни липсва. Той създава
този мит за добро, успех, вътрешна сила и

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

творческа свобода,
който движи, направо
тласка една нация да
върви напред. Искам,
когато сме в парка спокойни, леки, способни да приемаме добрите послания - да
виждаме Гунди и да се
сещаме, че всичко е
възможно, че човек
може да постигне каквото поиска с воля, работа и добрина”, написа във фейсбук Илиев.
В “Слатина” вече
има паметна плоча на
Аспарухов. Новият паметник на Гунди ще е
вторият негов в цял
ръст.

На мен като човек от друга сфера ми се налага да
свикна, че винаги при спортистите педалът на емоциите е натиснат. Като
джентълмен съм поднесъл
своите извинения към г-жа
Раева, отношенията ни са
изцяло професионални.
Бих искал да бъда истински, оценката ще дойде от
обществото и ще бъде найправдива. Няма напред и
назад, има само напред.
Добрата връзка на
ММС с всяка федерация
ще допринесе всеки спорт
да върви нагоре. Тръгвам
със 100 наум във всяка
сфера. Спортната общественост трябва да се обедини, следвам принципи и
програма, няма да отстъпя с цената на всичко”,
обобщи Василев.

РЕЗУЛТАТИ

КОНТРОЛИ
Ботев Пд - Легия (Пол) 0:2 0:1 Пескуейра (36) 0:2 Стрзалек (79); Локо Сф
- Надежда (Доброславци) 2:0 1:0 Пинсон (13) 2:0 Кацикас (17).
КУПА НА АФРИКА
II КРЪГ
снощи: Група F: Гамбия - Мали и
Тунис - Мавритания;
Група Е: Кот д’Ивоар - Сиера Леоне и Алжир - Екваториална Гвинея.
Група В: Сенегал - Гвинея 0:0;
Малави - Зимбабве 2:1 1. Сенегал 4 т.
2. Гвинея 4 3. Малави 3 4. Зимбабве 0.
Група С: Мароко - Коморски острови 2:0 1:0 Амалах (16) 2:0
Абудхлал (89), проп. дузпа Ен Несири
(М-83); Габон - Гана 1:1 0:1 Аю (18)
1:1 Алевинах (88). 1. Мароко 6 т. 2.
Габон 4 3. Гана 1 4. Коморски о-ви 0.
Група D: Нигерия - Судан 3:1 1:0
Чуквезе (3) 2:0 Авонии (45) 3:0 Саймън
(46) 3:1 Хидир (70); Гвинея Бисау Египет 0:1 Салах (69). 1. Нигерия 6 т. 2.
Египет 3 3. Гвинея Бисау 1 4. Судан 1.
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Капитанът на Египет Мохамед
Салах донесе победата на
“фараоните” с 1:0 над Гвинея Бисау
ГЛЕДАЙТЕ

ПО ЕВРОСПОРТ 1
ТЕНИС
1.55 “Аустрелиън оупън”

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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ПОНЕДЕЛНИК
17 ЯНУАРИ

Новак Джокович няма да
участва на “Аустрелиън
Оупън”. Световният №1 в тениса бе депортиран, след като
загуби обжалването пред Федералния съд. Тричленният
състав реши след 7-часово заседание, че няма да възстанови визата на сърбина.
“Разпорежданията на съда
са молбата да бъде отхвърлена”, обяви главният съдия на
Федералния съд на страната
Джеймс Олсоп. Така Ноле
няма да може да се бори за
десета титла в турнира и ре-

И Дер

Стр. 15

“антивакс настроения в страната и да бъде заплаха за здравето на хората, независимо, че
може да има малък риск самият той да зарази някого”.
Магистратите не уважиха
и искането на Ноле за изплащане на обезщетение от Австралия. Съдебните разноски
трябва да бъдат платени от
загубилия делото. Според
сръбски медии става въпрос
за около $500 000. Състоянието на Джокович се оценява
на $220 милиона.
През 2021 г. сърбинът е

Àâñòðàëèÿ èçïúäè Äæîêîâè÷
Световният №1 в тениса олекна с $500 000 за съдебни разноски
кордна 21-ва от Големия
шлем.
До заседанието във федералния съд се стигна, след като
в петък министърът на миграцията Алекс Хоук анулира
визата, а решението бе обжалвано от екипа на сърбина.
Хоук изтъква, че Джокович
може да предизвика вълна на

спечелил $34,5 милиона само
от наградни фондове.
“Разочарован съм, че съдът
не уважи моята молба. Уважавам това решение и ще съдействам на съответните власти в
процеса на моето заминаване
от страната. Не ми е приятно,
че целият фокус беше върху
мен през последната седмица

и половина. Надявам се сега
всички да се фокусираме
върху играта и турнира. Искам да пожелая на всички играчи, официални лица, служители, доброволци и фенове
всичко най-добро за турнира”,
каза Ноле. Още вчера той хвана самолета за Дубай, а днес е
очакван в Белград.

