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ÏÎÆÀÐÍÀÒÀ È 112 Â ÍÎÂÀ ÀÃÅÍÖÈß
“БСП за България” предлага да се създаде агенция “Гражданска защита на населението”. Тя трябва да е под егидата на
Министерския съвет и подчинена на министър-председателя.
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КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

Аида ПАНИКЯН

Êðàé íà òîðìîçà
íàä äëúæíèöèòå
З

Вадят колекторските фирми на светло,
готов е законът, регламентиращ дейността им

аболи ли ни дори глава, търсим
него. От него искаме направление
за специалист. Звъним му в 3 часа
след полунощ за кръвното. Не получим ли исканото, той като нищо
отнася и виковете, че и плесниците.
Той е джипито ни. А пациентският юмрук най-често се стоварва
върху спешните медици и... общопрактикуващите лекари (по неясни
обстоятелства често наричани лични). Те отнасят шамари не само от
пациентите, но и от властта, нехаеща за работата им.
Общопрактикуващите лекари са
има-няма 4000 в цялата страна.
Преди десет години бяха 4700. За
болния броят на лекарите и сестрите е без значение. Той иска да бъде
излекуван и се вкопчва в своя лекар
като в Господ. Само че за държавата и за нацията има огромно значение колко са лекарите. Досега всички правителства нехаеха за проблемите с лекарите.
Кажи-речи всеки здравен министър се упражни по темата “Ще
има сериозни стимули за млади
лекари в малки населени места”.
Всичко остана само красиви обещания.
Действителността е непроменена от десетилетия, а млад общопрактикуващ лекар няма да срещнете
дори в 10-хиляден град, камо ли на
село. Затова и тези доктори по тези
места не работят до пенсия, а докато са живи.

Готов е проект на закон
за събиране на вземанията, регламентиращ дейността на колекторските
фирми, обяви вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова. С него се
създава регистър на тези

компании.
Забранява се прехвърлянето на задължения без
потребителят да е уведомен, както и обаждания
между 20 ч. и 7 ч. сутринта
и в почивните дни. Забранява се тормоз, принуда,
публикуване на обяви на
¬

публични места, уведомяване на роднини. Длъжниците ще имат право да оспорват вземанията, а това води
до спиране на търсенето им
от кредитора, докато няма
съдебно решение.
Дамян Лазаров от Националната асоциация за

защита на потребителите
благодари на Нинова за
помощта. Когато колекторите работят по правилата, потребителите ще са
защитени и 12 ст. няма да
станат 480 лв., заяви той.
Стр. 4
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EUR:
1.95583

GBP:
2.34892

USD:
1.72502

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
ПРОМЕНЛИВО

CHF:
1.88387
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Само зетьове със зелени сертификати се включиха в самобитния обичай “Къпанки”
в Перущица. Той се изпълнява само в тази част на България на Ивановден по стар стил.
В него участват мъже, които са се оженили през изминалата година
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Çàòÿãàò ìåðêèòå ñðåùó
ÊÎÂÈÄ-19 ïî ðåãèîíè
Заведения ще работят до 22 ч., училища минават онлайн
Заради скока на заразени
от КОВИД-19 здравните власти обмислят затягане на противоепидемичните мерки в
различните райони в страната. В София директорът на
СРЗИ д-р Данчо Пенчев определи задължителен брой
легла в болниците за лечение
на пациенти с основна или
придружаваща коронавирусна инфекция. От днес КОВИД-леглата в столицата се
увеличават на над 2 хиляди.
София ще въведе противоепидемичните мерки от трети етап на плана за управление на пандемията, съобщи
главният държавен здравен
инспектор доц. Ангел Кунчев
след заседание на пандемичния комитет. Децата от I до
IV клас ще продължат да се
обучават присъствено. Следващата седмица, която е последна преди междусрочната
ваканция, в училище най-вероятно ще останат учениците от VII, X и XII клас, а тези
от V, VI, VIII, IX и XI клас ще
се обучават дистанционно.
Очаква се окончателното решение на МОН днес.
Заведенията и ресторантите в София ще работят до 22
ч. и ще се ползва до 50% от
капацитета им, входът ще
бъде само за клиенти със зелен сертификат.
В Средец и Сунгурларе
затварят врати социалните
центрове, пенсионерските
клубове и детските градини.
В Сунгурларе има и друг
проблем - няма лекари, които
да лекуват увеличилите се
двойно болни.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Премиерът Кирил Петков смята, че мерките срещу заразата дават резултати
Заради много заболели от
КОВИД-19 учители в общините Габрово и Трявна учениците от V до XII клас преминават на ротационно
присъствено обучение, в найголямото училище в Карлово
цяла седмица ще се учи само
онлайн.
Разликата в заболяемостта
в различните райони е в пъти

и затова засега не се обсъждат
нови мерки на национално
ниво. Доц. Кунчев поясни, че
предстои да бъде създадена
карта, която в реално време
да показва промените в отделните области.
Новият модел, с който управляваме кризата, вече дава
ясни резултати, не затваряме
нито една от областите, биз-

несите, заяви премиерът Кирил Петков след заседанието
на кабинета. “Държим на
Етап 2, с риск от Етап 3, защото всичко се базира главно
на капацитета на интензивните легла в болниците. Едновременно с това имаме потенциални мерки в областите,
защото има заболели учители, но това е на ниво облас-

ти, а не масово затваряне. За
първи път имаме ясна прогноза накъде вървят нещата. Добрата новина е, че интензивните легла засега не се
запълват с опасна скорост, но
следим този индикатор”, каза
премиерът.
Управителният съвет на
Българския лекарски съюз сезира Столичната комисия по
професионална етика във
връзка с неверни твърдения
на доц. Атанас Мангъров на
16 януари. В тв ефира той
каза: “тези 564 души, които
са починали, са починали,
защото са ваксинирани”.
“Разликата между “починали
ваксинирани” и “починали,
защото са ваксинирани” може
да е само една дума, но тя
прави казаното от доц. Мангъров откровена лъжа, която
си играе със страховете и
притесненията на хората”,
пишат от БЛС. Според тях с
изказванията си Мангъров
погазва етичните принципи
на лекарската професия.
Омбудсманът Диана Ковачева изпрати до председателя
на НС Никола Минчев и депутатите от парламентарните комисии по труда и социалната политика и по бюджет
и финанси предложение,
свързано в КОВИД-добавките към пенсиите. Тя препоръчва да бъде приета изрична нормативна разпоредба, с която парите от тази антикризисна мярка да станат
несеквестируеми при наложени запори и да не се удържат
от частни съдебни изпълнители.

Ñëåä 5 ãîäèíè ïîëîâèíàòà áúëãàðè îñòàâàò áåç ëè÷åí ëåêàð
След 5 години половината българи няма да
имат общопрактикуващи
лекари, защото на година
личните лекари намаляват с 400 души. Това заяви председателят на об-

щопрактикуващите лекари в София област д-р
Виктория Чобанова. По
думите й в пандемията
най-много жертви сред
медиците са дали личните лекари, те са платили

и най-високата цена за
грешките при управлението на КОВИД-кризата.
Д-р Чобанова смята,
че нито една КОВИДзона у нас не работи по
регламентираната амбу-

латорна
процедура.
Имало зони, в които
няма преглед и се правят само тестове и изследвания, в други се
правели допълнителни
изследвания, но в нито

Òðúãíà ïúðâîòî äåëî
íà Êüîâåøè ñðåùó áúëãàðèí
Специализираният наказателен съд
проведе първото заседание по дело,
което се води от Европейската прокуратура в България, съобщиха от екипа на Лаура Кьовеши. Обвиняем за
подкуп е бивш главен експерт в Държавен фонд “Земеделие”, който бе арестуван при акция на ГДБОП в началото на септември миналата година.
Присъдата по делото се очаква в следващите месеци, съобщиха от Европейската прокуратура.
Подсъдимият 36-годишен мъж беше
задържан на бензиностанция с 5000

лева в белязани банкноти при съвместна операция на пловдивската прокуратура и МВР. Смята се, че той е изнудвал земеделски производител от пловдивското село Строево, кандидатстващ
по девет схеми за подпомагане от фонда. Земеделецът трябвало да получи
субсидии по програмата през декември
2020 г., но след като те не пристигнали
в началото на 2021 г., той се свързал
със служителя от Фонд “Земеделие”. Той
поискал пари лева, за да съдейства. Покъсно земеделският производител подал
сигнал и така се стигнало до ареста.

една не поемали наблюдението на пациента и
вторичен преглед.
По думите на д-р Чобанова у нас заразените
с коронавирус са 3 пъти
повече, отколкото показ-

ва реалната статистика.
Мнозина предпочитали
да не се изследват в лаборатории, за да не влязат в официалната статистика и да не бъдат карантинирани.

