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Годишната инфлация у нас за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 7,8%. Подобно поскъпване не е отчитано от 2008 г.
насам. Инфлацията за декември 2021 г. спрямо ноември е 0,9%.
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Мая ЙОВАНОВСКА

Скоро ще има нов посланик на Северна Македония в София

П

реди ден стана известно, че
Столичната община, контролирана от ГЕРБ, се готви да забрани,
и то още от следващата зима,
т.нар. цапащи автомобили да влизат в центъра през зимния сезон.
Първоначално идеята на гербаджиите била ограничението да
важи само за дните със силно
запрашен въздух, но накрая се
стигнало до предложение за наредба, в която да се определят
нискоемисионни зони.
Зоните със забрани ще са историческият център на града и районът около него. Това с думи прости означава, че колите с двигатели по стандарт “Евро 1” и част от
“Евро 2” няма да имат право да
влизат в центъра на столицата през
зимата. Да не забравяме за екостикерите, които започнаха да слагат
по колите и които показват колко
замърсява возилото.
Едва ли има разумен човек,
който иска да диша мръсен въздух.
Тези дни бе публикувана класация,
която нареди София сред десетте
столици с най-мръсен въздух в
света. По данни на Световната
здравна организация страната ни е
на трето място в света по
смъртност, причинена от замърсяването на въздуха. А газовете от
автомобилите са един от най-големите замърсители.
Обаче!
Стр. 8
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“България приема да използва краткото име Северна Македония, също както
дългото име Република Северна Македония”, заяви
Димитър Ковачевски след
разговорите с българския си
колега Кирил Петков по
време на посещението на
българската делегация в

Скопие.
Македонското правителство е изпратило вербална
нота до ООН, в която “изрично се потвърждава, че
двете имена са еднакво валидни”. Ковачевски потвърди, че няма да има каквато и
да е “последица върху териториалната цялост на

България”.
От две години няма македонски посланик в София,
скоро ще има - бизнес ориентиран, съобщи Кирил
Петков пред български журналисти.
Петков и Ковачевски се
договориха още за съвместно заседание на двете прави-

телства на 25 януари, за
създаване на работни групи,
които да се срещат всяка
седмица, за разкриване на
самолетна линия София-Скопие и за укрепване на трансграничните транспортни и
бизнес връзки.
Стр. 3
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Ïîâå÷å îò 10 ñà ñèãíàëèòå
ñðåùó Èâàí Ãåøåâ
На 8 февруари Конституционният съд решава дали правосъдният министър
може да иска предсрочно освобождаване на главния прокурор
Има над 10 сигнала от различен характер срещу Иван Гешев, обяви в телевизионно участие бившият правосъден министър Иван Демерджиев. “Има
за забавяне на производства, спиране
на такива. Имаше и доста притеснителни сигнали, в които се описваха деяния, които ако се установят, са
престъпления, като укриване на документи, използване на служебно влияние”, обясни той. Ексминистърът подчерта, че е събрал значителна част от
сигналите и ги е предал за работа. По
думите му и към момента те се проверяват от Министерството на правосъдието. Демерджиев смята, че проверките скоро трябва да приключат и
информацията да бъде предоставена
на обществеността.
“Прекалено дългото задържане в
сфера, която е свързана с упражня-

ване на огромна по мащаби власт
създава предпоставки за нередности,
ставаме свидетели на различни форми на злоупотреби”, каза Демерджиев. Той коментира и оставката на Сотир Цацаров като шеф на КПКОНПИ и отбеляза, че е трябвало да
бъдат посочени и мотивите при депозирането й. “Нас ни интересува
какво имущество е отнела тази комисия, какви разноски са платени по загубените дела, какви обезщетения са
платени за вреди от страна на
КПКОНПИ”, добави Демерджиев.
По-рано в интервю за Нова телевизия премиерът Кирил Петков отхвърли
слуховете, че Иван Демерджиев ще замести Цацаров начело на КПКОНПИ.
“Харесвам професионалните му качества, но неговата кандидатура не е
била обсъждана за този пост. Човекът,

който ще заеме мястото на Сотир Цацаров, ще трябва да може да работи
срещу корупцията, независимо от
властта, да е безпристрастен”, заяви
министър-председателят. Той добави,
че парламентът ще реши дали Цацаров
да освободи поста си по-рано. Петков
не скри изненадата си, че Цацаров е
подал оставката си точно ден преди да
му отнемат достъпа до класифицирана
информация. Вярвам на службите за
сигурност, може отнякъде да е имал
тази информация или е съвпадение,
каза премиерът.
Кирил Петков добави, че доверието към главния прокурор Иван Гешев
е изчезнало в голяма част от обществото, както и в управляващата коалиция. “Рано или късно, ако цялото общество не вярва, че той си върши добре работата, има начини да бъде от-

странен. Целенасочено ще се движи
парламентарната група да изменим
Закона за съдебната власт, за да имаме
начин за контрол. Сменяйки позицията на г-н Гешев да не е само Господ
над главата му, целим да има и проверяващ съдия”, закани се премиерът.
Стана ясно, че на 8 февруари Конституционният съд ще се произнесе
дали правосъдният министър може да
предлага предсрочното отстраняване
на тримата “големи” в съдебната власт
- главния прокурор, председателя на
Върховния касационен съд и шефа на
Върховния административен съд, при
“тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт”.
Докладчик по казуса е съдия Филип
Димитров.

Áúäåùåòî íà Ðóñå îáñúäèõà êìåòúò
è íàðîäíèòå ïðåäñòàâèòåëè îò ðàéîíà
Магистралата Русе-Велико Търново и изграждането
на втори мост над река Дунав
при Русе бяха част от темите,
които кметът Пенчо Милков
и зам.-кметовете обсъдиха с
народните представители, избрани от 19 МИР. На работната среща присъстваха
Крум Зарков (БСП), Калин
Иванов (ПП), Светлин Стоянов (ИТН) и Ализан Яхова
(ДПС). “Целият административен капацитет на Община
Русе във всичките му сфери
може да бъде използван от
вас - представителите на русенци в парламента. Вярвам,
че чрез вас ни се дава реална
възможност местната власт и
държавата да единодействат”,
увери Милков.
Относно бъдещето на магистралата
Русе-Велико
Търново Крум Зарков бе категоричен, че работите по
проекта трябва да започнат
тази година. Според него
въпросът следва да се защити
и пред представителите ни в
Европарламента, тъй като
Русе е град с кръстопътно местоположение и голямо евро-

Вицепремиерът Корнелия Нинова и икономическият зам.-министър Димитър Данчев
проведоха среща с кмета на Русе Пенчо Милков. Те обсъдиха социално-икономическата
обстановка в областта - работни места, заетост, потенциал за развитие
на региона, развитие на производството и индустрията, подкрепа за ремонт
на улици и въпроси, свързани с русенската корабостроителница

пейско значение.
Присъстващите се съгласиха с необходимостта част
от приходите от такса “Дунав мост” да постъпват в
местната хазна, обмисля се
и разговор с министъра на
финансите Асен Василев по
темата.
Милков припомни и за някои от занемарените с години
от държавата проблеми Дъговия мост, който има
спешна нужда от ремонт,
строителството на кръгово
движение при магазин
“Джъмбо”, където общината
изгради осветление със собствени средства, и др.
Всеки от депутатите получи писмо със специфичните проблеми в четирите ресора - комунални дейности,
строителство, хуманитарни
дейности, икономика и международно сътрудничество, за
чието разрешаване Община
Русе ще търси съдействие.
По-късно стана ясно, че
общинското предприятие “Комунални дейности” продължава осветяването на пешеходни
пътеки в града с LED прожектори. Отстранени са и редица
неизправности в осветлението
в селата Семерджиево, Червена вода, Ново село, кварталите Средна кула и Долапите и в
град Мартен.

Çà ñåäìèöà äâîéíî ïî-ìàëêî ñà ïîñòúïèëèòå íà ðàáîòà îò ñúêðàòåíèòå
Евгения МЛАДЕНОВА

През последната седмица 10-16 януари новите регистрирани безработни
са 6729. Постъпилите на работа са
3356, което е двойно по-малко. Това
сочат данните на НСИ. За първите две
седмици на 2022 г. освободените от
работа са 15 527, а намерилите препитание са 5776. От началото на юли м.г.,

макар и с малко, превес имат новите
регистррани безработни над намерилите трудов ангажимент.
През последната година разликата
между съкратените и намерилите работа не е много голяма: 278 926 към 224
027, става ясно от данните на НСИ.
От Агенцията по заетостта съобщиха, че и през декември 2021 г. регистрираната в страната безработица остава рекордно ниска - 4,8%. Според
данните на АЗ регистрираните безра-

ботни през последния месец на 2021 г.
са 157 283, което е с 964 по-малко от
ноември и с 63 009 (28,6%) по-малко
в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през декември са се регистрирали 21 505 безработни, като те
са с 3145 по-малко спрямо предходния месец, а спрямо декември 2020 г.
се наблюдава спад от 11 102 души.
През декември 14 167 безработни са
започнали работа, което е с 1036 повече от ноември и с 1914 повече от

декември 2020 г. Най-много са започналите работа в държавното управление. Припомняме, че в началото на
декември бе обявено, че се предвиждат 15% съкращения в държавната
администрация до края на 2022 г. в
неефективно работещите структури,
което е около 30 хил. души.
През декември 5717 безработни от
рисковите групи са назначени на субсидирани работни места, уточняват от
Агенцията по заетостта.
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Ùå ëåòèì äî Ñêîïèå
çà 20 ìèíóòè
Двустранните работни групи ще се срещат всяка седмица,
Кирил Петков обеща резултати „в най-скоро време”
Таня ГЛУХЧЕВА
специален пратеник
на ДУМА в Скопие

С държавна церемония министър-председателят на Република Северна Македония
Димитър Ковачевски приветства министър-председателя
на Република България Кирил
Петков при пристигането му
на еднодневното официално
посещение в страната.
“За мен е удоволствие и
голяма чест да приема днес
правителствената делегация на
Република България, водена от
министър-председателя Кирил
Петков, която е на официално
посещение в Република Северна Македония. Днешните срещи подчертават важността на
интензивното сътрудничество
и диалог между двете съседни
държави, основани на европейски ценности и взаимно уважение”, каза Ковачевски.
Успоредно със срещата на
четири очи между двамата се
проведоха отделни срещи между вицепремиера по европейските въпроси Боян Маричич
с Кристиан Вигенин, заместник-председател на Народното
събрание на Република Бълга-

СНИМКА АВТОРКАТА

България вече ще използва краткото име Северна Македония.
Това беше договорено между двамата премиери Кирил Петков
и Димитър Ковачевски по време на срещата им в Скопие
рия, както и министрите на
транспорта и съобщенията на
двете държави Благой Бочвар-

ски и Николай Събев и на
външните министри Буяр Османи и Теодора Генчовска.

На пресконференцията
след срещата Ковачевски обяви, че България е признала

краткото име “Северна Македония”, а Скопие от своя страна е изпратило до ООН вербална нота, с която потвърждава, че “Северна Македония” се отнася само до
държавата, не и до географската област и че македонците нямат териториални претенции към България. Двамата с Кирил Петков обявиха,
че ще се стремят към нова дефиниция за добросъседство.
Петков поздрави транспортните министри на двете
държави и обяви, че авиолинията София-Скопие ще стане
реалност до 60 дни, а пътуването ще отнема 20 минути.
Двамата с Ковачевски обявиха
създаването на работни групи
по различни въпроси, като
Петков обяви също така, че
срещи на работните групи ще
има всяка седмица, и обеща
резултати в най-скоро време.
В отговор на журналистически въпрос Ковачевски обяви, че спорната историческа
комисия вече има свой план
за работа, но сега историците
трябва да решат как да
продължат напред “въз основа на постигнатото досега и
фактите”.
“Виждам някаква символика. На тази дата България
първа призна Северна Македония за независима държава.
Днес Кирил Петков е първият,
който ни поздравява и посещава, след като беше избрано
новото правителство”, заяви
Ковачевски.
Кирил Петков връчи на
македонския си колега приложението “dDnevnik”, което ще
улесни живота на диабетиците. Софтуерното решение е
изготвено от компанията
Scalefocus. Това е най-голямата чуждестранна инвестиция
от България в IT сектора на
РС Македония.

КИРИЛ ПЕТКОВ:

ДИМИТЪР КОВАЧЕВСКИ:

Добросъседството ще има вече практически измерени и реални резултати, а не само политически изказвания. Мога да кажа много ясно, че днес
затвърдихме позициите, но е постигнат напредък като точен и ясен календар
за следващите няколко месеца. Фокусираме се върху всички неща, които са
общи и върху възможностите за обогатяване на нашите отношения. Работните групи ще се съсредоточат и върху специфичните въпроси, които трябва да решим заедно. Оптимист съм за съвместните ни действия

Македонците и българите са много близки братски народи. Затова влизаме в решаване на отворените въпроси за изграждането на ново бъдеще.
Ще се финализира и договорът за трансгранично сътрудничество, с което
ще бъде отворен граничният пункт „Клепало. Виждам някаква символика.
На тази дата България първа призна Северна Македония за независима
държава. Днес, Кирил Петков е първият, който ни поздравява и посещава,
след като беше избрано новото правителство

Îáùî ïðàâèòåëñòâåíî
çàñåäàíèå ùå èìà íà 25 ÿíóàðè
През следващия период до провеждането
на съвместното междуправителствено заседание между България и РС Македония в края на
месеца ще бъдат договорени подробностите
около откриването на въздушната линия. За
това се споразумяха министрите на транспорта на двете страни Николай Събев и Благой
Бочварски по време на официалното посещение на българския премиер Кирил Петков в
Скопие. Коментиран е и въпросът за модернизацията на граничните пунктове, както и отварянето на новия пункт “Клепало” край Берово.
Във връзка с Коридор №8 е обсъдено изграждането на общ граничен тунел, който ще свърже
двете държави като част от проекта за железопътната връзка между тях.
Европейската интеграция на Западните Балкани представлява национален интерес както за
страните кандидатки, така и за членовете на Европейския съюз, потвърди външният министър
на РСМ Буяр Османи на срещата с българския

външен министър Теодора Генчовска. Акцент
на разговорите беше предстоящата съвместна
сесия на правителствата на двете страни, която
ще се проведе в София на 25 януари, както и
въвеждането на нова динамика в сътрудничеството чрез прилагане на концепцията за работни
групи, с акцент върху конкретни области, в
които има потенциал за напредък.
„На срещата беше приветстван подновения
диалог между двете правителства, както и важността от продължаване на интензивната комуникация на високо ниво, като беше изразена увереност, че новата динамика в контактите ще доведе
до необходимото надграждане на двустранните
отношения“, се казва в изявление.
По отношение на икономическото сътрудничество министрите приветстваха ръста на стокообмена между двете страни с 30 процента през
2021 г. и изразиха очакванията си през 2022 г. да
се запази положителният темп на растеж на двете
икономики и търговията между двете страни.