“Това ще запази нашите
граници силни и австралийците ще останат в безопасност.
Сега е време Откритото
първенство на Австралия да
започне и пак да се радваме
на тениса”, обяви премиерът
на страната Скот Морисън.
Мястото на Ноле в
Мелбърн зае щастливият гу-

Àëáåðò Ïîïîâ å 12-è íà ñëàëîì âúâ Âåíãåí
Алберт Попов завърши 12-и на слалома от
Световната купа във Венген. Най-добрият ни алпиец се представи феноменално във втория манш,
след като в първия беше 25-и. Общото време на
българина е 1:42,81 мин. (53,08 и 49,73), като
във второто спускане завърши осми.
Това е второто най-добро представяне за Попов в дисциплината за сезона, след като преди
Коледа той се класира 11-и в Мадона ди Кампильо. Тогава в италианския курорт Камен Златков
завърши 19-и, но вчера не стартира заради контузия.
Попов беше по-бавен с 1,33 сек. от победителя Лукас Бротен (Нор), който бе 29-и след
първото спускане, но даде общо време 1:41,48
мин. Шестима не завършиха втория манш, между
тях и големият фаворит Хенрик Кристоферсен
(Нор).
Втори пред местна публика се нареди Даниел
Юл (Швейц) - на 0,22 сек., пред олимпийския
шампион от Ванкувър 2010 Джулианo Рацоли
(Ит) - на 0,29 сек.
В класирането Попов събра 61 т. и заема 18о място на слалом и 72-ро в общото подреждане.
За Големия кристален глобус води Марко
Одермат (Швейц) с 1075 т., пред Александър
Омод Килде (Нор) - 695, Матиас Майер (Ав) 592, и др. Световната купа продължава в Китцбюел, където в петък и събота има спускания на
легендарната писта “Щрайф”, а за неделя е предвиден слалом.

бещ от квалификациите Салваторе Карузо (Ит, №150).
Куриозно е, че според правилата незнайният италианец ще
е водач в схемата на първия
за сезона турнир от Големия
шлем. Карузо излиза днес на
“Род Лейвър “Арина” срещу
Миомир Кечманович (Сър,
№78).

Âèòîøà îòáåëÿçà
Ñâåòîâíèÿ äåí
íà ñíåãà
За единадесета поредна година София се включи в
отбелязването на Световния ден на снега. Край “Алеко” се състоя едно от 140-те официално регистрирани
от Международната федерация по ски (FIS) събития,
които бяха проведени в 42 държави. Липсата на снежна
покривка в София възпрепятства провеждането на празника в градска среда - така, както започна традицията в
центъра на столицата за първи път през 2012 г.

×åòâúðòà çàãóáà
íà Àîÿìà â Òîêèî

Алберт Попов даде 8-о време
във втория манш в слалома за
Световната купа във Венген и завърши 12-и

“Маегашира-16” Даниел Иванов - Аоияма
претърпя четвърта загуба
в Новогодишния гранд
турнир по сумо “Хацу
Башо” в Токио. Във втория бой в осмия ден на
надпреварата 35-годишният българин бе избутан от
дохиото от японския “маегашира-14” Котоновака с

хватката “ошидаши”. Съперникът му беше с 11
години по-млад и с 18 кг
по-лек, но записа трета
победа срещу българина,
който има само един успех в двубоите им.
Днес Аоияма открива
състезанието с японския
дебютант Даямами, който
също е с баланс 4-4.

144 áîðöè îò 33 êëóáà èçëú÷èõà øàìïèîíèòå â Ñëèâåí
144 борци от 33 клуба излъчиха шампионите в държавното лично първенство
по борба свободен стил в Сливен.
Мирослав Киров (74 кг) бе определен
за най-резултатен състезател, след като и
на финалите бе убедителен. Европейският вицешампион и състезател на ЮнакЛокомотив Рс се наложи с технически
туш (11:0) над дебютанта при мъжете
Радомир Стоянов (Берое).
Като най-техничен борец бе отличен
Рамазан Рамазанов (70). На финала дагестанецът, който се бори за КБ Илия

Павлов ВТ, а преди дни получи български паспорт, се наложи с 10:0 над Веселин Петров (Димитровград).
При най-леките ликува съотборникът
на Петров и носител на Пояса на Дан
Колов за 2021 г. Микяй Наим (57 кг) след
успех с 10:0 над Митко Асенов (НСА
Васил Левски).
Петият от Олимпиадата в Токио 2020
Георги Вангелов (Юнак-Локомотив Рс)
триумфира в кат. до 61 с 4:0 т. над Рухан
Расим (Димитровград).
Ветеранът Владимир Дубов (65 кг,

Миньор Пк) спечели поредната си титла
след успех над Божидар Джоров (Би
Риал, Сандански).
Другият натурализиран дагестанец
Али-Паша Умарпашаев (74 кг, ЮнакЛокомотив Рс) взе титлата с 8:3 т. срещу Михаил Георгиев (Ангел Гочев, Созопол).
При 86-килограмовите шампион е
Евелин Русев (Берое) след успех с 10:0
над Антон Иванов (НСА Васил Левски).
В кат. до 92 кг титлата спечели третият дагестанец Ахмед Магамаев (Юнак-

Локомотив), наложил се с 10:0 над Исмет Карабулут (Янчо Патриков-ЦСКА).
Сънародникът им Ахмет Батаев (97
кг, Юнак-Локомотив) ликува след 3:0
срещу Георги Димитров (НСА Васил
Левски).
При тежките Георги Иванов (125 кг,
Димитровград) спечели решителния
сблъсък с Николай Димитров (Левски) с
10:0.
С най-много титли (5) от Сливен си
тръгнаха борците на Юнак-Локомотив
Рс.

4