50% ïîâå÷å ñà ïî÷èíàëèòå
ïðåç ïîñëåäíèòå òðè ìåñåöà
Смъртните случаи у нас за последното тримесечие на миналата
година са се увеличили с близо 50
на сто спрямо предходното тримесечие. Така загубилите живота си
са с 15 000 повече, сочат последните данни на НСИ.
За последните седмици на 2021
г. са починали 45 812 души, като
повечето от тях са мъже. Най-голям е ръстът на починалите в областите Видин, Монтана и Кюстендил, а най-добре по този показател
са Търговище, Кърджали и Бургас.

Наблюдава се нарастване на относителния дял на починалите във
възрастовата група от 70 до 79
години.
Според друга статистика на НСИ
расте средната възраст, на която жените раждат първото си дете. Докато през 1996 г. тя е била 22,4 години, то през миналата година е достигнала до 27,5 години. 58 393 са
новородените през 2021 г., като наймного от тях са се появили на бял
свят в София, а най-малко - във Видин.
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Ðåôåðåíäóìúò
å êàòî ñêàëïåëà íåùî, êîåòî ìîæå äà
ïîìîãíå, íî è íåùî,
êîåòî ìîæå äà íàâðåäè
Политологът Антоний Тодоров

“БСП за България” е готова
да предложи за дебат проект,
който предвижда Главна дирекция “Противопожарна безопасност и защита на населението”
да излезе от структурата на
МВР. Народният представител
Бойко Клечков посочи, че парламентарната група на социалистите и партньорите им от АБВ
отдавна работят по темата. За
подобен ход говори и вътрешният министър Бойко Рашков,
който ден по-рано бе изслушан
в ресорната парламентарна комисия. Той също обяви, че във
ведомството обмислят преструктуриране на пожарната и
болницата на МВР.
На брифинг в парламента
Клечков обяви, че левицата ще
инициира експертна среща с

трябва да се стигне до единно
мнение между управляващите.
Ако се постигне консенсус, темата ще бъде внесена в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Клечков посочи, че
БСП има 11 мотива за извеждането на пожарната от МВР.
Министерството на вътрешните работи е силово министерство, то не е министерство на
хуманните дейности, гласи един
от аргументите.
“БСП за България” предлага
да се създаде Държавна агенция
“Гражданска защита на населението”. В новата структура ще
влязат дирекциите “Пожарна
безопасност и защита на населението” и “Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер 112”.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Според левицата новата структура трябва
да е към МС и на пряко подчинение на премиера

È ÁÑÏ èñêà ïîæàðíàòà
äà èçëåçå îò ÌÂÐ
Левицата предлага в нова държавна агенция да влязат дирекциите „Пожарна
безопасност и защита на населението” и „Национална система за спешни повиквания”
Павлета ДАВИДОВА

коалиционните партньори, тъй
като тази тема не е засегната в
коалиционното споразумение и

Клечков уточни, че според левицата дирекцията би трябвало да
е под егидата на Министерския
съвет и подчинена на министърпредседателя.
Социалистите увериха, че
всички служители на ГД “Про-

тивопожарна безопасност и защита на населението” ще запазят ранга, възнагражденията,
социалните придобивки и категорията си на труд.
Преди да се предприемат понататъшни мерки обаче пред-

стои определянето на контактни групи за срещите със синдикатите в МВР, ръководството на
вътрешното министерство, както и с представители на пожарната.
“Най-вероятно в МВР ще

Ïî-íèñêè
ñìåòêè çà òîê
è ãàç îáåùà
ïðåìèåðúò

РУМЕН РАДЕВ:

Íÿìà êàê äà ñå òúðñè
ìàêåäîíñêî ìàëöèíñòâî
â Áúëãàðèÿ
Президентът Румен Радев определи
като абсолютно несъстоятелни твърденията, че щом България иска равноправие на
македонските българи, гарантирано в Конституцията, на свой ред РСМ реципрочно
може да поиска македонско малцинство в
България. “Нека не забравяме, че нашите
конституционни уредби са коренно различни - българската Конституция предвижда закрила на индивидуални права, докато
македонската Конституция се основава на
защитата на колективни права на части от
народи, така че няма как това изобщо да се
случи”, поясни той.
Радев се надява държавното ръководство в Скопие да прояви мъдрост и политическа смелост за решаване на основните въпроси, които реално ще отключат
вратата за начало на преговори за членство в ЕС. Държавният глава смята, че от
посещението на българския министърпредседател в Скопие има много позитивни сигнали. Той подчерта, че всяка стъпка,
която води до задълбочаване на нашите
отношения, трябва да бъде подкрепяна.
“Наред с всички усилия за подобряване
на свързаността, инвестиции, икономика
и сътрудничество, да не забравяме основните въпроси, които трябва да бъдат решени - вписването на македонските бълга-

СНИМКА БГНЕС

Изключително много хора се събраха за церемонията по първата копка
на новостроящия се православен храм “Св. Патриарх Евтимий Търновски”
в София, която бе уважена от президента Румен Радев
ри в Конституцията наравно с другите
части от народи, прекратяването на езика
на омразата и всякакви посегателства
върху българската история и култура”,
изтъкна президентът.
Румен Радев посочи, че преди започването на промени в българската Конституция е необходимо да има консенсус, дебат,
обществено съзряване за нуждата от промените и парламентарно мнозинство.
Решението на ГЕРБ да напуснат пленарната зала по време на речта му Радев
определи като бягство от истината. При-

има и други структурни промени, но те не са актуални към
днешна дата. Ако министър
Рашков има някакви предложения, те все още не са обсъждани
с нас”, посочи народният представител Владимир Маринов.

помняме, че те бойкотираха изказването
му, след като чуха, че първият му мандат
се е случил, когато “в обществото нарасна
негодуванието от беззаконието и корупцията, на които мафиотското управление
се крепеше”. “ГЕРБ попаднаха в капана на
едно изречение на президента Радев, в
което той не ги споменава, но те се разпознаха. Така че излязоха тези, които се
припознаха. Всички онези, които останаха в залата, са съгласни, нямаше възражения и подвиквания”, коментира пред БТВ
пък вицепрезидентът Илияна Йотова.

Премиерът Кирил Петков обеща българите да получат по-ниски
сметки за ток и газ през февруари.
Преди заседанието на Министерския
съвет той напомни, че сметките на
битовите потребители са под мораториум, не са били и няма да бъдат
вдигнати, докато той продължава.
По-високата цена, която някои битови потребители в момента виждат, е на база по-високите цени от
лятото, заяви Петков.
Министър-председателят посочи,
че бизнесът е компенсиран със 110
лв. за ноември и 130 лв. за декември
и има таван до 250 лв., независимо
от пазарните цени, за януари. “Помощта за декември месец, най-вероятно голяма част от нея ще влезе в
сметките, които бизнес потребителите ще видят в началото на февруари. С други думи, сметките за месец декември сега ще бъдат компенсирани през февруари. Така че очаквайте намаляване на сметките за електроенергия. За газа - по същия начин”, заяви премиерът. Той успокои
потребителите, че помощите за декември и януари ще се отразят в
сметките за февруари.
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Âàäÿò êîëåêòîðñêèòå
ôèðìè íà ñâåòëî
Вече е готов нов закон, регламентиращ дейността им
Евгени ГАВРИЛОВ

Вече е готов съвсем нов проект на закон за събиране на вземанията, регламентиращ дейността на колекторските фирми,
обяви вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова след
среща с представители на потребителски организации.
Със закона се създава регистър на колекторските фирми, който ще бъде поддържан
от Комисията за защита на потребителите. Ако фирмите, които събират дългове, не се регистрират, ще бъдат глобявани
с 50 хил. лв. Забранява се
прехвърлянето на задължения
от един кредитор на друг, без
преди това потребителят да е
писмено уведомен. Новият кредитор няма право да иска каквото и да е плащане, различно
от това към първоначалния кредитор - не може да се налагат
допълнителни такси. Забраняват се телефонни обаждания
между 20 ч. вечерта и 7 ч. сутринта, както и в почивни дни,
като обажданията трябва да са
през два работни дни. Забранява се тормоз, принуда, публикуване на обяви на публични

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Корнелия Нинова обеща да спре тормоза на колекторските фирми върху гражданите
места, уведомяване на роднини
и познати, предвижда още законопроектът.
Длъжниците вече ще имат
право да оспорват вземанията,
като това ще доведе до автоматично спиране на търсенето им
от страна на кредитора, докато
не се вземе решение от съда. За

нарушения глобите към колекторските фирми ще са между 10
и 50 хил. лв.
“Наясно сме срещу какво се
изправяме - тук има оборот от
4 млрд. лв., знаем, че ще има
отпор. Но сме още по-наясно
със себе си, че няма да се откажем. Хората имат нужда от за-