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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МОН ОБЕЩАВА:

Ïî-âèñîêè çàïëàòè çà ó÷èòåëèòå
è ïîâå÷å ñïîðò çà ó÷åíèöèòå
Образователното министерство започва борба с плагиатството
Деси ВЕЛЕВА

Повишаване на заплатите на
учителите, повече спорт за учениците, по-висок стандарт за
издръжка на училищата и борба
с плагиатството в науката са
сред приоритетите на Министерството на образованието и
науката, обявени от министър
Николай Денков. Ведомството
му ще поиска от Министерството на финансите да се отделят
повече пари за възнагражденията на учителите и те да станат с
25 на сто над средната заплата
за страната. По-високите заплати са едно от условията за повишаване на качеството на училищното образование, категоричен бе акад. Денков.
МОН ще създаде нова програма за обхващане на повече
ученици в различни извънкласни спортни и културни дейности. Тя ще е с подкрепата на
министерствата на културата и
на спорта. По друга програма
ще се ремонтират физкултурни
салони и спортни площадки. За
увеличаване на обхвата на децата в системата се предвиждат безплатни детски градини
за малчугани над 3-годишна

СНИМКА БГНЕС

възраст. За първи път от 10
години ще се увеличи и стандартът за издръжка на образователните институции.
Качеството на обучението
ще се оценява по нова методи-

ка, стана ясно вчера. Оценката
на преподаването в училищата
ще отчита спецификите им населено място, образователен
статус на родителите и особеностите на децата.

Èçâúíðåäíàòà ïî÷èâêà
çà ó÷èëèùàòà ùå å 9 äíè
Извънредната ваканция за учениците вероятно ще е 9 дни, като пет от тях са учебни, а
останалите 4 са в почивни дни. Ваканцията ще е
в периода 29 януари - 6 февруари. Датите ще
бъдат предложени от Министерството на образованието на Отраслов съвет в петък, който
трябва да вземе окончателното решение. МОН
очаква по това време да бъде и пикът на пандемията. Различните организации в системата на
средното образование предложиха на МОН свои
варианти за почивка, които се разминаваха в
датите около 1 февруари, когато е обявена официално междусрочна ваканция. Вторият срок ще
започне на 7 февруари.
Министър Николай Денков коментира и възможностите за дистанционно обучение. Според него
данните сочат, че на национално ниво не може да
бъде обявено такова, а решенията трябва да се вземат според спецификата на районите и училищата.
В момента 3,6 на сто от учителите са карантинира-

ни, 2,3% от непедагогическия персонал и 2,58 процента от учениците. Разликите на някои места обаче
са от 5 до 8 пъти. Министърът уточни, че директорите могат да подават заявки за преминаване към
неприсъствено обучение по всяко време и те ще се
обработват бързо. Денков говори и за разнобоя
между родителите и желанията им и изнесе данни,
че в момента между 12 и 15% от учениците учат от
вкъщи по желание на семействата им.
Изненадващо лидерът на Синдиката на
българските учители Янка Такева призова МОН
всички гимназисти да преминат към дистанционно обучение. “Учителите капнаха, по 50 на
сто от учителските колективи са болни или в
карантина”, заяви тя, като опроверга данните
на министерството. Досега Такева беше радетел за присъствени часове.
Община Петрич чака одобрение на МОН за
преминаване в онлайн обучение на учениците от
5 клас нагоре. Там отсъстват 25 на сто от децата.

Денков наблегна на анонсираната Единна електронна
платформа за образователни
услуги и съдържание или електронния образователен облак.
Чрез него учители, ученици и

родители ще имат достъп до
образователни ресурси, събрани на едно място.
Министерството ще се фокусира и върху професионалното образование и то ще бъде
подкрепено с повече средства
за дуално обучение, за паралелки по защитени и търсени от
пазара на труда професии.
Специално внимание МОН
ще отдели на борбата с плагиатството. Във висшето образование и науката няма място за
хора, свързани с такива практики, заяви акад. Денков. Затова ще бъдат направени промени в Закона за висшето образование и Закона за развитието
на академичния състав. Във
всеки вуз ще могат да се направят комисии по академична етика, а Националната комисия ще
се явява като втора инстанция
и пред нея ще могат да се обжалват решенията на комисиите от по-ниското равнище. Досега за плагиатство можеха да
се проверяват само научни трудове, включени в конкурси, а
отсега нататък ще могат да се
следят всички публикации, коментира министърът.
През тази година ще започнат част от дейностите по
Плана за възстановяване и
устойчивост и по двете европейски програми за образование и наука.

Ïðîêóðàòóðàòà ùå
ðàçñëåäâà ïîðú÷êèòå
íà òåñòîâå çà äåöà
Специализираната прокуратура е образувала досъдебно производство за проведени от Министерството на здравеопазването четири процедури за закупуване и доставка на тестове за тестване на
ученици за КОВИД-19.
В началото на януари Антикорупционната комисия изпрати
на прокуратурата резултатите от проверката си за покупката на
антигенни тестове за учениците, защото според нея има данни за
извършени корупционни престъпления. Тя обхващаше четири
процедури по избор на изпълнители, проведени от екипа на
служебния здравен министър Стойчо Кацаров. Обвинения за
нередности при поръчките отправи и уволненият в края на мандата на служебното правителство зам.-министър на здравеопазването Димитър Петров.
Сега от прокуратурата съобщиха, че с постановление на наблюдаващия прокурор е образувано досъдебно производство за длъжностно престъпление. Разследването е възложено на следовател от
отдел “Следствен”, а на Агенцията за държавна финансова инспекция е разпоредено извършване на финансова инспекция.

ДОЦ. КУНЧЕВ:

Âåðîÿòíî å ñ âàðèàíòà îìèêðîí äà ïðèêëþ÷è ïàíäåìèÿòà
“Вероятно e с варианта омикрон да
се сложи край на пандемията. Омикрон
ще привикне към нашия организъм и ще
стане заболяване, с което ще се срещаме
всяка година”, заяви главният държавен
здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.
Според него в България сериозният
проблем са ниските нива на ваксинация.
Кунчев припомни, че всекидневно около 90% от приведените в интензивни

отделения пациенти са неимунизирани.
Доц. Кунчев е категоричен, че едно от
най-неприятните качества на омикрон е
способността му частично да заобиколи
имунитета от ваксините, което е намалило защитата дори до 50-60-70%, но с
подсилващата доза защитата става 7080%. Според него ситуацията може да е
под контрол, докато хората спазват немедицинските мерки - носене на маска,

физическо отстояние, избягване на
струпванията от хора.
Във вторник у нас бе регистриран
много висок брой новозаразени - 9996,
което е над 22% от направените за
КОВИД-19 лабораторни изследвания.
Високият брой заразени не е изненада,
това ще продължи и през следващите
седмици, коментира Кунчев.
Заетостта на интензивните легла в

Северния Централен район достигна
75,8%, а в Южния Централен район
заетостта е вече 50,4%. Югозападният
район отчита 36,8% заетост на интензивните болнични легла. От разкритите
в София 1878 легла са заети 63% от
неусложнени пациенти и 71% от хора,
които са на интензивно лечение. В столицата заболяемостта от КОВИД-19 е
1756 на 100 хил. население.

www.duma.bg
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МИНИСТЪР ИВАНОВ:

Öåíèòå íà òîêà çà àãðîñåêòîðà
ñà ñúñ 160% ðúñò
Цените на електроенергията, влагани в селското стопанство у нас,
бележат ръст от 160%
спрямо 2020 г. Това е
отбелязал министърът
на земеделието д-р Иван
Иванов по време на заседението на Съвета за
земеделие и рибарство
към ЕС в Брюксел. Министърът е обяснил, че
секторът на свинското
месо в България е изправен пред сериозна криза. Той коментира, че

сред основните проблеми
са нарастването на цените на основните фуражни
култури и смески, както
и значителното повишение на разходите за производство в земеделието,
по-специално на горивата и електроенергията.
Иванов информира, че в
аналогична ситуация е и
птицевъдството. Той заяви, че въпреки тенденцията за увеличаване на изкупните цени в сектор
“Мляко” и “Месо”, раз-

ходите не могат да бъдат
покрити.
“Подкрепяме въвеждането на спешни и извънредни мерки за сектор
“Свиневъдство” на ниво
Европейски съюз”, е заявил министърът. “Смятаме, че за сектора е необходимо да бъде предоставена директна финансова
помощ за излизане от кризата подобно на тази, дадена на млякото и млечните продукти през 2009 и
2016 г.”, е казал Иванов.

СНИМКА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Министър Иванов по време на заседанието в Брюксел

È ñúáèðà÷èòå íà
äúëãîâå èñêàò çàêîí
Омбудсманът Диана Ковачева
подкрепи министър Корнелия
Нинова за спешно
регламентиране на дейността
на колекторските фирми
И колекторските фирми
искат закон и регистър за дейността им. Това стана ясно от
думите на Здравко Иванов,
представител на колекторско
дружество, пред БНТ.
В началото на месеца вицепремиерът и министър на
икономиката Корнелия Нинова настоя до края на февруари да бъде изработен закон,
който да спре “произвола на
колекторските фирми”. Тя
обяви, че в Комисията за защита на потребителите всеки
ден постъпват жалби срещу
събирачи на вземания.
“Относно законопроекта
смятаме, че той е нужен, тъй

като тази дейност има отношение към много български
граждани. Така че относно
регулацията на тази дейност
ние сме категорично за, защото той би помогнал на потребителите, но и на самите
колекторски дружества. Ние
искаме да бъде поставена
ясна граница между истинските европейски управления
за вземане и дружества, които си служат с прийоми, които нямат нищо общо с начините, по които работят истинските колекторски дружества”, заяви Иванов. Той каза
също, че подкрепя предложението да се създаде регистър

на колекторските фирми и
режим, по който дружествата да бъдат вписвани и регистрирани. Иванов призна, че
знае за неприятни практики в
събираемостта на задълженията и че не може да определи
тези фирми като колекторски
дружества, защото те нямат
нищо общо с техния бизнес.
“Трябва да има отделен закон
и нашите предложения са

свързани с правния статус на
тези дружества и начините,
по които те работят. Искаме
да се постави ясна граница
между легитимните колекторски дружества и тези, които
си мислят, че са такива, но
нямат нищо общо с този бизнес”, подчерта Иванов.
Междувременно омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до вицепремиера и

министър на икономиката и
индустрията Корнелия Нинова, в което потвърждава необходимостта от спешни законодателни промени за регламентиране дейността на
събирачите на вземания. Поводът за писмото е именно
инициативата на министър
Нинова за обсъждане и изготвяне на законопроект, който
да регулира дейността на тези
дружества.
Ковачева подчертава важността от спешно приемане на
законодателни мерки, чрез
които да се предостави
допълнителна защита на гражданите и контрол при упражняването на дейностите по
прехвърляне на вземания и
извънсъдебното им събиране.
Тя посочва, че в условията на
пандемия проблемите на хората са още по-изострени заради извънредното положение, довело до намалели или
дори липса на доходи.

Áèçíåñúò ïðåäëàãà ñòðàòåãèÿ
çà êúìïèíã òóðèçìà

СНИМКА МТ

Министърът на туризма Христо Проданов се срещна с посланика на Обединените
арабски емирства у нас Султан Рашид Султан Алкайтуб Алнуайми.
Двамата обсъдиха и възможността за подписване на Меморандум
за сътрудничество в областта на туризма

Идеи и инициативи за развитие на алтернативния и приключенски туризъм у нас обсъди ресорният министър Христо
Проданов с Българската асоциация за алтернативен туризъм,
“Планини и хора” - асоциация на планинските водачи в България, Българска асоциация на винените професионалисти, Сдружение “Българско кемпер общество”, Мирослава Петрова, депутат от 47-то НС и адвокат Димитър Бораджиев. Министърът
увери, че ведомството ще обърне специално внимание на този
сегмент от туризма, защото по негови думи това е добър начин
за развитие на целогодишен туристически продукт и за раздвижване на слаборазвитите региони в страната.
От бизнеса представиха идеите си за развитието на алтернативния и приключенския туризъм в България, като уточниха,
че в Европа къмпингуването е изключително развита дейност,
особено в страни като Испания, Италия, Франция и Дания. Те
посочиха, че в последните години много хора се ориентират
към къмпингуването, тъй като е най-безопасният вид туризъм,
особено във времена на пандемия. От бранша заявиха, че са
готови да представят стратегия за къмпинг туризма, която ясно
да начертава посоките за развитие, тъй като до момента не му
е отделяно специално внимание и много малко чуждестранни
туристи идват у нас с кемпери.
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Äàíèåë Ëîðåð î÷àêâà 5% èêîíîìè÷åñêè ðúñò ó íàñ
Иска ми се икономическият растеж
на България да стигне 5 процента, каза
Даниел Лорер, министър на иновациите и растежа, при откриването на среща на двустранните търговски камари
в страната.
“В Министерството на иновациите
и растежа сме събрали инструментите
от държавните институции, които да
работят за икономическия растеж.

Това са Българската банка за развитие,
Фондът на фондовете, Националният
иновационен фонд, набор от европейски програми, както и Българската агенция за инвестиции, която е лицето на
България”, каза министърът. Нашата цел
е да насочим тези инструменти към
максимален растеж - иска ми се да е 5
процента, посочи министърът. Румъния
вече го постигна, инфлацията ни помага

и с ваша помощ това е постижимо, добави Лорер, като се обърна към представителите на търговските камари.
Досега основната пречка за инвестиции беше бизнес рискът, свързан с корупцията. Затова се стремим към нулева толерантност към корупцията и премахване на административните пречки
пред бизнеса, отбеляза Лорер.
Представителите на търговските ка-

мари посочиха като основен проблем
за бизнеса гарантиране върховенството на правото, в това число на правата
на компаниите и на чуждестранните и
на местните инвеститори. Друго предизвикателство е подобряване на квалификацията на работната сила и активизиране на работата на търговските
аташета на България за привличане на
инвеститори в страната.