крила и държава”, категорична
беше министър Нинова. Законопроектът трябва да бъде внесен
до няколко седмици.
“В БНБ има регистрирани
17 колекторски фирми, а в момента около 40 фирми, нито
лицензирани, нито регистрирани, някакви фирми ходят из

страната и тормозят народа.
Това не може да остане така.
Трябва да уредим тази материя,
ще внеса законодателни предложения. Поемам ангажимент”,
заяви вицепремиерът Нинова по
време на парламентарния контрол преди време.
Председателят на КЗП Димитър Маргаритов обясни, че
контролът върху колекторските фирми ще се осъществява с
физически и контролни проверки. В рамките на цялата контролна дейност ще се налагат санкции, които не са малки и имат за
цел възпиращ ефект, подчерта
Маргаритов. Един от най-съществените нови моменти в закона
за събиране на вземанията е, че
самото оспорване от страна на
длъжника, че дължи нещо, трябва да доведе до незабавно прекратяване на дейността от събиране от колекторите и делото да
отиде в съда, категоричен бе
Маргаритов.
Дамян Лазаров от Националната асоциация за защита на
потребителите в специална декларация благодари на вицепремиера Нинова за оказаното
съдействие и помощ срещу дейността на колекторските фирми.
“Тя дойде, каза и направи нещо”,
похвали новия министър Лазаров. По думите му за последните 12 години потребителите не
били сложени на водещо място,
а без потребители няма икономика и това е безспорно. Той
посочи, че когато колекторските фирми работят по правилата,
българският потребител ще бъде
защитен и 12 стотинки няма да
се превърнат в 480 лева.
Предстои проектът на закона за събиране на вземанията
до седмица - две първо да влезе
в Министерския съвет, а след
това за гласуване в Народното
събрание.

Âàó÷åðèòå çà õðàíà ñúùî ùå ñå îáëàãàò ñ ÄÄÑ Îáìèñëÿò òàâàíúò âúðõó
Ваучерите за храна да се облагат с ДДС, мули и диетичните храни за специални медицин- åâðîñóáñèäèèòå çà çåìÿ
одобри на първо четене Народното събрание с ски цели, предназначени за кърмачета.
промяна в Закона за данъка върху добавената
С приетите на първо четене промени в Зако- äà å 100 õèëÿäè åâðî
стойност. Изискването е във връзка с евроди- на за ДДС депутатите решиха още да се въведе
ректива, за неприлагането на която страната е
заплашена със санкции. Приетото на първо четене предложение на финансовото министерство е с ДДС да започнат да се облагат доставките,
платени с ваучери, които са издадени след 31
декември 2021 г. В мотивите е записано, че ще
бъдат засегнати фирмите - издатели, а не работодателите, служителите или крайните търговски потребители, информира БНР.
В проектобюджета за 2022 г. се предвижда
сегашните ваучери за храна на работниците да
се увеличат от 80 на 200 лв. и с тях да може да
се плащат и комунални услуги като ток, вода,
парно, газ, интернет. Това стана ясно по-рано
от думите на министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова.
Предлага се и разширяване на обхвата на
храните, подходящи за бебета или за малки деца,
за които се прилага ставка 9% на ДДС, като към
тях се включват и специализираните млечни фор-

нулева ставка от ДДС при доставка на стоки и
услуги за целите на въоръжените сили. Създава
се и възможност за коригиране на погрешно фактуриран ДДС при влязъл в сила ревизионен акт.
Промените в законите за корпоративното подоходно облагане, за данъците върху личните
доходи и за ДДС най-вероятно ще влязат в сила
със задна дата - от 1 януари 2022 г.
Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане пък предвиждат ограничаване
на случаите на данъчно планиране, водещи до
данъчно необлагане или до значително по-ниско
облагане, съответно до намаляване на възможностите за злоупотреби и отклонение от данъчно
облагане.
Мнозинството в Народното събрание прие
на първо четене и промени в Закона за акцизите
и данъчните складове, които опростяват акцизните процедури при търговия с акцизни стоки
между страните членки.

Агроведомството работи по вариант за въвеждане таван
върху евросубсидиите за земя - 100 000 евро. Парите, които
останат вследствие на това орязване, ще се преразпределят към
малки и средни фермери, обработващи до 6500 дка. Това стана
ясно от изказване на аграрния зам.-министър Момчил Неков
пред парламентарната комисия по земеделие и гори.
От думите на Неков стана ясно, че, ако се въведе таван до
100 000 евро на стопанство, ще се орежат субсидиите за обработване на земя на 200-300 фермери. Бройката варира, защото
тепърва ще се решава дали ще се позволи към тавана от 100 000
евро да се добави и размерът на заплатите, които е изплатил
съответният фермер през последната година, или ще се добавят
заплатите заедно със средствата за осигуровки за земеделските
работници. Заложеният таван на субсидиите е вписан в коалиционното споразумение, той отговаря и на еврорегламентите.
Спрямо настоящия програмен период таванът на субсидиите се сваля три пъти. В момента фермерите могат да получават
за обработването на земята си до 300 000 евро.

Íîâ øåô íà ÊÅÂÐ - äî 2-3 ñåäìèöè

СНИМКА БГНЕС

Радослав Рибарски

Очакваме за около 2-3 седмици да имаме избрани нови председател и член на Комисията по енергийно и водно регулиране
(КЕВР), каза пред БНР председателят на
парламентарната комисия по енергетика
Радослав Рибарски. По неговите думи се
залага на експерти. “Не залагаме на политически лица само с принадлежност към
нашата коалиция”, каза той.
По-късно управляващите направиха
първата стъпка към промяната на КЕВР.

Парламентарната комисия по енергетика
одобри на първо четене промените в Закона
за енергетиката, насочени към смяна в състава на комисията. С 12 гласа “за” и 6 “против” депутатите решиха да намалят броя на
членовете на регулатора от 9 на 5, да махнат изискването за правни и икономически
експерти, както и да облекчат изискването
за избор на кандидатите.
Според вносителите, сред които е и Георги Свиленски от “БСП за България”,

промените ще оптимизират разходите на
комисията, като тези средства могат да
бъдат пренасочени към по-доброто й експертно обезпечаване.
Делян Добрев от ГЕРБ коментира, че
целта за намаляването на броя на членовете е да се вземе контролът над КЕВР. Депутатът Драгомир Стойнев от “БСП за
България” заяви, че е работа на мнозинството да осигури независим орган, а бройката няма значение.

www.duma.bg
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До дни Скопие
предлага посланик
До няколко дни ще има предложение на РС Македония за посланик в България, обяви външният министър Буяр Османи, цитиран от МИА. Според него е било
грешка, че няколко години страната няма официален представител у нас.

Извънредно
положение в Молдова
Молдовският парламент въвежда извънредно положение в страната за срок от 60 дни след съобщението на “Газпром”, че от 21
януари прекратява доставките на
газ заради неплатеното потребление на гориво през този месец.
Решението е взето на извънредно
заседание на парламента, съобщи
премиерът Наталия Гаврилица.

Разследват Зелените за
получени КОВИД-бонуси

Среща на Трансатлантическата четворка се проведе в Берлин като част
от европейската обиколка на американския държавен секретар Антъни Блинкен.
В разговорите участваха външните министри на Германия, Франция и Великобритания

Áàéäúí: Ïóòèí âåðîÿòíî
ùå íàõëóå â Óêðàéíà
Руснаците може в крайна сметка да победят, но загубите им
ще бъдат по-тежки, категоричен е американският президент
На пресконференция по повод годишнината от встъпването си в
длъжност американският президент
Джо Байдън заяви, че според него руският му колега Владимир Путин не е
взел окончателно решение дали да нахлуе в Украйна, но неговото предположение е, че ще го направи. Той добави,
че “незначително нахлуване” от страна
на Москва би предизвикало по-слаба
реакция. По-късно държавният глава се
опита да поясни, че има предвид невоенно действие, като например кибератака, което би било посрещнато с подобен реципрочен отговор. Ако руските сили пресекат украинската граница,
убивайки украински бойци, “това променя всичко”, допълни Байдън. И предупреди, че в такъв случай руската
страна ще плати “скъпа цена” в човешки жертви и евентуално изключване от

световната банкова система, предадоха световните медии. “Това ще бъде
катастрофа за Русия”, заяви Байдън и
добави, че руснаците може в крайна
сметка да победят, но загубите им “ще
бъдат тежки”, визирайки сериозните
щети за икономиката й.
Коментарите на Байдън подсказаха
и предизвикателството да се запази единството на САЩ и съюзниците им от
НАТО в отговора им срещу Русия. Той
поясни, че “е много важно всички в алианса да са на едно и също мнение”.
По повод думите му за потенциалния отговор на НАТО на “незначително
нахлуване” от страна на Русия, Белият
дом бързо се зае да изясни, че Байдън не
е дал знак на Путин, че САЩ ще допуснат някакви военни действия срещу Украйна. Прессекретарят на Белия дом
Джен Псаки отбеляза, че руснаците

биха могли да се обърнат към “обширен
наръчник за агресия, различен от военни действия, включително кибератаки и
паравоенни тактики”.
Пресконференцията се проведе в
критичен момент в Европа, тъй като
Русия е събрала 100 000 войници близо до украинската граница, а поредицата от преговори миналата седмица не
намали напрежението. Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен ще се
срещне днес с руския външен министър
Сергей Лавров в Женева.
Междувременно говорителката на
руското външно министерство Мария
Захарова обяви, че информацията за
руска готовност за нахлуване прикрива
готвени от Запада военни провокации.
И напомни, че британски военно-транспортни самолети от няколко дни доставят въоръжение на Украйна.

Ôèíëàíäèÿ íå ñìÿòà
äà âëèçà â ÍÀÒÎ

Ñúðáèÿ ñïðÿ ïðîåêòà
íà „Ðèî Òèíòî”

Финландия не планира да се присъедини към НАТО в близко бъдеще,
но е готова да застане до своите европейски съюзници и Съединените
щати, като наложи строги санкции на Русия, ако тя нападне Украйна.
Това заяви финландският премиер Санна Марин, цитирана от “Ройтерс”.
“Това ще има много съществено въздействие и санкциите ще бъдат
изключително строги”, потвърди Марин.
По-рано това заяви и външният министър Пекка Хаависто. “Финландия не обсъжда с НАТО присъединяване, нито пък й предстои такъв
проект. Политиката на Финландия в областта на сигурността остава
непроменена”, каза Хаависто. Държавният секретар на САЩ Антъни
Блинкен намекна в интервю за MSNBC, че Финландия иска да се присъедини към НАТО, след като в сряда говорителят на Кремъл Дмитрий
Песков коментира пред репортери, че Русия ще разглежда такава крачка
като “инструмент за конфронтация”.

Проектът “Ядар” на “Рио Тинто” е спрян, като
не е получил разрешение за експлоатация, заяви
сръбският министър-председател Ана Бърнабич. Тя
уточни, че е спрян не само този проект, но и всички
останали дейности в страната, свързани с проучването на запасите от литий.
Проектът “Рио Тинто” за добив на литий в
долината Ядар, близо до Лозница в Западна
Сърбия, предизвика масови протести в цялата
страна. Демонстрантите блокираха магистрала в
Белград, контролно-пропускателен пункт на босненската граница, пътища край градовете Чачак и
Шабац и издигнаха лозунги “Спрете инвеститорите, спасете природата”.

Прокуратурата в Берлин разследва ръководството на Партията на Зелените, която е част
от управляващата коалиция, заради получени извънредни КОВИДбонуси. Разследвани са включително външният министър Аналена Бербок и вицеканцлерът и икономически министър Роберт Хабек, потвърди говорител на партията. Петима членове са върнали по 1500 евро, но разследването
продължава.

Журналисти бойкотираха
пресконференция на
Макрон
Европейски журналисти напуснаха залата в ЕП, в която се
очакваше френският президент
Еманюел Макрон да даде пресконференция. Причината бе невъзможността да се задават въпроси, съобщи порталът “Франс инфо”. Лидерът очерта приоритетите на
френското председателство на ЕС
за следващите шест месеца.

Първата хуманитарна
помощ пристигна в Тонга
Първата хуманитарна помощ
за разрушената от вулкан и цунами Тонга пристигна. Пет дни след
двойното бедствие тихоокеанската нация остава откъсната от
останалия свят, предаде АФП. Самолети доставят бутилирана вода, палатки, генератори, хигиенни
и семейни комплекти.

СНИМКИ БГНЕС

Взрив в Източен Пакистан взе
поне три жертви и рани над 20
души. За атентата отговорност
пое новосформирана сепаратистка
групировка, която иска повече
автономност за богатия на
природни ресурси регион
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АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Искам те! Бия те...
От стр. 1
Десетки малки населени места са без лекар.
Стотици възрастни и
трудно подвижни хора
чакат съответен ден от
седмицата, когато лекар
ще посети селото им, за
да ги прегледа и изпише
лекарства. И се молят зимата да не е люта, та да
не затвори пътищата и
докторът да дойде. Иначе...
В България общопрактикуващият лекар е
сред изчезващите видове. Виновни? Не, няма!

Обяснението е просто “системен проблем”. Е,
сега може да се добави и
“КОВИД-кризата”.
Да, КОВИД-кризата
първо пренебрегна общопрактикуващите - не
ги брояха за “първа линия”. Близо година не
можеха да дават направление за ПСР тест, а после бяха пренебрегнати
от ваксинацията. След
това им вмениха множество задачи. А междувременно болестта отне
живота на мнозина.
Да, проблемът може
би е системен. От само-

то начало - преди повече
от 20 години, представата за общопрактикуващия лекар бе сбъркана и
вината за това не е у пациентите и лекарите. Тя
- системата (или хората,
които я измислиха и
провеждаха), затвори
множество лечебни заведения като непечеливши
и стовари множество ангажименти на общопрактикуващите лекари. В
същото време непрекъснато ги пренебрегваше и избутваше на
заден план.
Днес нацията е из-

правена пред непреодолимо препятствие - половината българи да останат без “личен” лекар.
Нормално. До пет години навярно половината
от четирите хиляди ще
се пенсионират и няма
да имат сили да работят.
А млада смяна няма.
Сега ще е далеч по-трудно и ще отнеме минимум
десетилетие проблемът
да бъде решен. Цената за
това безхаберие обаче
ще е за хората, които ще
останат без адекватна
помощ през цялото това
време.

Диагнозата на думите
Альона НЕЙКОВА

Само с три странни
и почти неизползвани
определения успяха да
опишат живота ни през
изминалите 12 месеца
гласуващите за “Дума
на годината”. И ако класираните на първите две
места - “преценям” и
“антиваксър”, донякъде

имат пряка връзка с
упоритата пандемична
обстановка, третата “изчегъртване”, е изключително ярък лайтмотив
на политическите настроения в страната. Но
всички тези изрази, взети заедно, са неподправен показател на преобладаващите мисли, вълнения и конфликти в обществото ни.
Фактът, че на преден
план излезе думата
“преценя”, която всъщност не съществува в
българския правописен
речник, разкрива тоталния срив в езиковата
грамотност на народонаселението ни. Колкото и да сме наясно, че
употребата на този израз вече се търкаля като

лаф, подмята се с хиперболизирана доза ирония
и неусетно се превръща
в сленг, използването му
като диалектна форма
си остава истинска, макар и все още не докрай
осъзната, беда за всички нас.
Съвсем разбираемо,
коронавирусът и присъщите му последици се
превърнаха в клеймо не
само за българите, но и
за целия свят, засегнат
от кризата, причинена
от заразата. Но явно
само у нас “антиваксър” до такава степен беляза всекидневието ни, че неизбежно се
отрази и на данните за
напълно ваксинираните
(едва 28 на сто - найниският процент в ЕС).

На думата “изчегъртване” пък не само
бе вдъхнат нов живот,
но тя се сдоби и с неподозирана доскоро политическа конотация.
Неуморното гласуване
на българите, които на
три пъти трябваше да
отидат до урните, за да
се появи поне лъч надежда, не просто доведе до желаната промяна. Но и показа, че всяка власт, дори най-бетонираната, за щастие,
има край.
Харесва ли ни или
не, тези изрази не само
нахлуха като неочаквана зараза в нашата реч,
но и станаха символ на
времето. И само то ще
покаже дали ще успеем
да се излекуваме от тях.