Èíôëàöèÿòà óäàðè
13-ãîäèøåí ðåêîðä
За една година животът
у нас поскъпнал със 7,8%
Годишната инфлация в
България за декември 2021 г.
спрямо декември 2020 г. е
7,8% , като подобно поскъпване у нас не е отчитано от 2008
година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).
Инфлацията за декември
2021 г. спрямо ноември е
0,9%. Според данните през
последния месец на 2021 г.
спрямо предходния поскъпването на хранителни продукти
и безалкохолни напитки е с
1,4%; на алкохола и цигарите
- с 0,4%; на режийните разноски - с 0,7%; на жилищното
обзавеждане, домакинските
уреди и принадлежности - с
1%, на транспорта - с 0,7%;
на развлеченията и културата
- с 4,7%; на ресторантите и
хотелите - с 0,9%.
През декември спрямо ноември централното газоснабдяване е поскъпнало със 7,9%,

газообразните горива за битови нужди - с 1,2%, въглищата
- с 9,8%, дървата за отопление - с 0,5%, перални и съдомиялни - с 1,9%, климатични
инсталации - с 1,6%, праховете за пране - с 2,3%. Цените
на дизеловото гориво са нараснали с 0,1%, на газа пропан-бутан за коли - с 1,1%, на
метана - с 2,8%. В общественото хранене поскъпването е
едва с 0,7%, докато услугите
по краткосрочно настаняване
са поскъпнали с 6%. През декември 2021 г. облеклото и
обувките са се продавали
съответно с 1 и 0,5% по-евтино, препаратите за почистване на съдове са поевтинели с
1,9%, бензинът А95Н - с 0,6%,
а А100Н - с 0,7%. Поевтиняването на електронните игри
е с 10,3%. От храните през
декември са поскъпнали посъществено оризът - с 3,2%,
брашното - с 3,7%, хлябът - с

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

3,1%, сиренето - с 1,9%, яйцата - с 2,2%, млечните масла с 4,1%, захарта - с 2,2%, бирата - с 2,8%.
Инфлацията ще достигне до
6% средно за цялата 2022 г.,
изчислиха експертите на УниКредит Булбанк. Те очакват
цените на електроенергията и
топлоенергията за домакинствата да нараснат с 15% през
април 2022 г. Според анализа
на банката високата инфлация
ще окаже неблагоприятен

Áàíêîâèòå óñëóãè íà ãèøå
ùå ñòàâàò âñå ïî-ñêúïè
операции, като таксите са фискирани около средните за пазара
и които са обявени на сайта на
БНБ”, обясни кредитният консултант.
Той добави, че има инфлация,
а самият разход да се поддържа
офис нараства и заради това в
следващите години ще виждаме
как банките ще оптимизират клоновата си мрежа.
Междувременно от Столичната дирекция на вътрешните
работи (СДВР) предупредиха
гражданите за нов вид измама. В
съобщение, публикувано на официалния профил на дирекцията
във Фейсбук, от СДВР обясняват, че извършителите се обаждали по телефона на граждани и
се представяли за служители на
различни търговски банки. Под
различни предлози те правели
опити да получат информация за
издадените на тяхно име банкови карти, потребителски имена и

разходи на домакинствата.
Това е най-голямото годишно
намаление, откакто се води
тази статистика, и се дължи
на влиянието на пандемията
от КОВИД-19. Мерките за
социална дистанция, наложените от правителствата ограничения за движение на хора
и за икономически дейности,
които не са от първостепенно
значение, са засегнали тежко
потребителските разходи на
домакинствата.

Îòñòðàíèõà êàäúð íà ÄÏÑ
îò „Àâòîìàãèñòðàëè”

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ:

Всички услуги, които ползваме на гише в банков офис, с банков служител, ще стават все поскъпи. За това предупреди в
ефира на БНР кредитният консултант Тихомир Тошев. По думите му темата се обсъжда и на
ниво ЕС, тъй като тази тенденция към повишение не е само в
България, но пък тя се усеща найрязко именно в по-бедните страни като нашата. Според Тошев
на голяма част от банките таксите за онлайн банкиране са минимални, а има и доста операции
без такси.
“Преди години Европейският парламент забеляза, че банковите такси нарастват в доста
различни страни, тогава се въведе евродиректива, която след
това се превърна в закон, който
се прилага и у нас. И сега всяка
банка в ЕС е длъжна да предлага
на потребителите банкова сметка с обикновените, стандартни

ефект върху потреблението и
то ще допринася по-малко за
икономическия растеж през
2022 г. в сравнение с 2021 г.
През 2020 г. потребителските разходи на домакинствата в ЕС са намалели с безпрецедентните 8 на сто спрямо 2019 г., отчете Евростат.
В България потребителските
разходи на домакинствата са
намалели с 4,9 на сто. Всички
страни-членки на ЕС са отчели спад в потребителските

пароли за електронно банкиране. Впоследствие реализирали
плащания без знанието и съгласието на титулярите. От полицията напомнят, че банковите
институции нямат практика да
изискват чрез телефонно обаждане или имейл кореспонденция
предоставянето на лични данни
от свои клиенти. МВР призовава
гражданите да сигнализират при
подобно обаждане.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството
Гроздан Караджов е подписал заповед за освобождаване на изпълнителния директор на “Автомагистрали” ЕАД Десислава Христова.
Предстои вписване на промяната в Търговския регистър, съобщиха
от МРРБ. Официалната причина за отстраняването й от поста е, че
се прави промяна в устава на дружеството, с която то ще се представлява от един изпълнителен директор, а не от двама, както досега.
Неофициалната причина за отстраняването на Десислава Христова е проверка на ДАНС в държавното дружество. ДАНС влезе в
“Автомагистрали” заради строителството на магистрала “Хемус”,
според медийни публикации. Отстраняването на Христова от поста
става, след като се появиха информации, че първият документ, свързан
с набирането на фирми-контрагенти за строителството на “Хемус”,
става по неин доклад от август 2018 г. за разширяване на дейността
на дружеството чрез проучване на пазара и избор на потенциални
партньори. “Аз не съм мозъкът на операцията. Ние трябваше да се
развиваме, защото идеите бяха такива. Но по това време никой не
беше и помислял за инхаус. Това, което ние предприехме, няма нищо
общо с това, което се случи после”, коментира Десислава Христова
пред “Свободна Европа”. Тя посочва, че не знае какви са мотивите
за отстраняването й. Това е второ уволнение за Десислава Христова.
Тя беше в борда на директорите по времето на ГЕРБ в периода 20182019 г., но напусна “доброволно”, след като изтече запис на неин
телефонен разговор с шеф в пътната агенция, в който настояваше “на
Иван да се дават повече поръчки”. Десислава Христова е бивш кадър
на ДПС. Тя е била четвърта в листата на партията на Ахмед Доган
в 25 МИР София на парламентарните избори през 2017 г. от гражданската квота. Христова е член на Обществения съвет на областната
организация на ДПС в София.
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НАКРАТКО

Индонезия ще има нова
столица
Главният административен
град на страната вече ще бъде не
Джакарта, а в провинция Източен
Калимантан, намиращ се на остров Борнео. Новата столица ще
носи името Нусантара, съобщи
министърът на планирането на
националното развитие на Индонезия Сунхаро Моноарфа. Идеята
за нова столица на островната
държава датира от 2019 г.

КНДР потвърди за
изстреляни ракети

Подкрепяната от САЩ и Великобритания армия на Саудитска Арабия започна нова вълна
бомбардировки в столицата на Йемен Сана. До момента се съобщава за поне 12 загинали

Øåôúò íà ÖÐÓ
ïîñåòèë Óêðàéíà
Западни
държави
започнаха
да изпращат
сили
в подкрепа
на Киев
Директорът на ЦРУ Уилям Бърнс миналата седмица
се е срещнал с украинския
президент Володимир Зеленски и представители на украинската разузнавателна общност. Това съобщи Си Ен Ен.
Телевизията се позова на два
източника от американската
администрация.
Пътуването е било предварително планирано и не е

предизвикано от нови извънредни обстоятелства. По
време на минали срещи се
обсъждала възможността за
“руска инвазия” в Украйна.
Си Ен Ен не дава други
подробности и не уточнява
къде се е състояла срещата
между Бърнс и Зеленски.
Междувременно Великобритания изпрати три самолета с оръжия в Украйна, след
като министърът на отбраната Бен Уолъс информира за
такива доставки преди ден.
Това съобщи украинското
списание “Фокус”.
Според изданието след
съответното решение на Министерството на отбраната на
Обединеното кралство в понеделник в Украйна са пристигнали два кораба с оръжие
от Лондон. “Трети самолет с
противотанкови оръжия кац-

Òóðöèÿ ñìåíÿ èìåòî ñè
Турските власти решиха да ребрандират имиджа на
страната в света, съобщи турската телевизия TRT.
По-рано този месец турският президент Реджеп Тайип
Ердоган излезе с изявление, че международно признатото
име на страната се променя от “Turkey” на “Turkiye”, съобщи телевизията.
“Думата “Turkiye” най-добре представя и изразява културата, цивилизацията и ценностите на турската нация”, се
казва в изявлението.
На турски страната се нарича именно Turkiye.
Страната приема името, след като получава независимост от западните сили през 1923 г., които временно я
окупират. През цялата история европейците са я познавали
като османска държава, а след това я познават под много
вариации на думата “Турция”. Името, което се употребяваше най-много, беше латинското “Turquia”, а най-присъстващо беше “Turkey”. Думата обаче означава още “пуйка”
на английски и вероятно това не се харесва на турското
ръководство.
Огромно мнозинство от хората в Турция вярва, че наименуването на държава според нейната местна вариация
има смисъл и е в съответствие с целите на страната за това
как другите трябва да я идентифицират.

на в Киев тази сутрин (вчера
- б.р.)”, твърди изданието.
Смята се, че самолетите са
доставили противотанкови
системи NLAW - преносими
противотанкови управляеми
ракети. Предишния ден министърът на отбраната на
Обединеното кралство Бен
Уолъс заяви, че Великобритания предоставя нов пакет за
сигурност, за да укрепи отбранителните способности на
Украйна.
Канада също изпраща
малък контингент от военни
сили за специални операции
в Украйна, съобщи Global
News, позовавайки се на неназовани източници. Според
тях този ход е “част от усилията” на съюзниците от
НАТО да “възпрат руската
агресия и да намерят начини
да подкрепят украинското

правителство”. Друга задача,
възложена на специалните
сили, е да евакуират канадски дипломати в случай на
влошаване на ситуацията в
Украйна. По-рано телевизионният канал CBC съобщи,
че Канада е изпратила 200
военни в Украйна, за да помогнат за обучението на местните военнослужещи.
Върховният представител
на Европейския съюз по
външната политика и сигурността Жозеп Борел обаче не
смята, че Русия може да нападне Украйна. Той заяви
това пред Комисията по
външни работи на Европейския парламент. “Атака срещу Украйна не ми се струва
най-вероятен сценарий”, каза
Борел в изказването си, излъчено на уебсайта на законодателния орган.

Ðîáåðòà Ìåöîëà å
íîâèÿò øåô íà ÅÏ
Членовете на Европейския парламент избраха 43годишната Роберта Мецола за свой нов председател.
Мецола е най-младият председател в историята. Тя
спечели голямо мнозинство от 458 гласа след споразумение между водещите политически групи.
Роберта Мецола е евродепутат от Малта и е член
на Европейската народна партия. Досега тя бе заместник на починалия миналата седмица Давид Сасоли и
изпълняваше функциите на председател на парламента
след смъртта му.
Мецола се разглежда като типичен европейски политик, за което свидетелства нейната политическа кариера, тясно свързана с институциите на ЕС. Очакваше се тя да заеме поста така или иначе, тъй като съгласно споразумение между ПЕС и ЕНП, постигнато след
евроизборите от 2019 г., те трябва да си поделят председателството на ЕП по време на настоящия му мандат.
Времето, определено за предшественика й Сасоли,
изтичаше, а заради влошеното си здраве той бе обявил
в края на 2021 г., че няма да търси оставане на поста.

Корейската народно-демократична република потвърди за проведеното в понеделник изпитание
на тактически управляеми балистични ракети. Ракетите са поразили цел, разположена на остров в
източното крайбрежие на страната. “Академията на отбранителните науки потвърди точността,
безопасността и ефективността
на работа на оръжейната система”, отчитат севернокорейските
военни. КНДР е изстреляла едновременно две балистични ракети с
малък обсег, насочени към цел в
Японско море.

Германия е „вечно
благодарна” на Русия за
помирението след войната
Силните двустранни отношения между Германия и Русия са
необходимост. Това заявиха
външните министри на двете
страни при първата си среща в
Москва. “Ще бъдем вечно благодарни на руския народ за нашето
помирение след ужасите на нацистката диктатура”, заяви външният министър на Германия Аналена
Бербок. В четвъртък се навършват
70 години от печално известната
Конференция от Ванзее. Именно
там е прието решението за “окончателното решение на еврейския
въпрос”.

Огромни щети след
цунамито в Тонга
Тихоокеанската
островна
държава Тонга е полуразрушена
след масивния подводен вулканичен
взрив и последвалото цунами. 50годишна британка е първата официално потвърдена жертва на
бедствието. Столицата на Тонга
Нукуалофа е покрита с два сантиметра вулканична пепел и прах.
Електрозахранването бе възстановено в части от столицата. Подновени са и локалните телефонни
връзки, но международните са
прекъснати.

СНИМКИ БГНЕС

Сръбският президент Александър
Вучич пристигна в Турция за
третата среща на Съвета за
сътрудничество на високо равнище
Турция-Сърбия
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КОЛОНКАТА НА
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АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Барабар Петко с...
От стр. 1
Оказва се, че тези
замърсяващи коли, които общината ще изгони
от центъра, представляват 30 на сто от всички
автомобили в града. А
България е най-бедната
държава в Европейския
съюз и хората масово се
возят на автомобили
втора ръка. Половината
от родния автопарк е на
възраст над 20 години.
В ЕС сме първенци по
най-стар автопарк. Годишно у нас регистрира-

ните нови коли до две
години са под 2 процента. Проблемът е в бедността. Всеки би предпочел да кара нова кола,
но малцина могат да си
го позволят.
В Европа навсякъде
рестрикциите вървят
със стимули и данъчни
облекчения. А у нас, заради липсата на облекчения, пак се засили купуването на стари автомобили. За да имат поне
някакво возило, хората
си дават парите за коли
в лошо техническо

състояние, чиято експлоатация след това
директно се отразява на
чистотата на въздуха. И,
разбира се, на безопасността на движението.
Имаше предложение за
12 хиляди лева помощ
от държавата при закупуване на електромобил, но това е опция
само за богатите. Но и
те не щат. Щото къде са
обещаваните зарядни
станции?
Сега общината се
кани да изгони от центъра една трета от автомо-

билите. Дори имаше
предложения за глоби до
1000 лева при нарушение. Само да припомним
на общината, че тези
собственици също плащат данъци, и то не малки. Но за да се подреди
Йорданка Фандъкова
барабар Петко с мъжете, се вземат на хартия
решения, които ще създадат сериозни проблеми
на хората. Но въздухът
няма да стане по-чист.
Нито българите ще започнат да си купуват
нови коли.