Странни неща стават във външното ни министерство: дали в доскоро управляваното от
служебния министър Светлан Стоев, дали в сегашното - под ръководството на Теодора Генчовска.
Това е хамлетовският въпрос, когато търсим
отговорните за случилото се на пленарното
заседание на Общото събрание на ООН на 16
декември 2021 г.
В този ден България е подкрепила, при това
без резерви, резолюция на ООН за демократизацията и изборите, в която са включени термините “полова идентичност”, различна от биологичната, и “жени в цялото им разнообразие”,
обхващащ също биологични мъже, идентифициращи се като жени.
Още по-интригуващо е, че българският представител не е подкрепил предложени поправки
за отпадане на проблемните термини, съобразявайки се с решенията на Конституционния съд
за пол и полова идентичност от 2018 и 2021 г.
От видеозаписа на пленарното заседание ясно
се вижда как България подкрепя спорната резолюция, за разлика от други държави, които изразяват своите резерви.
Преди четири дни МВнР реагира на тази
новина, уточнявайки, че резолюцията e внесена
от САЩ и е подкрепена от всички държави членки на ЕС, като фокусът на документа е върху
ролята на ООН за провеждане на свободни и
честни избори и намаляване на дискриминацията в изборния процес.
В рамките на резолюцията, твърди МВнР,
няма позоваване на определението за родова
идентичност (gender identity) от т.нар. Истанбулска конвенция и съответно от българска страна не е направено възражение...
Но запознаването с оригиналния документ от
ООН говори за обратното.
На стр. 6 от официалния документ на ООН
фигурира следният текст:

На стр. 2 от въпросната Резолюция фигурира
и следният абзац:

в който ясно се вижда фразата women in all
their diversity - “жени в цялото им разнообразие”.
Всъщност, какво цели с този отговор външнополитическото ни ведомство? И защо забравя,
че именно заради термина “полова идентичност” България не ратифицира Истанбулската
конвенция.
А сега най-важното: текстът на резолюцията е гласуван три дни след встъпването в
длъжност на коалиционния кабинет “Петков”.
Затова е добре да знаем: служебният министър или новият министър са отговорни за
дипломатическия гаф, който по своята същност
е антиконституционен?
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ГЕРГАНА ТОДОРОВА е
популярна светска и бизнес
дама, която впечатлява
ценители и с два сборника,
съдържащи поезия и есета.
Първата й книга (“За
Какаото и Кадифето”) се
фокусира върху емоционалното и телесното здраве, а
във втората (“За Хармонията и Морето”) авторката
се обръща към духовния и
умствен ресурс. Лъчезарната блондинка за втори път
в последните пет години
посреща предизвикателството на онкологично заболяване. Но и тя, и нейните
приятели и почитатели са
убедени, че и този път ще
се пребори.
Вече близо четвърт век
управлява Консултантска
къща “Ивана” - една от
най-успешните компании за
счетоводни, счетоводноданъчни и данъчно-правни
съвети. Отличена е от
фондация “Еврика” в националния конкурс “Млад
мениджър на годината”.
Получава специална награда
от Министерството на
икономиката и енергетиката. Удостоена е и с много
други престижни призове.
Част е от най-голямата
неправителствена организация на ООН - “Ротари”,
посветена на проекти,
свързани с хуманитарни и
социални програми. Членува
в “Клуб на жените предприемачи и мениджъри в България”, в Сдружение “Дамски
форум” и др. Уникалните си
бизнес умения съчетава с
вродена артистичност и
поглед към духовното и
емоционалното в човешката
душа.

ГЕРГАНА ТОДОРОВА:

Ако направят филм за мен, бих искала
Джулия Робъртс и Шарън Стоун да изиграят двата
етапа от живота ми - преди и след болестта, на която
съм толкова благодарна, сподели авторката
на завладяващи книги и известна бизнес дама

Интервю на
Альона НЕЙКОВА

 В книгите си насочвате вниманието към духовното и умственото ни здраве. Може ли да се
каже, че то е също толкова важно, колкото чисто физическото ни
добруване, госпожо Тодорова?
- Физическото ни добруване...
Благодаря ви за въпроса. И за предразположението “Душата ми да се
усмихне”, притихнала...
Човекът като социално животно
има рефлексията да възприема света
на четири нива - умствено, духовно,
емоционално и физическо. “Шлифоването им” е отворен процес. Ние
имаме отговорността да шлифоваме
в различното време на нашето развитие отделните компоненти - те са
наистина важни и имат приоритет в
зависимост от нашия фокус: къде сме
в своя Път, с каква скорост се движим и с какво качество на живот
живеем.
 Кога хармонията се превърна
за вас в усещане за светлина на
духа?
- Неосъзнато усещането “трепти” в мен от малка. Както играех на
ластик и народна топка с връстниците си, така и четях по 50 страници всеки учебен ден (сама си поставях това упражнение - каките и мама
нямаха влияние върху решението ми
да го правя). И от само себе си,
пораствайки, в юношеска възраст
осъзнавах, че топлината и светлината на Духа ги чувствам в моменти
на молитва, на добри мисли и пожелания към близки, в моменти на
добри дела...
 Защо избрахте втората ви
книга да е изработена от специално поръчана италианска хартия
със страници в цвят “шампанско”?
- Да, страниците са с допир на
коприна и са в цвят “шампанско”.
Естетиката е вродена моя потребност. Във всичко и към всичко се
отнасям с естетика. Навремето в
лексиконите си спомням моята любима мисъл към всички приятелки
беше на Чехов: “У човека всичко
трябва да бъде красиво - и лицето, и
дрехите, и мислите, и чувствата”.
Това е мое верую, създава ми баланс отвътре и отвън.
На стр. 8
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Ñúçäàâàì ìàëêè...
От стр. 7
 “За Хармонията и Морето” излиза в момент на
ваше лично изпитание. Приемате ли книгата като вид
терапия за вас самата?
- Благословия е. Да имам
вдъхновение да пиша, да
имам желание да бъда точно
това, което е сто процента
Гери! За втори път се срещам
с рака - преди 5 години беше
първият път. При сегашната
ми среща с болестта се обнових още повече - като визия,
енергия и излъчване. Това е
невероятно за близките и
околните. Не позволявам
съжаление, вайкане или
мрънкане - животът ми е
шарен. Водя здравословен
начин на живот, имам неограничена възможност да си
създавам малки чудеса всеки
ден - да се радвам като дете,
с повод и без повод...
Терапия ми е книгата “За
Хармонията и Морето”.
Несъмнено. В нея стихотворенията и есетата лъхат на
свежест и чиста емоция, на
добра самооценка.
 Вълнуват ви и междуличностните взаимоотношения и дори възнамерявате да се фокусирате върху
тази тема във вашата трета книга. Ще разкриете ли
поне малко дали ще прилича
на първите две или ще има
изненади за читателите?
- Много ме вълнуват междуличностните взаимоотношения. Те са рамката, в която
живеем, работим и разгръщаме потенциала на емоционалната ни памет, разкриваме
нашата страст като личности
и пол. За да се усетим в нашите граници, ние влизаме в
едни роли и излизаме от други житейски образи. Може да
сме учители и ученици в една
част от тях. Може да сме
романтици и мечтатели - в
друга. Може да сме работохолици и кариеристи - в трета, и т.н.
Огромна енергия хабим
понякога в ограничаващите
ни вярвания. И може да се
окаже, че не сме ние като
идентичност. Как да имаме
самоуважение?! Как да го
съхраним и да го развиваме?!
А си минава времето и нагласата ни за ценно и не/ценно,
за грижата към себе си и към
другите - къде е мярката?
Примерните въпроси са в
новата книга. Няма да прилича на първите две, ще бъде
изненада за читателите, които много обичам и уважавам.
Вярвам им. И им се доверявам.
 Определяте се като
професионално реализирала
се жена, която получава и
навременни успехи в личностен план, без предварител-

на режисура. Какво ви костваше това всъщност и
колко дълъг бе пътят до подобни констатации?
- Определям се за професионално реализирана жена.
Обикнах от пръв поглед счетоводството още в първия
срок на първи курс в Икономическия техникум в Благоевград. Имах увлечение да се
ровя с часове над сметките и
оборотните ведомости - засичането им беше и забавно,
и удовлетворяващо. Аз мога
и правя точен анализ. Умът
ми работи, а това е гимнастика. Съучениците ми знаеха,
че ще следвам в София счетоводство и контрол. По това
време не беше престижна тази
специалност - после стана
търсена и актуална, в годините на първоначалното натрупване на частния капитал в
страната.
Обичам да обичам е също
мое верую. Нямам един ден,
в който да не съм била на
работа - винаги съдбата
ми предлагаше следващата
стъпка по Пътя ми и аз се
придвижвах естествено, без
напъни и режисура. Цената е
умствената натовареност и
емоционалната грижа за близките ми в годините на растеж
в кариерата.
 Имате различни награди за успехи в бизнеса. Важни ли са те за вас? Знак за
какво са отличията - че някой е забелязал усилията ви
в дадена област или по-скоро е поощрение и стимул да
продължавате в същия дух?
- Разбира се - признанието на всеки етап от развитието ми е ценен стимул за мен.
То е огледало на моите умения, качества и моя принос
като мениджър в екип.
 Завършвате бакалавърска програма по психология. Помага ли ви този
факт за още по-дълбокото
разбиране на постъпките
на партньорите ви в бизнеса?
- Психологията е най-човеколюбивата наука. Тя откри пред мен широк хоризонт
да разбирам и приемам хората в по-голямата им част като
поведение и манталитет.
Учих психология на 41 години - това е прекрасен прозорец да възприема знанията
плюс моя преживелищен
опит. Помага ми в работата
като маниер на общуване.
Примерно, имам среща с
предмет голямо данъчно
задължение на фирма от ревизия. Титулярът се е подготвил да ме убеди колко са виновни данъчните органи и
задължението му като фирма
е нереално. Аз още в началото с въпросите си го прекъсвам, за да може той “да освободи малко парата си от

“
Íå ïîçâîëÿâàì ñúæàëåíèå,
âàéêàíå èëè ìðúíêàíå

напрежение”. И неутрално
правя визитка на казуса с
коментар, включващ пропуските от страна на фирмата по
време на състоялата се ревизия. И вече картината е друга
- има реализъм в нея. Няма
патос и горчиви емоции.
Правя план със стъпки, малки и частични или големи и
по-цялостни. Присъстват и
от двете страни и други специалисти, за да има консенсус и равносметка. И така
вече 24 години...
 Кое е най-важното,
което научихте от завършването на театралния
курс към НАТФИЗ при професор Димитрина Гюрова?
- Бог да я прости професор Гюрова. Тя се обръщаше
към мен с “Вие”. Това ме
респектираше да бъда още
по-отговорна и изпълнителна
към процеса на обучението.
Професор Гюрова цитираше,
че за актьорите, както и за
пътешествениците, субективното време е толкова голямо
и мощно, колкото си го позволят. Щастливци са актьорите! Те се готвят примерно
два-три месеца за един спектакъл - после го играят с години и го преживяват още и
още по неповторим начин.
Това субективно време
“зрее” в душата им... Велико
е, нали?
 Специализирате и
“Български народни танци”
към ХТМУ. Откога датира
интересът ви към фолклора
и с какво е свързан?
- Закърмена съм с народните песни и танци. Мамашка, като месеше всяка събота
и неделя мекици или попарник, си тананикаше все любими македонски песни. А татко Барба е отличен танцьор.
От него съм наследила осанка и походка. Играя народни
танци от първи клас - тогава
влязох в репетиционната
зала. И играех в три групи.
Толкова голям мерак имах!
Като студентка играех в
състава за народни танци към
ВИИ “Карл Маркс”. И после
много години се шегувах, че
моят фитнес са танците, които играех неудържимо на
тържества и партита. Така
поддържах формата си, докато не ме намериха отново
танците и като специализация
да ги изучавам.
 Как съчетавате вашата артистичност с всекидневието на бизнес дама?
Не пречи ли едното на другото?
- Естествено ги съчетавам. Разбира се, мога да бъда
сериозна, когато се налага,
дори цял ден. Логическото ми
мислене ме води в тези мигове. Ако има пауза, веднага
отпускам с творческото и
артистичното си Аз. Така и
другите се забавляват с мен.
Интересна съм си - факт е.
 Кога разбрахте, че русото е вашият цвят на косата? Как реагирате на вицовете за блондинките?
- С голяма усмивка! По
рождение съм брюнетка. Русото е боядисаното бяло по-

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

Гергана Тодорова се чувства
цялостна и уникална - въпреки всичко
критие на косата - това е
обяснението. От болестта ми
падна косата и новата беше
бяла, а най-близкият цвят е
русото. Не съм си представяла, че мога да бъда блонди.
С лекота се възприех, въпреки че съм била с всички други
цветове.
 Казват, че вашата история е достойна за холивудски сценарий. Ако някой
ден се стигне до филм, кой
от известните бихте искали да го режисира?
- Йееее! Мой кумир е Хю
Грант. Да се пробва да режисира. Като аура и двамата сме
манифестори и имаме един и
същ профил 6/2 - като поведение и възприятие на живота. А актрисите да са две Джулия Робъртс и Шарън
Стоун (усмихва се). Като
представител на зодия Близнаци, бих искала двата етапа
от живота ми да играят тези
две удивителни и любими мои
актриси и жени. Преди и след
болестта, на която съм толкова благодарна!
 Често казват, че няма
невъзможни неща. Съгласна
ли сте с тези думи или имате собствено разбиране по
темата?
- Не всичко е на всяка
цена. Има невъзможни неща.
Зависи от ценностната система. Понякога прилагам тактиката: какво толкова, ако
това, което е абсурд, се случи? Или пък приемам знаците, които ми предлага Съдбата, и си казвам: Нека бъде
Божията воля!
 Провеждате и семинари, чиято цел е да се повиши самооценката на участниците и да се преодолее

“мъглата на всекидневието”. Какви хора проявяват
интерес към такива събития?
- Хора търсещи. С разширено вътрешно сетиво. С размисъл: щастлив ли съм, каква
част от мен е неизразена все
още, къде съм - в настоящето
ли, имам ли вариант да променя статуквото си?...
 Обявявате се против
общото мнение, че животът е по-скоро труден,
отколкото лесен. Какви са
аргументите ви за това
убеждение?
- Животът ни е Дар. Живеем го с детската си, с
мъжката си и с женската си
енергия. Има години на превес на една от трите, но дали
можем да си позволим да
танцуваме с трите, дори и в
малки части от деня? Така
“се обличаме в дрехите на
повечето хора” и сме с тях в
заедност - и с малки, и с големи. Миговете са ни преброени - нека ги оцветим със
светли чувства и преживявания. Това зависи от нашата
емоционална интелигентност. И от нашата гъвкавост
да не задържаме негативни
емоции с дни и с часове токсично е за тялото и за
психиката ни. “Чашата е наполовина пълна, отколкото
наполовина празна”. Оптимист съм в гените си.
 Какво не знаят повечето хора за Гергана Тодорова, а бихте разкрили в
това интервю поне отчасти?
- Обикновена и необикновена Жена съм! И така се
чувствам цялостна и уникална!
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Скъпи читателю!
На страницата за литература,
изкуство и култура публикуваме разказа “Нрав” от Емил Енчев, който
ни кара да се замислим. Представяме и новата поетична антология на
Съюза на българските писатели
“Мечтите”.
Приятно четене.

ЕМИЛ ЕНЧЕВ е роден на
16 януари 1953 г. в Търговище. Автор е на стихове,
разкази и пиеси за деца и
възрастни. Написал е десетки текстове по музика на
известни композитори.
Песента “Молитва за Девин”
по музика на Асен Масларски
и в негово изпълнение, както
и на Милица Божинова, е
химн на града, намиращ се в
сърцето на Родопите, където твори и живее поетът.
След романа му “Епитафия
за небе” и книгата с разкази
“Забранени монолози” е
подготвил ново издание за
печат под заглавие “Разкази
за птици и хора”.

Заварих сърнето в обора при двайсетината овце и кози - то щурееше с
двете наскоро родени козлета, а после
се нареждаше с тях до вимето на козата
и лакомо бозаеше. Чудех се как е влязло
в пригодената и добре обезопасена кошара, но като зърнах разбитата тараба,
се досетих откъде се е провряло. Вероятно с майка му са били подгонени от
глутница с вълци и тогава сърната разбила дъската и хукнала по баира, за да
стане жертва и да спаси рожбата си...
Измина време и сърнето, което пасеше заедно с козичките, изчезна. То

Антология събра „Мечтите” на поетите
Боян БОЙЧЕВ

В края на 2021 г. излезе от печат традиционната Годишна антология на Съюза на
българските писатели. Този път книгата носи заглавието “Мечтите” и в нея е събрано
най-доброто, сътворено от българските поети през изминалата година. Съставители на
сборника са Иван Есенски и Петър Андасаров. Общо 193 поети от различни поколения,
подредени по азбучен ред, намериха място на страниците на книгата на издателство
“Български писател”.
Със свои творби присъстват и онези майстори на писменото слово, които ни напуснаха през 2020 година: Петър Караангов, Ивайло Балабанов, Никола Инджов, Славимир
Генчев, Андрей Андреев, Петко Огойски, Христо Черняев, Сергей Комитски, Лъчезар
Еленков. Тематиката е разнообразна, както и формата на стиха. Читателят ще се
потопи в ярка палитра от чувства, ще влезе в откровен разговор за изгубените ценности,
за обърканото време... Но все пак над всичко стои мечтата, онази мечта, която осмисля
живота на поета и дава надежда. А надеждата е и в талантливите творби на наймладите, които в този сборник делят мегдан с утвърдените имена. Силна съвременна
българска поезия - това ни предлага антологията “Мечтите”.