Политически димки
Юри МИХАЛКОВ

Британският министър на отбраната Бен
Уолъс хвърля политическа димка, за да оневини
враждебната политика
на НАТО срещу Русия.
Разширяването на НАТО
не цели да бъде обсадена Русия, защото “само
5 от 30 страни в алианса
съседстват с Русия.
Само 1/16 част от руските граници се пада на
НАТО”, пише той в
“Таймс”. Димката обаче бе разпръсната не от
Москва, а от натовската
Словакия. Там в момента тече горещ дебат по
одобрения от правител-

ството проект за военно
споразумение със САЩ,
който ще позволи на
Пентагона да използва
военновъздушни бази и
друга военна инфраструктура. Срещу проекта
се обявиха политически
сили, бивши премери,
министри и общественици. Има дори предложения по него да се произнесе Конституционният
съд, защото са открити
70 несъответствия със
законите на страната.
Ето какво каза бившият
премиер и лидер на словашките социалдемократи Робърт Фицо: “Този
договор предава националните интереси на
Словакия. Единствената
му цел е да доближи
въоръжените сили на
САЩ до руските граници”.
Забележете, Словакия граничи с Украйна,
не с Ру-сия. Тя е през
“един двор” с нея. Но
дори и в такава страна
САЩ, съответно НАТО,
се напъват да стоварят

още военни сили. Явно в
обсадата на Русия се
включват не само петте
чисто съседни страни.
Паралелите между
Словакия и България са
очевидни. Страната ни
също е съседна на Русия
“през един двор” (Черно
море). Против въвличането ни в конфронтация
с нея са както социалистите и други влиятелни
политически сили, така и
поне 2/3 от българите.
Западът постоянно
пуска и друга димка: Русия искала да възстанови сферата си на влияние. Когато обаче виждаш струпването на
въоръжения при съседите и “през един двор”,
едва ли ти е до сфери на
влияние. Много повече
ще ти е да помислиш за
собствената си безопасност. А ако някой разширява сферата си на
влияние през последните 30 години, това са
САЩ и НАТО.
И знаете ли защо? Защото в момента Русия (и

Китай) са единствените
държави, чиито богатства още не са колонизирани от неолибералния
Запад. А за него в Русия
има какво да се гребе с
шепи. По различни оценки Русия е с най-големи
залежи на газ (32%), тя е
сред първите в света по
залежи на нефт, желязо,
кобалт, олово, цинк, никел, злато, сребро, диаманти. По руски данни
за 2018 г. съвкупната
стойност на всичките й
минерални и енергийни
ресурси е била колкото
военния бюджет на
САЩ за 2020 г. ($778
милиарда). Нищо чудно
в някои глави във Вашингтон да бликат фантазии. Да не говорим за
водните ресурси на
страната, които заради
глобалното затопляне
може да станат в бъдеще
по-скъпи и от газа.
Та димката с 1/16-ата
част не е ли пусната, за
да прикрие неолибералното вредителство на
Запада?

Не знам защо винаги се получава така - в
предизборните кампании всички надуват фанфари за културата, твърдят, че тя е приоритетът
на приоритетите, защото е в основата на националната идентичност, а след вота красивите обещания остават в историята...
Безвремието на ГЕРБ буквално задуши културния сектор. И Вежди Рашидов, а след това
още по-безличният Боил Банов се примириха
финансирането на културата да е около 0,5 на
сто от БВП - не крайно недостатъчно, а геноцидно във всеки смисъл. Като добавим и пандемията, която покоси всички културни институции и дейци, днес сме насред изгорена земя и
всичко трябва да се гради отново. Един пример
- насред бурята от КОВИД-19 стана ясно, че в
Министерството на културата не просто няма
регистър на свободните творци, но и няма дефиниция що е “свободен творец”. Резултатът бе
поредната катастрофа - много творци без договор така и не получиха компенсации и не усетиха, че държава съществува. За Боил Банов обаче
това не беше важно. За него беше важно да го
оставят на поста, независимо от корупционните скандали, с които завинаги ще е свързано
участието му във властта.
Седмици преди приемането на бюджета е
добре да кажем няколко принципни думи за културата. По време на преговорите за съставяне
на коалиционното правителство стана ясно, че
четирите партии имат общото разбиране, че
бюджетът за култура трябва да стане 1% от
БВП, а защо не и 1,5%. През доброто финансиране минава реалното развитие на сектора. В
страна като България не можем да развиваме
културата на пазарен принцип. Това ще занули
всеки смисъл и стойност в нея. Ако пуснем пазарът да определя културната политика, ще
осъмнем в страната на най-дивата чалга, и то
не само в музикалния смисъл на думата. Дори и
в САЩ не пазарът определя изцяло културните
продукти на страната. Защото в крайна сметка културата е “меката сила”, тя създава имиджа на една държава.
Това са спешните неща, които трябва да се
направят в областта на културата - повече
средства. Защото културната политика не
може да е вечно копелето на бюджета. И найнакрая да започне работата по реална стратегия за развитие на културата. Това трябва да е
пътеводителят за бъдещето. От години нямаме
стратегия и заради това всичко в културата е
на парче. Запушваме една дупка и се правим, че
не виждаме, че къщата няма покрив, а дори и
основи.
Този принципен разговор изглежда далеч от
актуалните интриги и медийни пиратки. Но той
е далеч по-важен от всичко останало. Историята с Чърчил е показателна. Когато по време на
войната му казват, че трябва да се орежат
парите за култура, той гневно пита: “А тогава
за какво ни е изобщо да воюваме?”
И днес е така - интриги, скандали, драми,
промяна, изчегъртване. Ако изоставим културата, нищо от това няма да има значение. Звучи
патетично, но точно така трябва. Културата е
дух, идентичност и смисъл. Тя остава след бурите и е време да го разберем.
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 Г-жо Емилова, как
виждате ролята и мястото на вестник ДУМА като
част от медийния пул на
БСП и за популяризирането на политиката на партията?
- ДУМА е основният
рупор на левицата в последните десетилетия. Емблема
на левия печат у нас. А заедно с другите печатни издания и младата Българска
свободна телевизия своевременно информират обществото и популяризират основните тези на БСП в медийното пространство.
Медиите на БСП изнасят основните битки в медийното пространство по
налагане на левите идеи и
тези сред обществото. Уверявам ви, че в очите на
ръководството тези усилия
на нашите медии се ценят
особено високо.
 Поредните промени в
ръководството на вестника породиха различни коментари. Напоследък излязоха информации за предстоящи реформи във вестник ДУМА. Доколко те са
верни?
- Верни са дотолкова,

ВЯРА ЕМИЛОВА:

ÄÓÌÀ òðÿáâà äà áúäå
ñòàíäàðò çà ëåâèÿ ïå÷àò
Вестникът ще заеме достойно място сред лидерите
на медийния пазар, смята управителят на фондация „ДУМА”
Интервю на
Юлия КУЛИНСКА

доколкото вестник ДУМА
трябва да осъществи преход
към нуждите и изискванията на новия век. Съвремието налага нови стандарти не
само в общуването между
хората, но и в начина на
поднасяне информацията в
медийното пространство.
Съвременната епоха изисква да се движим с много
бързи крачки, за да догоним
развитието на технологиите, на възможностите, които те предлагат, а с тях - и
изключително високите
изисквания към медиите
днес. Налага се нов темп,
смисъл и значение на журналистическата професия.
По целия свят, както и у
нас. Всички ние, читателите на ДУМА, искаме да
видим нашия вестник като
лидер в тази нова информационна среда.
 От вестника бяха
освободени знакови журналисти за левия печат.
Защо?
- Те не са освободени, а
авторските им договори са
изтекли още през 2020 година. От уважение към тях-

ната личност и професионализъм ние продължихме да
работим с тях. Както и досега, вестникът винаги ще
бъде отворен за техните
статии и коментари. Беше
създадено излишно и неоснователно напрежение.
 Какво, според Вас,
трябва да се промени в
списването на вестника, за
да стане той по-интересен и желан не само от социалистите?
- Като основната печатна лява медия у нас очакванията към ДУМА са много
високи. Хората се нуждаят,
освен от бърза, точна и вярна информация, да разполагат с нея по всяко време
чрез мобилните си устройства. От друга страна - традиционните читатели на
ДУМА още очакват своя
вестник в пощенските си
кутии или на будките. Нещо,
което в момента не можем
да им осигурим в пълна степен. Причините за това са
обективни и субективни.
Печатното тяло на всички вестници сви както обема си, така и тиражите си
през последните десет години. Някои големи вестници
като “24 часа”, “Стандарт”,
“Сега” и други развиха мощни информационни платформи в засилена конкурен-

ция с популярните сайтове.
Те все по-малко разчитат на
хартиените си издания, за да
стигнат до своите читатели.
ДУМА също разви своя
сайт в последните няколко
години, но той трябва да
засили своето влияние в
интернет.
 Част от издръжката
на вестника се осъществява с парите от реклама.
Какво трябва да се подобри в тази насока?
- Прякото последствие от
стеснения пазар е липсата
на реклами, които биха облекчили тежкото финансово
състояние на вестника. Всеки рекламодател търси големи тиражи, лъскави издания,
но най-вече търси възможности за интернет реклама където всеки лев се умно-

жава по 1000 при реализацията на продукцията. Това
налага вземането на спешни
мерки за подобряването на
качеството на самия вестник, отварянето му към новото забързано време, с
нови теми и лидери на общественото мнение, които
вълнуват обществото днес.
И които ще съберат нови
читатели за нашия вестник.
Не може да разчитаме
само на лоялната публика.
Длъжни сме пред обедняващия ни народ да разширим
проникването на левите
идеи за управлението на
България в медийната среда. Длъжни сме да информираме хората, че има изход
от кризите и това е лявата
политическа платформа.
 Смятате ли, че сегаш-

“
Íå ìîæåì äà ïðîäúëæàâàìå
äà òúï÷åì íà åäíî ìÿñòî
è äà óïðåêâàìå
ðàçïðîñòðàíèòåëèòå
è ÷èòàòåëèòå
çà ëèïñàòà íà èíòåðåñ

ният екип на ДУМА е способен да се справи с предизвикателствата на медийния пазар?
- Не можем да продължаваме да тъпчем на
едно място и да упрекваме
разпространителите и читателите за липсата на интерес. Вестникът трябва да
крачи успоредно с духа на
новата епоха, ако не може
да я изпревари. Това трябва
да се промени. Не можем
да правим едно и също
нещо, а да очакваме различен резултат. ДУМА трябва да се върне на будките,
но преди това трябва отново да завладее умовете и
сърцата на хората.
 Как си представяте
съвременния ляв вестник?
- Така, както и майсторите на журналистиката си
го представят - свободна и
професионална журналистика, актуална политическа и
друга публицистика, широк
кръг от автори с анализи и
коментари по теми, които
касаят цялото ни общество.
Една платформа за представяне на левите идеи и за
конструктивна партийна
дискусия.
Но посоката, в която
вървим, е важна. Затова,
първо, трябва да наречем
нещата с истинските им
имена, да си направим равносметка и да набележим
жалони по новия път, по
който ще поемем. Нямаме
време, другите вече са набрали сериозна преднина.
Затова трябва да върнем
състезателния дух в екипа на
ДУМА, който да се пребори за своето място под
слънцето. За съжаление, то
на никого в този свят не е
гарантирано по рождение
или пък по право.
 Като партийно печатно издание обаче вестникът може да падне
жертва на изцяло пазарен
принцип на финансиране.
- Ръководството на БСП
никога няма да изостави
ДУМА, особено в този труден момент. ДУМА е емблема на левия печат у нас и
партията ще продължи да
издържа вестника, каквото и
да струва това. Но ние сме
длъжни да направим дори и
невъзможното, за да спечелим място сред лидерите на
медийния пазар. Затова са
нужни модерните технологии и начини на поднасяне
на информацията и съответно - задълбочените анализи и коментари на горещите събития на деня. Много медии пробиха с журналистически разследвания, с
актуални интервюта, с обществено значими репортажи. Там трябва да се насочат усилията на творческия
екип на вестника.
Колкото до рекламата увеличим ли интереса на
обществото, и по-специално
на активните хора, към нашето издание, имаме шанс да
привлечем интерес от рекламодателите.
 Какво бихте казали и
пожелали на екипа на
ДУМА?
- Желая на всички здраве, творческо вдъхновение и
сила, за да преодолеем заедно предизвикателствата на
новото време.
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1736 - РАЖДА СЕ ДЖЕЙМС УАТ, БРИТАНСКИ
ИНЖЕНЕР (УМИРА 1819 Г.). Няма
специално образование, но изобретенията му са двигател на индустриалната революция. На негово име е
наречена единицата за мощност.
Усъвършенства конструираните преди него парни двигатели с въвеждането на отделен от работния цилиндър кондензатор. Създател на универсална парна машина, патентована през 1784 г.

Река Искър, затлачена от боклуци

À âèå äîðè ñòå â ÅÑ!
Шокираме чужденците с днешната
мръсотия и запустялост у нас
Иван АЛАДЖОВ

Преди време прочетох в немския вестник
“Зюддойче цайтунг”
пътепис за туристическо пътуване с кораб по
река Дунав от Виена до
делтата й на Черно
море. Описваха се многословно прелестите на
австрийската столица,
след това на Будапеща и
на Белград, на природния феномен клисурата
Железни врата в Сърбия.
След което корабът стига и българското крайбрежие на Дунав. И, уви,
от тук нататък пътеписът остро си смени
тона и се превърна в
нещо като описание на
културен шок и екологична катастрофа.
Пътниците бяха свалени в Свищов от кораба и след известно чакане - качени на автобуси за излет до старопрестолната ни столица. Дотук тонът на описаното бе все още преобладаващо неутрален,
но с пристигането във
Велико Търново авторите вече явно съвсем
не можеха да сдържат
учудването си от видяното. Разбира се, бяха
написани и две-три изречения за Царевец, но
с тях и положителното
от видяното у нас окончателно приключи.
Оттук насетне те

много по-обстойно описаха мръсотията и
упадъка, които царят в
този иначе можещ да
бъде и много красив наш
град, пълен с пребогата
история. Но явно посилно, и то негативно, ги
бяха впечатлили боклуците, които плуват в
река Янтра, изброявайки част от това, което се
вижда в коритото й пружини от легла, бойлери и т.н. Разказаха как
пред тях хора си изсипват домашната смет директно в реката.

Част от рушащите се къщи във Велико Търново

Сметище в полите на Витоша

После вниманието
им бе привлечено от
разпадащите се стари
къщи, които би трябвало да са исторически архитектурни паметници
и съответно - да са реновирани, а не изоставени на произвола на
времето и упадъка. И за
тази негативна картина
бе отделено много повече място, отколкото за
крепостите на града.
Защото явно крепости
има и на много други
места по света, но
мръсотия и неглижираност като у нас явно
бодат очите и дразнят.
Не по-различна е ситуацията в София и на
Витоша. Познат мой от
Германия, който бе неотдавна в нашата столица след предходен
по-дълъг престой в Белград, сподели, че положението у нас, сравнено със сръбската столица, е направо трагично. Дори каза, че у нас
определено си личало,
че управлява мафия заради всеобщия градски
упадък, който бил видим навсякъде. И накрая възкликна: “А вие
дори сте в ЕС!”