беше променило цвета на козината си,
беше пораснало и се катереше по скалните наклонени скатове. Помислих си,
че е станало жертва на подивелите кучета или на придошлите вълци от
гръцко... Но ето че в късната пролет
видях една сърна да пасе на полянката
пред колибата, а около нея припкаха
нейните две деца. Сърната ме познаваше и щом ме видя, дойде при мен и
потърси от ръцете ми, както някога,
своята дажба хляб. Извадих комат от
торбата, дадох й, а тя лакомо започна
да го дъвче. Дори повика децата си,
които също харесаха хляба и бързо и
смешно го поглъщаха... После се скриха в младата елова гора, накъдето се
бях запътил и аз, защото носех месце
на трите вълчета, които през ден-два ме
очакваха, за да получат своята храна.
Преди три месеца, минавайки от селото за колибата, намерих майка им, уловена от примка и удушена. Очите й бяха
обърнати към скалната бърлога, обрасла с храсти, а напращялото й виме издаваше, че наблизо има малки...
Щом ме зърнеха, вълчетата
излизаха от бърлогата си и душеха по няколко минути от високата скала. Когато се убедяха,
че това съм аз - техният хранител, дотърчаваха при мен и лакомо поглъщаха мръвките, после се
напиваха от близката локва и
започваха да си играят около
мен. Явно ме бяха приели за
свой, защото по-дребното мъниче идваше и търсеше в пазвата
ми майчиното си мляко, но щом
се убедеше, че аз не съм неговата майка, отскачаше назад и се
заиграваше с другите вълчета...
Изминаха няколко месеца и
една сутрин не заварих шестте
жълти очички, които моят фенер
осветяваше в тъмната бърлога.
Няколко седмици ги търсих, но
ги нямаше, защото вече бяха поотраснали и вероятно се бяха
присъединили към глутницата,
която често обезпокояваше овчарниците по този балкан... Една
вечер кучето ми лаеше настървено, дори се хвърляше с все сила
към входната порта на колибата.
Взех чифтето и излязох. Осветих малката кошарка и светлината от прожектора припозна
шестте жълти очички - онези,
които оцеляха благодарение на
мен... Сега бяха плячкосали Бел-

рият Трифон, чийто баща беше прочут
кехая, казваше:
- Бактардисаха родопския Балкан с
тези евро и екопътеки. Нашият род се
е занимавал с овцевъдство, а билюците
са зимували в гръцко и не са минавали
до там по екопътеки.
После се почесваше откъм темето и
продължаваше, че от природата по-гоРАЗКАЗ
лям градинар няма! А щом търсиш
от Емил Енчев
пътека - трябва да носиш душа, за да я
намериш! Защото път с душа се прави!
ка, овцата водач на малкото стадо. Бяха Път готов не се намира! После се изя удушили и измъкнали от кошарата. плюваше встрани, а очите му светеха
Кучето злобно лаеше и се бореше с като жълтите очи на онези три вълчета,
вълците, които с подвити опашки за- чийто нрав ги бе отвел при моите овце,
мисляха другото си хитро нападение. въпреки че ги бях изкутил и заради мен
Тогава гръмнах с чифтето и вълците се оцеляха. Ама дивото си е диво - то няма
разбягаха, а кучето отиде до удушената благодарност! Така Господ го е създал
овца и се помисли за спасител...
и затова алчността му е природна.
След време мястото, където се наСлед като направиха екопътеката,
мираше колибата ми, го отчуждиха, за- на следващата година реших и аз да
щото оттам щеше да минава екопътека. мина по нея, пък и да се разтъжа с
Повече от милион пръснаха по евро- мястото, където беше моята колиба.
пейска програма, за да обкастрят ня- Още в началото откъм дерето видях
колко километра вършина и да постро- как джелатски са отсекли големия чеят три подслона и няколко пейки. Старен бор, който на широкия си
дънер бе родил три високи и
красиви бора. Те красяха гората и като три преродени близнака я пазеха от магии, за да го
има света без проклятия. Понагоре ги нямаше и липите, които с аромата си приканваха
пчелите от десетки километри,
за да събират прашец. Нямаше я
и красивата брезова горичка,
дето руснаците посадиха до течащото тихо дере в знак на приятелство към родопчаните, дето
обучаваха в новия дървозавод.
През знойните жеги брезите изпиваха водата от тихото дере, а
после, силно приведени над него,
плачеха едри сълзи - до насита...
На върха, където беше моята
колиба, бяха отсекли трите диви
круши и там бяха построили
барбекю... Наоколо нямаше шипкови храсти, нито трънкосливки,
нямаше и кисело-люти джанки...
Всичко беше унищожено и заличено, вероятно да се припознаем
като баш европейци...
Бяха отнели дивата красота на
балкана, затова на връщане не
минах по обратния път за селото.
Просто хванах случайна пътека,
която хората си бяха отъпкали,
минавайки към своите имоти от
ХУДОЖНИК ЛЮДМИЛ АСЕНОВ другата страна на планината...
ПРОЗА
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Феноменът на прегръдката
С този (не)обикновен
жест хората
споделят душевната
си топлина и искат
да направят света
малко по-добро
място за живеене
Един от най-нестандартните
празници се чества на 21 януари Международният ден на прегръдката (International Hug Day). Смята се,
че през 1986 г. започва да се отбелязва в САЩ, а после бързо се разпространява по цял свят. Традицията се
приема най-радушно първо от младите хора, но по-късно се харесва и
на възрастните. Според обичая на
датата може да се прегръщат всички - дори напълно непознати. Обаче,
имайки предвид пандемичната обстановка, може би е по-добре да се
ограничите до най-близките си и членовете на семейството. Важното е
да запазим доброто настроение, да
сме здрави и да погледнем с усмивка
на любопитните факти, свързани с
прегръдките.

то цел е в епохата на огромното социално разединение да се постигне не
толкова физически, колкото емоционален контакт. Хората все по-често
тръгват да излизат навън с подобни
табелки, като искат просто да споделят с всички желаещи душевната си
топлина, както и детската си мечта да
направят света поне малко по-добро
място за живеене.
Смята се, че първите тематични
събирания с името Cuddle Party (Парти за гушкане) се появяват в Щатите.
А психолози от Ню Йорк предписват
на пациентите си

необичаен вид терапия
с една-единствена цел: да добавят малко повече позитивни емоции във всекидневните тривиални отношения меж-

Преди близо две десетилетия на
летището в Сидни от Лондон пристига младеж, когото никой не посреща. След като тъжно наблюдава
как другите пасажери се радват на
очакващите ги роднини, и на него му
се приисква някой да му се усмихне
или да го потупа по рамото. Тогава
Хуан Ман решава да не се отчайва,
намира отнякъде парче картон, на
който пише с големи букви Free Hugs
(Безплатни прегръдки), и излиза на
една от най-оживените улици на австралийския мегаполис. В началото
минувачите заобикалят мъжа със
странна табелка или се правят, че не
го забелязват. Но 15 минути покъсно рамото му докосва нежна ръка.
Тя принадлежи на жената, загубила в
същия ден любимото куче, а точно
преди една година в автомобилна
катастрофа е загинала нейната първородната дъщеря. И когато дамата остава съвсем сама, усеща, че единственото, от което има истинска нужда, е някой да я прегърне. И младежът
горещо я притиска към себе си... Така
започва

ду партньорите. Любопитното е, че в
тези случаи се разрешават само приятелски прегръдки, а други начини на
по-интимно докосване и прояви на
нежност са категорично забранени.
Знае се също, че още в средата на
80-те години на миналия век в Германия се организират групови занимания за хора, страдащи от различни
зависимости като алкохолизъм и наркомания. И основната част на тези
срещи се посвещава именно на колективните прегръдки.

историята на явлението
наречено Free Hugs Campaign (Инициатива на безплатните прегръдки), чия-

Осем пъти за щастие
Всеки човек се нуждае от четири
прегръдки дневно, за да има
стимул да продължи да се бори
с несгодите. А усещането за
щастие възниква след осем
гушкания. Това твърдят изследователи, провели многобройни
проучвания по темата.
Прегръдките са изключително
полезни за доброто здравословно
състояние на хората. Доказано е,
че стимулират централната
нервна система, повишават
имунитета, увеличават хемоглобина в кръвта и допринасят за
появата на хормона окситоцин,
който отговаря за доброто
самочувствие и позитивното
отношение към околните.
Гушкането създава чудесна
атмосфера на приятелство и
душевно спокойствие, укрепва връзките между влюбените. Влиянието на прегръдките върху хората, склонни към депресии и безпокойства, е незаменимо.

ват със страхотни темпове по цял свят.
Креативна собственичка на нидерландска ферма - Мире Хупкес, кани
всички желаещи срещу 50 евро да
прегърнат избрана крава. Идеята толкова се харесва и в други страни, че и
в Германия, и в Швеция също започват
да организират подобни многочасови
срещи между хора и животни, предлагайки пикници с различни печива и
напитки като вкусен бонус.