1839 - РАЖДА СЕ ПОЛ СEЗАН, ФРЕНСКИ ХУДОЖНИК (УМИРА 1906 Г.). Учи право и въпреки протестите на своя
баща решава да се занимава с изкуство. Създава собствена система за
геометризация и деформация на предметите, която след това се използва
в кубизма, фавизма и др. модернистични течения в изобразителното изкуство.
1879 - РАЖДА СЕ СИМЕОН РАДЕВ, ПУБЛИЦИСТ, ДИПЛОМАТ И ИСТОРИОГРАФ (УМИРА
1967 Г.). Завършва право в Женева, участник в македонското
движение, в Балканската и в
Междусъюзническата война. Бил
е дипломат в Букурещ, Берн,
Хага, Цариград, Вашингтон, Лондон и Брюксел. Развива активна
публицистична дейност. Основната му творба е документалната историческа
хроника “Строителите на съвременна България”.
1920 - СЪЗДАДЕНА Е ШУМЕНСКАТА КОМУНА.
БКП (т.с.) печели общинските избори и
създава комуна, която
съществува две години
- до януари 1922 г.
Първоначално за кмет
е избран Стефан Янев,
а от 29 септември
1920 г. - Крум Арнаудов. Сред постиженията на
комуната са откриването на общински фурни,
отпускането на допълнителни средства за подпомагане на малоимотни и безимотни, въвеждането
на данък върху едрите собственици, откриването
на общински магазин за евтини хранителни стоки,
назначаването на работнически лекар и др.
1938 - УМИРА БРАНИСЛАВ НУШИЧ, СРЪБСКИ
ПИСАТЕЛ И КОМЕДИОГРАФ (Р. 1864 Г.). Пише
разкази и фейлетони, в които разобличава войнолюбивите интереси на
сръбското правителство и изразява
любов и симпатия към българския народ. Автор на комедиите “Мистър
Долар”, “Доктор”, “Покойник” и др.,
както и на драмите “Бездна”, “Хаджи Лоя” и др.
Най-известната му книга е “Автобиография”.
1955 - НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВЯВА ИГРАТА
“СКРАБЪЛ”. Играе се от 2 до 4
човека върху табло с размери
обикновено 15 на 15 квадрата. Използват се плочки, върху всяка от
които има написана буква от
азбуката. Целта на играта е да
се състави дума от плочките,
които държи всеки играч, като в
същото време думата се съчетае с някоя или някои
от думите от таблото.
1989 - ФРАНСОА МИТЕРАН СЪБИРА НА ЗАКУСКА В ПОСОЛСТВОТО НА ФРАНЦИЯ В СОФИЯ
12 БЪЛГАРСКИ ДИСИДЕНТИ. В срещата участват Желю Желев,
Блага Димитрова, Анжел Вагенщайн, Радой Ралин, Николай Василев, Светлин
Русев, Йордан
Радичков, Ивайло Петров, Стефан Продев, Копринка Червенкова, Алексей Шелудко, Барух Шамлиев. Пет години по-късно, на 19 януари 1994 г., Митеран отново е в България и кани 12 интелектуалци на закуска. Този път те са разделени.
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Ùå èìà ëè ïàðè
çà áúëãàðñêèÿ ñïîðò?
Медалистите правят най-голямата реклама на България
по света, но се нуждаят от още по-сериозна подкрепа
Марин МИЛАШКИ

подготовка” - за подготовката и
участието на спортистите в найголемия форум на планетата.
Втората е “Развитие на спорта
за високи постижения” - за подготовката и участието на спортистите в държавни и международни състезания за постигане
на високи спортни резултати.
Основната цел е осигуряване на

условия за развитие
На пожар Министерството на младежта и спорта разработи нова Програма за финансово подпомагане на федерациите. Основната цел е някои от централите да не бъдат
ощетявани, защото с предишния проект такива с милионни
бюджети щяха да бъдат орязани с по 70-80%. Точно това
щеше да бъде пагубно за някои спортове.
От друга страна, ММС иска
федерациите да получат повече
средства, за да могат да развиват дейността си по-спокойно,
а не да пестят и да се чудят как
да вържат двата края.
Ръководствата на централите от много години се чудят по
какъв начин с наличните пари
да подготвят състезатели за големите форуми. Това до голяма
степен

на спорта, за високи постижения на международни форуми.
Настоящата програма има
преходен характер и ще бъде в
основата на нова и дългосрочна
програма, съчетаваща традиции,
постигнати резултати, социална
значимост и иновативност.
“В разработването на
дългосрочната програма участие ще вземат експерти в областта на спорта, представители на академичните среди, на

спечелената позиция. Досега
тези пари се определяха от федерациите, но вече

сумите са фиксирани
Средства за подготовка и
възстановяване, по предложение на съответната федерация
и след решение на Комисията
за олимпийска подготовка, както следва:
Първо място - до 4,5 минимални работни заплати (2925
лева);
Второ място - 2600 лева, а
от 4-то до 8-о място - 1950 лева.
Средства за одобрените
спортисти (спаринги) с класиране след 8-о място на Олимпийски игри и такива, включени за пръв път в Програмата
за 2022 г., свързани с процеса
на подготовка и възстановяване, по предложение на съответната федерация и одобрени
от Комисията за олимпийска

Новият спортен министър Радостин
Василев обеща, че на федерациите
ще бъдат подсигурени значително
по-големи бюджети в сравнение с преди

“Програмата ще покрие
максимално добре изискването на федерациите относно финансирането и необходимостите им. Контролът над разходването на средства от спортните федерации ще бъде изключително засилен. Оценката на
проектите, с които се кандидатства, ще бъде от експертна
група, определена лично от
мен. Считам, че тази година
трябва да въведем

ред в изразходването
на публичния ресурс
Преди да съм обсъдил с
финансовото министерство и
преди коалиционен съвет да
одобри мерките, които съм
предвидил да реализирам през
2022 г., не бих се наел с конкретни числа. На мен ми се
иска да ми предоставят няколко милиарда, за да оправя всички зали, да ремонтирам всички

граничи
с магьосничество
защото на пръстите на ръцете
се броят спортовете, които успяват да си осигурят спонсори
и да “дишат” по-спокойно.
Сред тях са волейболът, художествената гимнастика, борбата, биатлонът... Всички останали всъщност разчитат именно
на държавните пари. Реално без
тях не може, няма и да може,
защото не са толкова комерсиални спортове, а на големи
шампионати именно те носят
медалите.
Преди години големият ни
волейболист Пламен Константинов, който от години работи
в Русия, разкри с две думи родната действителност: “Няма
как да имаш спорт, след като
нямаш икономика”. Т.е.

едрият бизнес
не е заинтересован
да инвестира
в спорта, защото няма солидна
печалба. Гибона е прав. Поради
това всички разчитат на ММС.
След стъпването си в
длъжност новият спортен министър Радостин Василев веднага сформира експертен съвет,
ръководен от проф. Даниела
Дашева, който да направи нова
програма и чрез нея федерациите да получават финансиране.
Програмата е с две направления. Първата е “Олимпийска

лата година, са страшно малко.
“Новост в програмата е, че
ще бъдат

финансирани
и млади спортисти
които имат потенциал да се
развиват в бъдеще, от всички
основни групи спортове. За тях
е отделено заплащане и те ще
получават възнаграждение.
В програмата за първи път
е посочен и размерът на месечните възнаграждения за състезатели, треньори и длъжностни
лица. Установихме, че имаме
достатъчно добре класирали се
млади състезатели, които биха
могли да започнат своята олимпийска подготовка за 2024 г.
още сега и 2022 г. да не бъде
загубена за тях. Внимание трябва да се обърне на колективните спортове. Те имат голямо
социално значение и е хубаво
на тях да се дава акцент. Тези
спортове имат значима роля за
социално възпитание на младото поколение”, каза проф. Даниела Дашева. Тя е бивш зам.ректор на НСА “Васил Левски”
и бивш служебен министър на
младежта и спорта в кабинета
на Огнян Герджиков в началото на 2017 г.
Вероятно Дашева ще разработва през годината и програмата за 2023 г., която трябва да
се превърне в основна. Чрез нея
федерациите ще получават посолидна помощ, разбира се финансова, с което работата им да
бъде улеснена.
Работната група може да
помисли

да бъде разширен
обхватът

Тайбе Юсеин (вляво) и Евелина Николова заслужиха бронзови отличия
на Олимпиадата в Токио 2020. Федерацията по борба винаги е получавала
най-много пари от ММС, но и постоянно носи успехи на спорта ни
Български олимпийски комитет и на българските спортни
организации”, съобщават от
ведомството.
Много е важно в тази разработка да участват и представители на федерациите, защото те по цял ден са в залите и
на стадионите. И най-добре
знаят как се “прави” спорт.
Знаят колко е трудно да накараш деца да тренират, да ги
запазиш и да ги развиеш като
големи спортисти. Ако всичко
това бъде изпълнено, България
отново ще заеме полагащото й
се място на спортната сцена.
Приоритет сега се дава на
участниците на Олимпийски
игри, класирали се до осмо място. За тях ще има индивидуална месечна стипендия, строго
определена от ММС и според

подготовка - до 2,5 минимални
работни заплати (1625 лева).
При одобряване на проектите на федерациите държавата ще обезпечава напълно материално-консумативната
база, както и пътуването, настаняването и участието на
спортистите в международни
състезания.
По второто направление
спортовете са разделени в три
групи - олимпийски индивидуални дисциплини, олимпийски
отборни дисциплини и неолимпийски дисциплини. Новото
при колективните спортове е,
че федерациите вече ще могат
да заявят до шест отбора, които да получават приоритетно
финансиране в зависимост от
постигнатите успехи и/или потенциала за развитие.

спортни училища, да финансирам максимално голям брой
спортисти. Но ще е трудно.
Все пак битката е бюджетът
да е много по-голям. Докато
съм министър, ММС няма да
остане без пари и няма да мимикрира като най-бедното министерство. Сега програмата
ще покрие максимално добре
изискването на федерациите
относно финансирането и необходимостите им. Не искаме
да предизвикваме колапс в някоя от федерациите. Изцяло
сме насочени към защита на
интереса на спорта”, заяви министър Радостин Василев.
Той обаче ще трябва да се
пребори за значително повече средства, защото 96-те милиона лева, които ведомството имаше като бюджет мина-

на финансирането на спортисти. В момента субсидия получават тези с класиране до шесто
място на европейско първенство и до осмо на световно. Вариантът е от континентални шампионати пари да получават класиралите се до осмо място, а от
световни - до 12-о. Също така в
обхвата на програмата може да
попаднат и класиралите се до
осмо място на Европейските
олимпийски игри, на които
България също печели отличия.
Също така трябва да се
обърне внимание и на спортните клубове. Точно от там всичко
се заражда. Без тях спортът ни
ще е кръгла нула.
В българския спорт има много неща, които трябва да се
променят в положителна посока. Дори е повече от наложително. Защото елитните ни спортисти са най-голямата реклама на
България по света. Сега е поставена някаква основа, просто
е нужно да бъде развита. Дано
нововъведенията от Министерството на младежта и спорта са
именно в тази посока.
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Ïîçàëèçàíîòî ñóðîâî
âðåìå íà Áúëãàðèÿ
Дефицити предхождат изобилието върху трапезата на паралелната държава
Славчо КЪНЧЕВ*

“Държавата не е малка или голяма според това как изглежда на
географската карта. Това зависи от
духа.”
Йоханес фон Мюлер (1779-1849),
немски историк и политик
На грузински език съществува една
много съдържателна дума - “тамада”. Означава председател на трапеза на пиршество. Е, този пост наистина би могъл да
бъде заслужено признание на дългогодишна плодотворна дейност в полза на
обществото като цяло или на някаква
обособена част от него. Признанието би
могло също така да е поради заслуги към
диаспората на някой народ, разпръсната
по света. Да е поради дейност в полза на
отделен етнос в дадена държава, за неговото културно и икономическо развитие.
За тамада би могъл да бъде определен и
някой именит със своето добротворчество рожденик. Или избран лауреат на звание, както и носител на висок орден.
Дотук съвсем не сме изчерпали случаите, когато “тамада” е термин, изпълнен
с благопристойно съдържание, мерило за
призната в публичното пространство
достолепност на даден индивид.
Но тамада ми могъл да бъде и “капо ди
тути капи” - т.е. главатарят на куп мафиотски фамилии. В неговия съвременен
български вариант персоната “тамада” зрима или скрита от обществения поглед,
е важен функционер на т.нар. паралелна
държава, изсмукваща обществени финансови ресурси за облагодетелстване на собственото си “население” от различен ранг
в структурата й. Колкото се отнася до

трапезата на пиршеството
макар и обикновено разстлана абсолютно дискретно от публичното внимание,
тя е съвсем реална. И е болезнено осезаема за мнозинството от българското население. Посредством излишъка от дефицитите, които предхождат изобилието
върху трапезата на паралелната държава. Дефицит на безплатни услуги за
българското население в областта на
здравеопазването, там, където е установена практиката на доплащане от страна
на пациентите. “Обоснована” по “благопристоен” начин: избор на определен хирург при операция, на екип и пр. Или
пък доплащане за консумативи и т.н.
За липсата на достатъчен финансов
ресурс за пенсии, които позволяват достойно съществуване на възрастните ни
сънародници, отново причината е в изобилната всекидневна трапеза на агентите
* Авторът е председател на УС
на Асоциацията за борба против
корупцията в България

на паралелната държава. Пак там е и причината за мизерното ежедневие на работещите бедни.
Този списък на злосторните тамада
“заслуги” би могъл да надхвърли дължината на египетски папирус. Но непълното изброяване на насоките, по които е
създадено оскъдното съществуване - материално и духовно - понастоящем на
стотици и стотици хиляди българи и
българки от бебешка до старческа
възраст, би било рационалното зърно на
този анализ. Тъй като крайната цел на
едно критично изследване е въз основа
на установени недостатъци или недоимъци при функционирането на дадена система в социума, както и откриване на
причините за тяхното съществуване, да
бъде направено обосновано и конструктивно предложение за тяхното отстраняване или поне минимизиране.
Основоположникът на научния комунизъм Карл Маркс (1818-1883) пише:
“Хората сами правят своята история, но
те я правят не по своя воля, не при избрани от самите тях, а непосредствено заварени, дадени и наследени обстоятелства”.
Понастоящем обстоятелствата за доминиране на републиканския дух, т.е. за
участието на гражданите под различни
форми в държавното управление, наистина са крайно неблагоприятни. Още
повече и относно потенциала за контрол
от страна на гражданите върху трите
сфери на властприлагане по време на
периодите между изборните дни. Не
съществува по-ефикасен прийом за оказване на натиск върху лицата, заели изборни длъжности, да спазват законите,
предизборните си ангажименти и изобщо нормите на един висок морал от потенциала на една система, която дава

възможност за отзоваване
от заеманите длъжности и преди изтичането на мандата. Такова право притежават жителите на 18 щата в САЩ, също
и в много държави, дори в “недемократичната” Венецуела, каквото клише се
стараят да отпечатат върху международния облик на тази страна пронеолибе-

ралните медии.
Важно е контролът върху съдебната
сфера да бъде извършван в духа на републиканизма. В Япония контролът върху
съдиите от Върховния съд, който играе
ролята и на конституционнонадзорна
институция, т.е. може да се произнася за
съответствието на законовата уредба
спрямо конституцията на страната, се
извършва от гражданите. Член 79 на основния закон на Страната на изгряващото
слънце гласи: “Назначаването на съдиите
от Върховния съд подлежи на преразглеждане от народа при провеждането на
първите след даденото назначение всеобщи избори в Палатата на представителите
и на повторно преразглеждане - при провеждането на първите избори в Палатата
на представителите след изминаването на
десет години; тази процедура се повтаря
по-нататък в същия порядък.
Ако в случаите, упоменати в предишния абзац, мнозинството от избирателите се произнася за освобождаването на
някой съдия, този съдия бива сменен.”
За какъв Висш съдебен съвет при републиканско управление може да става
въпрос? Единствено за такъв, при който
неговите членове са избрани пряко от
гласоподавателите. И са изцяло отговорни пред тях чрез процедура за отзоваване.
Има и немалко примери за осезаемо
участие на гражданите в управлението
на икономическата сфера на съответната
държава. В САЩ в три щата, включително и Тексас, таванът за лихвите по кредитите за частно предприемачество се
определя, съгласно конституцията на
съответния щат, от допитване до гласоподавателите в него. През 2005 г. именно в щата Тексас бе извършено сондиране на общественото мнение дали тексасците са съгласни този лимит да отпадне.
Процедурата бе предхождана от активна
пропагандна кампания, финансирана от
банковата сфера, в полза на отговор “да”.
Но пълнолетните жители на Тексас,
нелишени от правото да гласуват, в своето огромно мнозинство, отговориха с
“не”. Тъй като, водени от здравия си разум, бяха напълно наясно, че ако бъде

премахнат таванът на лихвите за частните корпорации, то те, за да компенсират
евентуалното повишаване на лихвите, ще
вдигнат цените на стоките и/или услугите,
които предлагат. И това, в крайна сметка,
ще е в минус за тексаските потребители.
Факт е регресът, отбелязан в настоящия ни основен закон спрямо действащата до 13 юли 1991 г. конституция, т.нар.
Живковска. Нейният чл. 7, ал. 1 постановява: “Народните представители и съветници са отговорни и се отчитат пред своите избиратели. Те могат да бъдат отзовани и преди срока, за който са избрани”.
Член 128 пък постановява същото право
на българските граждани и по отношение
на съдиите и съдебните заседатели.
Авторите на Конституцията от 1991
г., създадена при закрити врати, без да
бъдат допускани гражданите да правят
предложения относно нейния текст, още
по-малко накрая основният закон да бъде
предложен за всенародно одобрение,
премахнаха тези два члена в предишния
основен закон. И така предотвратиха
каквато и да е форма за контрол върху
действията в трите сфери на властприлагане. Както гласи един футболен афоризъм: “Най-сигурният начин да не ти
вкарат гол е да си махнеш вратата”.
В какво положение сме сега ние, българските граждани, спрямо възможностите за реално участие в държавното управление, тоест за осъществяване на неговото републиканско начало? В точка “0”.
Каква е философията на републиканското управление? То представлява, казано в политологична терминология, присаждане на компетентността на експертите върху дървото на народния суверенитет, в противовес на ситуацията с
т.нар. представителна демокрация, при
която върху управлението на “настойниците” (владеещи “царското умение” да
управляват) или “квазинастойническите
институции” са накачени декорациите на
демокрацията.
Републиканският дух е в правото само
след всенародно допитване да бъде одобряван основният закон или изменение в
него, както е във всички американски
щати, с изключение на Делауеър. Именно по този начин са приети след 1980 г.
десетки нови конституции в... Африка,
които и понастоящем са в сила.

Републиканският дух
е и в правото на т.нар. частна конституционна жалба, т.е. правото на всеки гражданин да се отнася до Конституционния
съд за оспорване на даден закон или друга нормативна уредба, каквото право
притежават гражданите на САЩ, ФРГ и
други държави.
Единственият възможен начин да приключим с този трагичен за стотици хиляди българи период, наречен “преход”, е да
бъде приета нова конституция, която да
основоположи по нов начин нашето общество, която конституция да не бъде
изготвена в потайна доба от ограничен
брой представители, а да бъде изготвена
след анализ на предложенията за нейния
текст, направени от обикновените граждани. А пък после подложена на всенародно допитване за нейното одобрение.
По никаква друга демократична процедура не е възможно да бъде извършена
изключително належащата морална революция в управленската сфера.
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Ñîôèÿ î÷àêâà
„Ðóñêàòà çèìà”
Радиосимфониците представят
впечатляваща програма
с музика на Рахманинов и Чайковски
на 21 януари в зала „България”

СНИМКА АРХИВ ДУМА

Людмил Ангелов
Един от най-обичаните български
пианисти - Людмил Ангелов, ще гостува като солист на Симфоничния
оркестър на Българското национално
радио. На 21 януари в зала “България”
той ще изпълни рядко звучащия у нас
Четвърти концерт на Рахманинов. Радиосимфониците под диригентството
на маестро Марк Кадин ще представят

и “Патетична” симфония на Чайковски, научи ДУМА от Мая Филипова.
Програмата “Руската зима” включва творби на Чайковски и Рахманинов
- двама от най-известните руски композитори. Съдбите им са неразривно
свързани, а влиянието им върху световната култура е колосално. Все още
има спорове каква е тайната на невероятната им популярност, защо музиката
им е разбираема и близка за всички, без
изключение - както за професионалисти, така и за любители. Това са безупречно красиви мелодии и пределен
емоционален “руски” стил. Но преди
всичко това е удивителна искреност качество, което двамата композитори
поставят над всичко в изкуството.
Четвъртият и последен клавирен
концерт на Рахманинов е едно от най-

необичайните му произведения,
“мост” към по-късните му шедьоври.
Самият Рахманинов много трепетно се
отнасял към тази творба, неколкократно я преправял и често я свирел в
последните години от живота си. Днес
Четвъртият концерт е част от репертоара на водещи световни пианисти,
но рядко е изпълняван в България.
Симфоничният оркестър на БНР за
първи път ще го представи с изключителния Людмил Ангелов. Руската тема
ще продължи Шестата симфония “Патетична” на Пьотр Илич Чайковски.
Наричали са я “пророческа”, а Чайковски споделял, че в нея е вложил
цялата си душа. За съжаление, най-известната му симфония става негов
последен шедьовър, девет дни след
премиерата й композиторът умира.

НАКРАТКО

Столичната библиотека
връчва годишните си
награди днес
Столичната библиотека организира церемония по връчване на
годишните си награди “Писател
на годината” и “Читател на годината” на 19 януари от 11 ч. в
Американския център на библиотеката. Тазгодишното, седмо издание включва категориите “Писател на годината”, “Поет на годината”, “Най-четен автор на научна и научнопопулярна литература”, “Най-четен автор на детска
литература”, “Читател на годината” и “Медии, популяризирали
дейността на библиотеката”.

Варненската галерия
представя изложба
от фонда си

Творба на Михалис Гарудис

Öèãóëàðêàòà Çîðíèöà Èëàðèîíîâà
ñ îùå òðè ïðåñòèæíè íàãðàäè
Младата талантлива цигуларка Зорница Иларионова получи още три награди
и продължава да прославя
страната ни със своя талант.
Тя взе втора награда в категорията на професионалистите (при неприсъдена
първа) на първия международен конкурс на името на
знаменитата пианистка Клара Шуман в Белгия. Надпреварата се проведе онлайн в
края на декември м.г., научи
ДУМА от Маргарита Тошева, артистичен и събитиен
мениджър.
Конкурсът беше за всички инструменти с изключително авторитетно 12-членно жури, включващо именити музиканти от Берлинската и Виенската филхармония, от САЩ, Италия, Хонконг, Сингапур, Англия и
Германия. “Какъв завладяващ артист! С голямо удо-

волствие слушахме нейното изпълнение. Притежава
пълното владеене и майсторство над цигулката.
Въображението и способността на Зорница да отведе слушателя по различни
пътища е забележителна.
Пред нея има много светло
бъдеще. Да продължава
прекрасния си начин на работа”, гласят отзивите на
част от журито.
Изминалата година беше
изключително успешна за
талантливата цигуларка. Освен поредицата от летни
концерти “SymphoNY Way”
заедно с именития певец
Васил Петров и Врачанската филхармония, където Зорница е специален гост солист, тя концертира в Дубай
заедно с Калинградския симфоничен оркестър. А в края
на лятото Зорница Иларионова стана лауреат на още

Традиционно Градската художествена галерия “Борис Георгиев”
във Варна започва годината с голяма представителна изложба от
своите богати фондове. Мащабната експозиция е подбрана от колекцията на галерията под мотото
“Жанрове в живописта от фонда
на Градската художествена галерия
във Варна”. В изложбата са представени 98 живописни произведения
в жанровете на пейзажа, портрета, натюрморта и фигуралната
композиция от 65 автори. Колекцията, формирана в продължение на
70 години, отразява значимите творчески имена и особеностите на художествените процеси в историята на
българското визуално изкуство.

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

един престижен международен конкурс на името на забележителния цигулар Рудолф Кройцер в Лиеж, Белгия. Преди дни ансамбълът
на 2019 г. Зорница Иларионова и Мартина Табакова
получи поредна престижна

първа награда от международния конкурс “Music
Prospect” в Москва, Русия.
В момента Зорница Иларионова подготвя нов проект с изключителните пианисти Георги Черкин и Иван
Янъков.

Ìëàäè äàðîâàíèÿ îò ÂÑ „Ñëúí÷åâè íîòè”
ñ ïðèçîâè ìåñòà íà ôåñòèâàë â Áåëàðóñ

СНИМКИ ОБЩИНА РУСЕ

Никола Желязков и Анита Лекова
от Вокално студио “Слънчеви ноти” в
Русе с вокален педагог д-р Наталия
Константинова завоюваха призови

места на Международния фестивален
конкурс “Арт парад” във Витебск,
Беларус.
Младите таланти представиха
България в своите възрастови групи в
категорията “Вокал”. Никола се яви с
песента “Blue suede shoes” и бе удостоен с наградата “Дипломант I степен”. Анита се представи с песента
“Гледай със сърцето си” и получи
приза “Дипломант II степен”.
Оценяването на участниците от
25 държави бе осъществено по точкова система от международно жури

в състав: Нелли Чобану - народен артист на Република Молдова, Джемал
Сепиашвили - композитор, лауреат
на Държавната награда на Грузия,
Гулбану Абдулина - заслужил деятел
на Република Казахстан, лауреат на
международни конкурси, главен солист на Костанайската областна филхармония, Евгения Шор - диригент,
вокален педагог, композитор и обществен деятел.
За успешната подготовка и изява на
своите възпитаници д-р Наталия Константинова също бе удостоена с диплом.

Напусна ни
проф. Венец
Димитров
Отиде си професор Венец Димитров (24.06.193717.01.2022) - филмов и телевизионен оператор, уважаван професор,
СНИМКА НАТФИЗ
обичан колега,
вдъхновяващ преподавател и непрежалим приятел, съобщават от
НАТФИЗ. Венец Димитров е професор-доайен и дългогодишен преподавател по филмово и телевизионно
операторство; декан на Факултет
“Екранни изкуства” (1990-1993),
зам.-ректор (1994-2000), член на Академичния съвет и на Специализирания научен съвет по киноизкуство,
член на комисии, ръководител на
докторанти и дипломанти, автор
на планове и програми по специалността, на научни статии, книга и
т.н. Главен оператор е на 23 игрални и над 40 късометражни филма.
Носител е на национални и международни награди, държавни отличия, звания и ордени.
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·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 «Î‡ÚÌÓ Ò˙ˆÂ 3-ÒÂËÂÌ
‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ, 1983„./, 1 ÒÂËˇ,
ÂÊËÒ¸Ó Ã‡Ëˇ ¬‡ÒËÎÂ‚‡, ‚ ÓÎËÚÂ: ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ¿Ì‰ÓÌÓ‚, –Û‰Ë
’ËÒÚÓÁÓ‚, —ÚÓˇÌÍ‡ ÃÛÚ‡ÙÓ‚‡ Ë ‰.
15.15 ÌË„‡ Ì‡ ÍÌË„ËÚÂ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ,
8 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 ƒÂÌˇÚ Ì‡ ·‡˘‡Ú‡ Ú‚
ÙËÎÏ /3 ÂÔËÁÓ‰/
22.00 ¬ Í‡Ô‡Ì Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÒÂÁÓÌ, 8 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ¬ËÍËÌ„ËÚÂ Ú‚ ÙËÎÏ /6
ÒÂÁÓÌ, 3 ÂÔËÁÓ‰/ (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/

С

00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.15 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
02.10 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
03.05 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
04.05 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.05 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 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
08:45 “¬ Ô‡Á‡
09.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (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«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.10 “¬ Ô‡Á‡
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
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 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî
21.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.10 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
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05.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./
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
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.71
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.118
21.30 œÂÏËÂ‡: ì¬Î‡‰î - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.10
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.21
00.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.11 ÂÔ.16
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.5 ÂÔ.1
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
21.35 œÂÏËÂ‡ Ì‡ ÒÂÁÓÌ‡.
ìƒÓÍ-ÚÓÍî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Á‡ ËÒÚÓËËÚÂ, ‰ÓÒÚÓÈÌË
Á‡ ÙËÎÏ
22.30 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ-ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ
ÚÓÍ-¯ÓÛ
23.20 ÌˇÁ ¬Î‡‰ËÏË - ÔÓÍ˙ÒÚËÚÂÎˇÚ Ì‡ –ÛÒËˇ
00.20 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
04.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
04.05 ì¬‡˜Í‡î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Ще насърчите приятел
в намеренията му да
постигне по-добри резултати. Балансирайте.

Ще намерите решение
на финансов въпрос или
друг, създаващ ви доста напрежение напоследък.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Започнатите нови начинания ще ви носят
настроение. Ще се съобразявате с нечии интереси.

Бързо и лесно ще вземате професионални решения и ще ги следвате. Внимавайте с колеги.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Гаранция за доброто
протичане на планирано
мероприятие
е
включването на повече
специалисти.

Всички срещи, свързани
с бизнеса и постигане
на договорености, могат да бъдат резултатни.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

С ярката си позиция и
отношение към важен
дискутиран въпрос ще
привлечете одобрение.

Грижите за здравето
не са загуба на време, а
нещо полезно, което
друг не може да направи.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Със силни аргументи ще
убеждавате партньорите си в правотата
на вашите предложения.

Постигнатите споразумения на работното
място и в отношенията с партньора ще ви
усмихнат.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Стремете се към решаване на важните проблеми своевременно и не
задълбочавайте противоречията.

Овладейте страстите
и желанията си, защото неведоми сили ще
засилят влечението ви
към бунт.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

ÍËÚÂ ÌÂÏÓ˘Ë, ÍÓËÚÓ ‚ËÊ‰‡Î. œÓ˜ËÌ‡Î ‚ ÏË
ÔÂÁ 390 „. Ì‡ 97-„Ó‰Ë¯Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚ.

œ‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡Ú‡ ˆ˙Í‚‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 19 ˇÌÛ‡Ë ÔÂÔ. Ã‡Í‡ËÈ ≈„ËÔÂÚÒÍË Ë Ò‚. Ã‡Í,
ÂÔ. ≈ÙÂÒÍË

—‚. Ã‡ÍÓ ¡Î‡ÊÂÌË Â Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ ÓÚˆË Ì‡ ˆ˙Í‚‡Ú‡

œÂÔ. Ã‡Í‡ËÈ ≈„ËÔÂÚÒÍË ÒÚ‡Ì‡Î ÒˇÍ‡¯
ÁÂÏÂÌ ·Ó„
œÂÔÓ‰Ó·ÌËˇÚ Ã‡Í‡ËÈ ≈„ËÔÂÚÒÍË ÒÂ Ó‰ËÎ ‚ ≈„ËÔÂÚÒÍ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡, ‚ ÒÂÎË˘Â, ÌÓÒÂ˘Ó
ËÏÂÚÓ œÚËÌ‡ÔÓ. ÕÂ„Ó‚ËÚÂ Ó‰ËÚÂÎË ·ËÎË
Ò˙ËÏÂÌÌË Ì‡ ‰Â‚ÌËÚÂ Ò‚ÂÚË Ô‡ÓÚˆË - ¿‚‡‡Ï Ë —‡‡.
Ó„‡ÚÓ ÔÂÔÓ‰Ó·ÌËˇÚ Ì‡‚˙¯ËÎ 40 „Ó‰ËÌË, ÔÓÎÛ˜ËÎ ÓÚ ¡Ó„‡ ‰‡Ó‚ÂÚÂ Ì‡ ˜Û‰ÓÚ‚ÓÒÚ‚Ó, ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚Ó Ë ‚Î‡ÒÚ Ì‡‰ ÌÂ˜ËÒÚËÚÂ ‰ÛıÓ‚Â. ¬ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ ·ËÎ ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ ‚ Ò‡Ì‡ Ì‡
Ò‚Â˘ÂÌËÍ Ë Ì‡Ô‡‚ÂÌ Ì‡ÒÚÓˇÚÂÎ (‡‚‚‡) Ì‡
ÏÓÌ‡ÒË, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ÒÍËÚ. Ã‡Í‡ËÈ ˜ÂÒÚÓ
ÔÓÒÂ˘‡‚‡Î Ë Û˜ËÚÂÎˇ ÒË Ò‚ÂÚË ¿ÌÚÓÌËÈ ¬ÂÎËÍË Ë ÔÓÎÛ˜‡‚‡Î ÓÚ ÌÂ„Ó ÏÌÓ„Ó Ì‡ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ.
«‡Â‰ÌÓ Ò ‰Û„Ë ‰‚‡Ï‡ Û˜ÂÌËˆË Ì‡ ÔÂÔÓ‰Ó·ÌËˇ ÚÓÈ ÒÂ Û‰ÓÒÚÓËÎ ‰‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ Ì‡ ·Î‡ÊÂÌ‡Ú‡ ÏÛ ÍÓÌ˜ËÌ‡ Ë Í‡ÚÓ Ì‡È-·Ó„‡ÚÓ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó ÔÓÎÛ˜ËÎ ÊÂÁ˙Î‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÂˆ‡. «‡Â‰ÌÓ Ò ÌÂ„Ó
ÔÂÔÓ‰Ó·ÌËˇÚ Ã‡Í‡ËÈ ÔËÂÎ ‰‚ÓÈÌÓ Ë ‰Ûı‡
ÏÛ, Í‡ÍÚÓ ÌˇÍÓ„‡ ≈ÎËÒÂÈ. —˙Ò ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÁË
‰Ûı ËÁ‚˙¯ËÎ ÏÌÓ„Ó ‰Ë‚ÌË ˜Û‰ÂÒ‡.
œÓ ÔË˜ËÌ‡ Ì‡ ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡Ó‰, ÍÓÂÚÓ
Ë‰‚‡ÎÓ ÔË ÌÂ„Ó, ÔÂÔÓ‰Ó·ÌËˇÚ ËÏ‡Î Ï‡ÎÍÓ
‚ÂÏÂ, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡ ‚ ÛÂ‰ËÌÂÌËÂ Ì‡ ·Ó-

„ÓÏËÒÎËÂ. «‡ÚÓ‚‡ ÚÓÈ ËÁÍÓÔ‡Î ÔÓ‰ Ò‚ÓˇÚ‡ ÍËÎËˇ ‰˙Î·ÓÍ‡ ÔÂ˘Â‡, ‰˙Î„‡ ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÓ‚ËÌ
ÒÚ‡‰ËÈ, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ ÒÍË‚‡Î ÓÚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ë‰‚‡˘ËÚÂ ÔË ÌÂ„Ó Ë Ì‡Û¯‡‚‡˘Ë ·Ó„ÓÏËÒÎËÂÚÓ Ë ÏÓÎËÚ‚‡Ú‡ ÏÛ.
«‡ ÔÂÔ. Ã‡Í‡ËÈ ÓÚˆËÚÂ ‡ÁÍ‡Á‚‡ÎË, ˜Â
ÚÓÈ ÒÚ‡Ì‡Î ÒˇÍ‡¯ ÁÂÏÂÌ ·Ó„, Á‡˘ÓÚÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ ÚÓ‚‡, Í‡ÍÚÓ ¡Ó„, Ï‡Í‡ Ë ‰‡ ‚ËÊ‰‡
ˆÂÎËˇ Ò‚ˇÚ, ÌÓ ÌÂ Ì‡Í‡Á‚‡ „Â¯ÌËˆËÚÂ, Ú‡Í‡
Ë ÔÂÔÓ‰Ó·ÌËˇÚ Ã‡Í‡ËÈ ÔÓÍË‚‡Î ˜Ó‚Â¯-

—‚. Ã‡ÍÓ ≈ÙÂÒÍË Â ‚ÂÎËÍ Ò‚ÂÚËÚÂÎ ¡ÓÊË
Ë Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ ÓÚˆË Ë Û˜ËÚÂÎË Ì‡
ˆ˙Í‚‡Ú‡, Ì‡Â˜ÂÌ ÓÚ Ò‚ÓËÚÂ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËˆË
ÕÓ‚Ë ¬‡ÒËÎËÈ, ÕÓ‚Ë ¡Ó„ÓÒÎÓ‚ Ë —Ú˙Î· Ì‡
œ‡‚ÓÒÎ‡‚ËÂÚÓ. “ÓÈ Â Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ ÂÔËÒÍÓÔ,
ÍÓÈÚÓ ÌÂ Â ÔÓ‰ÔËÒ‡Î ÛÌËˇÚ‡ Ò Ô‡Ô‡ ≈‚„ÂÌËÈ IV
Ì‡ Ó·˘Ëˇ ËÁÚÓ˜ÌÓ-Á‡Ô‡‰ÂÌ Ò˙·Ó ‚˙‚ ‘Â‡‡
Ë ‘ÎÓÂÌˆËˇ ÔÂÁ 1438-1439 „. Ë Ú‡Í‡ ˜ÂÁ
ÌÂ„Ó ¡Ó„ Â ÒÔ‡ÒËÎ Ì‡¯‡Ú‡ Ò‚ˇÚ‡, ‡ÔÓÒÚÓÎÒÍ‡,
Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ ‚ˇ‡. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÌÂ„Ó
ˆ˙Í‚‡Ú‡ ÌË Â ËÁ·Â„Ì‡Î‡ Ó·ÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓ‰ ÌÂÔ‡‚ÓÒÎ‡‚ÌËÚÂ Î‡ÚËÌˆË. Ó„‡ÚÓ ÚÂ Û‚Âˇ‚‡ÎË
Ò‚. Ã‡ÍÓ, ˜Â ‡ÁÎË˜ËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÂÚÂ ËÁÔÓ‚Â‰‡ÌËˇ Â Ò˙‚ÒÂÏ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ë ÚÓÈ ÏÓÊÂ
‚Â‰Ì‡„‡, ˘ÓÏ Â¯Ë, ‰‡ ÔÓ‰ÔË¯Â Ò˙„Î‡¯ÂÌËÂÚÓ, Ò‚ÂÚÂˆ˙Ú ËÏ ÓÚ„Ó‚ÓËÎ:
ì—ÔÓÏÌÂÚÂ ÒË Í‡Í ÛÔ‡‚ËÚÂÎˇÚ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚÚ‡
Û„Ó‚‡ˇÎ Ò‚. “ÂÓ‰Ó —ÚÛ‰ËÈÒÍË ‚Â‰Ì˙Ê Ò‡ÏÓ
‰‡ ÒÂ ÔË˜‡ÒÚË Á‡Â‰ÌÓ Ò ÂÂÚËˆËÚÂ Ë ÒÎÂ‰
ÚÓ‚‡ ‰‡ Ô‡‚Ë ‚ÒË˜ÍÓ, ÍÓÂÚÓ ÏÛ Â Û„Ó‰ÌÓ, Ë Í‡Í
ÏÛ ÓÚ„Ó‚ÓËÎ Ò‚ÂÚÂˆ˙Ú: ì«Ì‡Â¯ ÎË Ì‡ Í‡Í‚Ó
ÔËÎË˜‡ Ú‚ÓÂÚÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ? œËÂÏË ‰‡ ÚË
ÓÚÂÊ‡Ú „Î‡‚‡Ú‡, Ô˙Í ÔÓÒÎÂ ıÓ‰Ë Í˙‰ÂÚÓ ËÒÍ‡¯.î; Á‡˘ÓÚÓ ˜ÂÒÚÓ Ì‡È-‚‡ÊÌÓÚÓ ‚ ‰Ó„Ï‡ÚËÚÂ

Â ÓÌÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Á‡ ÏÌÓÁËÌ‡ Â Ï‡ÎÓ‚‡ÊÌÓ...
...¿Á ÏËÒÎˇ, ˜Â ÓÌÁË, ÍÓÈÚÓ ‰Ó‚Â‰Â ÚÓ‚‡
‡Á‰ÂÎÂÌËÂ Ë ‡ÁÍ˙Ò‡ ËÁÚ˙Í‡ÌËˇ Ò‚Ë¯Â ıËÚÓÌ
Ì‡ √ÓÒÔÓ‰ÌÓÚÓ “ˇÎÓ (ˆ˙Í‚‡Ú‡), ˘Â ·˙‰Â
ı‚˙ÎÂÌ Ì‡ ‚Â˜ÌÓ ÓÒ˙Ê‰‡ÌÂ Ò˙˘Ó Í‡ÚÓ ÓÌÂÁË,
ÍÓËÚÓ ’ËÒÚ‡ ‡ÁÔÌ‡ı‡, Ë Í‡ÚÓ ‚ÒË˜ÍË ÓÚ ‚ÂÍ‡
·ÂÁ·ÓÊÌËˆË Ë ÂÂÚËˆË.
ÃÌÓ„Ó ÂÂÚËˆË Â ËÏ‡ÎÓ, ÌÓ ÌËÍÓÈ ÌÂ Â ‰˙ÁÌ‡Î ‰‡ ËÁÏÂÌˇ —‚ÂÚËˇ —ËÏ‚ÓÎ, ‡ Ò‡ÏÓ ‚ËÂ.î
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Най-големият известен в света шлифован
черен 555,55-каратов диамант бе изложен
за първи път на публичен показ преди да
се продаде на онлайн търг, като се очаква
цената на Енигма да достигне $5 милиона.

- ¡Ëı ËÒÍ‡Î ‰‡ ·˙‰ÂÏ ÌÂ˘Ó ÔÓ‚Â˜Â.
- Õ‡ ÏÂÌ ÏË ı‡ÂÒ‚‡, Í‡ÍÚÓ ÒÏÂ
ÒÂ„‡!
- ¿Ï‡ ÌËÂ ÌÂ ÒÏÂ ÌË˘Ó!
- »ÏÂÌÌÓ!
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

„Òåàòúð â ãàëåðèÿòà”
ùå ïðåâçåìå Ïëîâäèâ
„Арсенал на изкуството” става домакин на представления, открити
репетиции, дискусии с публиката, творчески ателиета и кръжоци
Страхотна възможност да се докоснат до
изкуството отблизо - не
само като зрители, но и
като участници - предоставя на всички ценители у нас проектът “Театър в галерията”. Става
дума за осъществена
мечта на млади и талантливи българи: актрисата
и режисьорка Ева Данаилова, художника и председателя на Фондация
“А.Г. - Арт проект” Ангел Гешев и специалиста
по качества на възприятията и ръководителя на
цялостната реализация
на идеята Ангел Петров.
С тази съвместна дейност
тримата се стремят не
само да привлекат съмишленици, но и да подкрепят всички, отдадени на

желанието да развиват
творчеството в Пловдив,
и така да създадат нови
възможности за изява на
сценичното изкуство.
Проектът, финансиран по програмата “Едногодишен грант’21" на
Национален фонд “Култура”, включва открити
репетиции, театрални
постановки, дискусии с
публиката, творчески
ателиета и кръжоци.
Началото ще бъде
дадено с представление
на Театър “Реплика” “Списък на всички страхотни неща” от Дънкан
Макмилан. Постановката
ще се играе на 21 януари, от 19 ч., в галерия
“Арсенал на изкуството”
(квартал “Капана”, ул.
“Магура” 4), която ще е

домакин на всички събития на проекта. Интерактивният моноспектакъл по дискретен и забавен начин въвлича зрителите и ги прави част от
приятно изживяване.
Публиката ще стане
свидетел как едно момче
започва всеки ден да добавя по нещо в непрекъснато нарастващия
списък с всички страхотни неща, заради които
заслужава да си жив.
Прави го в стремежа си
да се пребори с всепоглъщащата депресия на неговата майка...
Спектакълът е дело на
Милко и Боряна Йовчеви. Той е актьор, автор,
кинорежисьор, съосновател на Театър “Реплика”.
Тя е актриса, съпруга на

Íèêè Ñòàíîåâ ùå âîäè
„Ñúáîòà âå÷åð ñ ÁÍÒ”
“Събота вечер с БНТ” се завръща
на екрана тази събота, 22 януари, в
21 ч., като водещ на предаването става актьорът Ники Станоев. Много забавление, ударна доза хумор и вълнуващи срещи с популярни личности
очакват зрителите на втория сезон на
късното шоу.
Във всеки епизод водещият ще
представя атрактивен обзор на интересни теми от страната и света. Също
така в рубриката “Аз само да попи-

Òîì è Äæåðè
ñà ëþáèìè íà
73% çðèòåëè
Откриващото представление
на Театър “Реплика” ще се играе
от Милко Йовчев на 21 януари от 19 ч.
Милко и дебютиращ режисьор, а “Списък на
всички страхотни неща”
от Дънкан Макмилан е
нейно първо творение.
В програмата за този
месец е включено и движенческото ателие “Езикът на тялото”, което ще

очаква публиката на
29 януари, от 14 ч. То не
е насочено само към актьори, а е отворено за
всички, които искат да
опознаят още повече себе
си и да разкриват неизчерпаемите си възможности на изразяване.

РОНИ РОМЕРО:

Îáâèíåíèÿòà êúì ìåí
ñà àáñîëþòíî íåâåðíè

Водещият ще отправя
към гостите различни
предизвикателства
там” Ники Станоев ще дава своите
оригинални отговори на зрителските
въпроси, получени в личните му профили в социалните мрежи.

Вокалистът на Intelligent Music Project Рони Ромеро
написа отворено писмо по повод информация в чужди и
български медии, че е има заповед за арест от испанския
съд. Обвиненията са свързани с предполагаеми заплахи,
към бившата му съпруга. Текстът, предоставен лично от
световноизвестния рокаджия, гласи: “Публикуваната в
медиите информация е частично вярна - съществува
съдебна процедура по издирването ми в Испания... Времето и правосъдието ще покажат каква е истината.”
Пълния текст на писмото четете на www.duma.bg

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ –‡‰ÓÒÚËÌ‡ ¡Î‡„ÓÂ‚‡

œ˙‚Ë Á‡Ï. „Î‡‚ÂÌ
Â‰‡ÍÚÓ
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡
«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

¡⁄À√¿–»ﬂ: œ‡‚ÎÂÚ‡ ƒ‡‚Ë‰Ó‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 215; ¿Ë‰‡ œ‡ÌËÍˇÌ - 218; ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ ¬ÂÎÂ‚‡ - 230;
–ÓÒÚËÒÎ‡‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡ - 233; ﬁÎËˇ ÛÎËÌÒÍ‡ - 224
» ŒÕŒÃ» ¿: Ã‡ˇ ‡ÎÔ‡˜Í‡-…Ó‚‡ÌÓ‚ÒÍ‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 246; ≈‚„ÂÌË √‡‚ËÎÓ‚ - 246
—¬ﬂ“: √ÂÓ„Ë ’ËÒÚÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 220;
“‡Ìˇ √ÎÛı˜Â‚‡ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232
◊≈“»¬Œ: ¿Î¸ÓÌ‡ ÕÂÈÍÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 239;
¡ÓˇÌ ¡ÓÈ˜Â‚ - ìœÂ„‡Òî - 244; √ÂÓ„Ë √˙ÎÓ‚ - ìœ‡‰ÓÌî;
’Û‰ÓÊÌËÍ: ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚
—œŒ–“: ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 245; Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
≈À≈ “–ŒÕÕŒ »«ƒ¿Õ»≈: –ÓÒËˆ‡ ¿Ì„ÂÎÓ‚‡
‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206;
ÃËı‡ÂÎ‡ ‡ÚÂËÌÒÍ‡

¿À≈ —¿Õƒ⁄– ¿À≈ —¿Õƒ–Œ¬
( –»¬»ﬂ),
·Ë‚¯ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ Ì‡ˆËÓÌ‡Î
ƒ- ¡ŒΔ»ƒ¿– Õ¿Õ≈¬, ·Ë‚¯
ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ
¡ŒﬂÕ ƒ¿— ¿ÀŒ¬, ÂÊËÒ¸Ó
ƒ»Ã»“⁄– Œ¬¿◊≈¬-‘⁄Õ »,
ÏÛÁËÍ‡ÌÚ
»À»ﬂÕ¿ ÷¿ÕŒ¬¿, ÙËÌ‡ÌÒËÒÚ,
·Ë‚¯ ÒÎÛÊÂ·ÂÌ ‚ËˆÂÔÂÏËÂ
…Œ–ƒ¿Õ ¿ ¡À¿√Œ≈¬¿,
Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ Ë ‚ËˆÂÓÎËÏÔËÈÒÍ‡
¯‡ÏÔËÓÌÍ‡ ÔÓ ÎÂÍ‡ ‡ÚÎÂÚËÍ‡
»ÌÊ. —“ŒﬂÕ ¡–¿“Œ≈¬,
ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ‰ËÂÍÚÓ
Ì‡ ìÃÂÚÓÔÓÎËÚÂÌî ≈¿ƒ

√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã» » Œ¡ﬂ¬»: ﬁÎËˇ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚‡ - 205;
0879326034; e-mail: reklama@duma.bg, obiavi@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg, ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË

duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ
‰‡ ÌÂ ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂ‰Ó
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

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

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

73% от зрителите разкриха,
че любимите им анимационни
герои са Том и Джери. Едноименната поредица е предпочитана и от малките, и от порасналите зрители на канала
Boomerang, сочат още данните
от проучването, направено във
фейсбук страницата bebok.eu.
Резултатите са любопитни,
като в тях се забелязва и голяма
доза носталгия, понеже аудиторията харесва и модерните предавания, и класическите. На второ място 16% от
запитаните
са посочили
“Гризи и лемингите”, а
“Шантави рисунки-мисунки” и “СкубиДу” са любими за 11 на сто от
зрителите.
Голяма част от гласувалите
посочват, че все още с радост
гледат тези поредици заедно с
децата си. И това не е изненадващо, тъй като съдържанието е
многопластово - изпълнено с
остроумни шеги за големите, но
също така приятно и безопасно
за малчуганите, коментират експерти.

×àøà âîäà ïîìàãà
çà ïîäîáðÿâàíå
íà íàñòðîåíèåòî
Пиенето на чаша вода сутрин преди
хранене нормализира чревната флора,
прави кожата по-чиста и подобрява настроението, разкриха експерти пред радио
“Спутник”. Но уточниха, че не всяка вода
има този ефект. За да бъде навикът наистина полезен и здравословен, необходимо
е да се спазва много важно условие.
Водата трябва да е със стайна температура, а не студена, съветват диетолози.
При болки в корема добре е да се консумират по-топли течности. Някои обичат
да добавят портокалов или лимонов сок
към чашата вода, която пият на гладно.
Но това може да се прави само от хора
без стомашно-чревни заболявания.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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Ãðèøî áèå,
Âèêè ïàäà
â Ìåëáúðí
Българинът прескочи за 11-и
път I кръг на „Аустрелиън Оупън”
Григор Димитръв премина
за 11-и път във II кръг на Откритото първенство на Австралия. Първата ракета на България (№28 в световната ранглиста и №26 в схемата на “Аустрелиън Оупън”) триумфира за
2,48 ч. над чешкия квалификант
Иржи Лехечка (№143) с 6:4,
4:6, 6:3, 7:5 на корт №7 в комплекса “Мелбърн Парк”.
Хасковлията игра миналата
година 1/4-финал в турнира, но
сега започна колебливо и след

И Дер

0:40 бе изправен пред три поредни топки за пробив още в
първия гейм. Той обаче настрои сервиса си, взе пет поредни точки, до края на първата
част не показа повече колебания и затвори сета още с първата възможност при брейкбол в
10-ия гейм. Във втория сет
Гришо допусна пробив в 7-ия
гейм и не успя да го върне. В
третата част българинът проби
съперника си на 0 още във втория гейм и до края й загуби

само три разигравания на собствен сервис.
В четвъртия сет Димитров
проби чеха в 11-ия гейм. В следващия сервираше и допусна
изоставане 30:40, но взе следващите две топки и стигна до
първия си мачбол. Лехечка го
спаси с уинър от бекхенд, но
после загуби две поредни разигравания с непредизвикана и
предизвикана грешка и напусна
победен корта в дебюта си в
основната схема в турнир от
Големия шлем.
“Беше много труден първи
мач. Мисля, че това бяха едни
от най-тежките условия, в които съм играл тук. Да се
сблъскаш със съперник, с когото не си играл преди, винаги
крие опасности. Младо хлапе,

изкачва се в класирането. Вече
игра три мача в турнира, получи увереност и нямаше какво
да губи. Така че определено
мачът беше сложен, но съм
щастлив, че приключи по
добър за мен начин. Всеки мач
ще е оспорван. Не можем просто да си кажем: “Този или
онзи играч го няма в схемата,
значи ще е по-лесно.” Пак трябва да преодолееш 7 съперници, ако искаш да спечелиш турнира. Рано или късно се изправяш срещу най-силните и просто трябва да ги преодолееш,
за да стигнеш до края. Така че
винаги се иска много работа”,
коментира Гришо.
Във II кръг той ще срещне
Беноа Пер (Фр, №56), който
пречупи Тиаго Монтейро (Браз,

ФИФА:

№79) в 5-сетова драма на корт
№15 за 3,38 ч. с 6:4, 3:6, 7:5,
2:6, 7:5. 32-годишният французин води с 2-1 победи на хасковлията на ниво АТР, но двамата са се срещали за последно
през 2015 г. в Токио. Те имат и
един мач на ниво “Фючърс”
през 2008 г., завършил със загуба на българина.
Първият им двубой в Големия шлем ще бъде утре в ранните часове.
По-рано първата ни ракета
при жените Виктория Томова
(№118 в света) приключи участието си още в I кръг. Тя игра за
втори път в основната схема на
АО, след като премина през квалификациите, но отстъпи с 3:6,
3:6 срещу далеч по-класната и
опитна Ализе Корне (Фр, №61).

ГЛЕДАЙТЕ

Ëåâàíäîâñêè å íàé-äîáðèÿò
ФИФА определи Роберт Левандовски
за най-добър футболист за 2021 г. Полският нападател на Байерн събра 48 т. и
грабна отличието за втора поредна година. Така той взе реванш заради класацията за “Златната топка” на “Франс Футбол”, където бе игнориран за сметка на
Лионел Меси (Аржентина). Сега голямата звезда на ПСЖ остана на второ място
с 44 т., а трети е нападателят на Ливърпул
Мохамед Салах (Египет) с 39 т.
В анкетата гласуват капитаните и селекционерите на националните отбори,
както и по един журналист от всяка
държава. Лидерът на “лъвовете” Георги
Костадинов е посочил Роберт Левандовски като №1, пред Меси и Н’Голо Канте
(Челси, Франция). Селекционерът Ясен
Петров е гласувал също за Левандовски,
когото е поставил пред Салах и Карим
Бензема (Реал М, Франция). Тройката
на Боян Бойчев (в. “Труд”) е Левандовски, Меси и Салах.
Самият победител е поставил на
първо място Жоржиньо (Челси, Италия),
пред Меси и Кристиано Роналдо (Ман
Юнайтед, Ювентус, Португалия).
Меси е пренебрегнал Левандовски,
като на първо и второ място е поставил

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
22.00 Брентфорд Ман Юнайтед
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
21.30 Лестър - Тотнъм
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
19.30 Хановер - Борусия М
21.45 Херта - Унион
СНИМКА ФИФА

двама свои съотборници в ПСЖ - Неймар (Бразилия) и Килиан Мбапе (Франция), пред Карим Бензема (Реал). А Роналдо е поставил Левандовски на първо
място и също е игнорирал Меси, като е
гласувал за Канте и Жоржиньо от Челси.
Роналдо получи специална награда от
ФИФА “Забележителен играч” за подобрения рекорд по голове за националния
отбор. Идеалният тим: Джанлуиджи До-

нарума (Милан/ПСЖ, Италия), Давид
Алаба (Байерн/Реал, Австрия), Рубен
Диаш (Ман Сити, Португалия), Леонардо Бонучи (Ювентус, Италия), Жоржиньо и Н’Голо Канте (Челси), Кевин де
Бройне (Ман Сити, Нидерландия), Кристиано Роналдо (Ювентус/Ман Юнайтед),
Ерлинг Холанд (Борусия Д, Норвегия),
Роберт Левандовски (Байерн) и Лионел
Меси (Барселона/ПСЖ).

БЕРБАТОВ:

ÁÔÑ ïðèòèñêà êëóáîâå îò îïîçèöèÿòà
Димитър Бербатов разкри за натиск от БФС към опозиционно настроени клубове от Варна, Хасково
и Монтана. От щаба на бившия нападател, който опитва да свали Боби
Михайлов от власт, твърдят, че клубове са притискани да се откажат
от декларациите си за свикване на
извънреден конгрес. Такъв трябва да
се състои в средата на март. От екипа на Бербатов се борят да го направят изборен, като за целта внесоха подписка.

ПО БТВ ЕКШЪН
22.00 Реал С - Атлетико М

Роберт Левандовски получи наградата The Best
(“Най-добрия”) на виртуална церемония

“За съжаление, отново ставаме
свидетели на унизително поведение
от страна на ръководството на БФС.
Като цяло, членовете на БФС твърдо
отказват да удовлетворят желанията
на нерегистрираното ръководство на
футболния съюз. Явно притеснението и стресът от нов изборен конгрес
отново подтикват някои хора да се
връщат към старите си методи на работа и унизителни практики. Към нас
отново се обръщат за помощ клубовете, показали смелост да изразят

мнение и да упражнят правата си”,
се казва в позицията.
“Клубовете трябва да отстояват
правата си, да покажат, че са силни, и
никога и на никого повече няма да
позволят да ги унижава и употребява
користно за нечии други, лични интереси. А интересът на ръководството
на БФС е пределно ясен на футболната общественост - да остане на власт
колкото може по-дълго, за да замита
следи от действията си в последните
години”, допълва Бербатов.

ПО РИНГ
21.00 Египет - Судан
ПО МАКС СПОРТ 1
ВОЛЕЙБОЛ
18.00 Фенербахче Марица Пд (жени)
ПО ЕВРОСПОРТ 1
ТЕНИС
1.55 “Аустрелиън Оупън”

Ëåâñêè íàïðàâè 1:1
ñ Ãóðíèê â Òóðöèÿ
Левски завърши 1:1 с полския Гурник Забже в
първата си контрола в Белек, Турция. След равностойна игра в 82-рата минута “синята” стена се
пропука при фаул за нарушение на бразилеца Цунами. Пьотр Кравчик провря топката под стената
и опъна мрежата на младока Пламен Андреев,
който на почивката смени капитана Николай Михайлов. В 89-ата мин. обаче бе отсъдена дузпа за
Левски и централният бранител Хосе Кордоба
хладнокръвно я реализира за 1:1. За седмия в полското първенство през първото полувреме игра
ветеранът Лукаш Подолски, световен шампион с
Германия от Бразилия 2014.
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