Почитателите на прегръдките редовно

поставят уникални рекорди
Например, през 2012 г. в английската столица две двойки успяват да
издържат 24 часа и 44 минути с ръце,
обвити около тялото на партньора.
Само две лета по-късно, в Тайланд, в
Деня на Свети Валентин, 52 души се
прегръщат точно 26 часа, 26 минути и
26 секунди. Но това невероятно постижение е подобрено през февруари
2016 г. от датските съпрузи Моника и
Ларс Шмидт, които не се откъсват
един от друг над 40 часа и получават
като награда 10 хиляди крони (повече
от 2630 лева).

Според експерти подобен начин на
близост има позитивно въздействие
както върху душата, така и на тялото:
укрепва имунната система, намалява
стреса и допринася за производството
на ендорфини.
Обаче, преди да започнете да се
прегръщате, специалистите съветват
да се освежите, да облечете удобни
дрехи и да не използвате парфюм, за
да ви е максимално комфортно.
А някои по-предприемчиви личности превърнаха това в мечтана работа
и дори в

приятен начин за печалба
Елиза Шмидт, например, се смята
за професионална прегръщачка и предлага на клиентите да прекарат един час
в нейната компания срещу заплащане.
“Само гушкане и нищо повече”, уверява дамата. И дори организира специални обучения за всички заинтересовани да направят бизнес от прегръдки,
тъй като смята това за огромна пазарна ниша на фона на все по-големия
брой самотни хора, които се увелича-

Материала подготви
Альона НЕЙКОВА
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ИВАН ИВАНОВ е роден през 1975 г. в Шумен. Има магистърски
степени по “История” от СУ “Св. Климент Охридски” и по “Право”
от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. През 2016 г. защитава докторска
степен по история, а през 2018 г. става доктор на науките
по управление на информационни процеси. Има юридически опит
като юрисконсулт и адвокат, и административен като общински
съветник. От 2013 г. е народен представител.
През този период е член и зам.-председател на Комисията
по европейски въпроси и контрол на европейските фондове,
член и зам.-председател на Комисията по вътрешна сигурност
и обществен ред, както и член на Комисията по правни
въпроси. Д-р Иван Иванов е министър на земеделието
в правителството на Кирил Петков, избрано
от 47-ото НС на 13 декември м.г.

ИВАН ИВАНОВ:

Ùå ðàáîòèì
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Професионално и открито ще управляваме
публичния ресурс, казва министърът на земеделието
Интервю на
Мая ЙОВАНОВСКА

 Министър Иванов, кои
са най-спешните проблеми,
с които се наложи да се захванете?
- Земеделският отрасъл е
един от основните и найважните в областта на икономиката. Той не само има
сериозен принос към Брутния вътрешен продукт на
страната, но и осигурява изхранването на населението
и суровини за леката и хранително-вкусовата промишленост, което го прави
структороопределящ. Това
предполага и разнопосочни
по характер проблеми, с които се сблъсках при
встъпването ми в длъжност
като министър. Буквално в
първия ми ден трябваше да
се захвана с проблемите в
“Напоителни
системи”
ЕАД, с цените на дървата за
огрев за населението в настоящия отоплителен сезон,
финализирането на Стратегическия план за следващия
програмен период (20232027 г.) и очакванията на земеделския бранш за по-различен и справедлив подход
в него към всички.
 Един от сериозните
проблеми през този отоплителен сезон са високите
цени на дървата за огрев.
Какви са причините и има
ли начин да се повлияе
върху тях?
- Една от първите ми срещи бе с директорите на шестте Държавни горски предприятия по темата с покачващите се цени на дървата за огрев на населението. И въпреки че тази година по данни на

горските предприятия са определени за добив 1,054 млн.
пространствени куб. м, със
140 хил. пространствени куб.
м повече в сравнение с предходната календарна година, за
директни продажби, се стигна до тази криза на пазара.
Едни от причините, които ми
бяха посочени за това, са прекаленото търсене и спекулата от страна на търговците,
които купуват дървесината и
я доставят до крайния потребител. Тук все пак не бива да
се забавят и някои обективни
елементи, като например цената на горивата, която също
се повиши.
Затова съм възложил до
края на януари да ми бъдат
предложени конкретни мерки, които да доведат до намаляване на цените на дървата
за огрев. Целта ни е да достигнем нивата от лятото на
2021 г. Паралелно се прави и
анализ на износа. Ако е необходимо, ще наложим мораториум на износа за трети страни. Възложил съм да бъде
изготвена справка каква
дървесина е изнесена и какви
количества са заложени да
бъдат реализирани зад граница. Ако този процент е висок
и би имал отражение върху
крайната цена, ще предприемем и такива мерки.
 Покрай наводненията
на дневен ред отново излезе темата за “Напоителни
системи”. Какво непрозрачно открихте там и как
може да бъде оздравено
дружеството?
- Наводненията показаха
истинското състояние на
“Напоителни системи”, което е изключително тежко.
Говоря не само за финансовото състояние на дружеството, което е много лошо, но
и за неговото управление и

за състоянието на съоръженията. Това са проблеми,
трупани с години, на които
сега ще търсим бързото решаване. Защото “Напоителни системи” има важна роля
за отрасъл “Земеделие”, за
неговата работа и устойчивото му развитие.
За да оздравим дружеството, предприехме редица
мерки. Преди около седмица
бе освободен от длъжност
целият Борд на директорите.
Засега поста си запазва
изпълнителният директор
Димо Чопков, под условие
за бързо нормализиране на
финансовото състояние на
дружеството. Възложил съм
и вътрешен одит на дейността на “Напоителни системи”,
като очакваме докладите с
окончателните резултати, за
да се приемат нужните последващи действия, включително и чрез предаването им
на компетентните органи прокуратура, ДАНС и МВР.
Предстои тежка и значителна работа по оздравяване
на дружеството и възстановяване на неговите основни
функции, които са свързани
с обезпечаване с вода за напояване на земеделските
производители. Ще работим
и за обновяване на съоръженията за напояване. Има
средства и трябва да положим усилия те да не бъдат
загубени. Планираме и ускоряване на процедурите за
получаване на разрешение за
водочерпене от повърхностни и подпочвени води.
 Казахте, че при
обсъждането на бюджета
ще
поискате
повече
държавни помощи за земеделците. Ще има ли приоритетни отрасли?
- Вече сме в преговори с
Министерството на финан-

сите за осигуряването на
допълнителен ресурс за
държавните помощи в земеделския бранш. Целта ни е с
поисканите средства да
бъдат компенсирани увеличените разходи на земеделските производители от всички сектори.
Един от секторите, който
търпи най-сериозни загуби
според нашите анализи, е зеленчукопроизводството и поконкретно - оранжерийното
производство. Тези производители са в изключително
тежка ситуация предвид увеличените цени на енергийните ресурси. Отоплението е
сред основните разходи при
ранното производство, което
се е увеличило четири-пет
пъти на годишна база. Това
води до значимо увеличение
на производствените разходи
и ще повлияе върху икономическата устойчивост на земеделските стопани, които отглеждат зеленчуци.
Самите стопани сигнализират, че има голяма вероятност през зимните месеци да
не успеят навреме да произведат или закупят разсад и
да стартират производството на оранжерийна продукция. Това би довело до липса
на оранжерийни зеленчуци
родно производство. По данни на министерството, както
и по данни, предоставени от
Българската асоциация на
оранжерийните производители, в страната има общо
900 хектара, засети със зеленчукова продукция, 300 от
които се отопляват, като 200
от тях се отопляват на газ.
Значителни проблеми от
сходен характер има и в свиневъдния и птицевъдния сектор. Те също са в неблагоприятна ситуация предвид
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. Ето защо
за тези сектори подготвихме
отново своите анализи и разчети за компенсиране на разходите им. Освен това по
време на първото си участие
в заседанието на Съвета по
земеделие и рибарство, което
се проведе в Брюксел, поисках на ниво ЕС да бъде предприета спешна помощ, с конкретни мерки за двата сектора - свиневъдния и птицевъдния, у нас.
 Какво се случва със
Стратегическия план за
развитие на земеделието и
какво е основното в този
важен документ?
- Работим на бързи обороти за завършване на Националния стратегически план
по Общата селскостопанска
политика (2023-2027). Трябва да компенсираме забавянето във финализирането,
което се дължи на политическата обстановка в страната,
оставащите три заседания на
Тематичната работна група и
отразяване на поетите ангажименти от коалиционното
споразумение в него.
Тук основната тема, която се обсъжда в момента, е
т.нар. таван на субсидиите.
На 17 януари се проведе
поредното заседание на Тематичната работна група, на
което се дискутира нов вариант на тавана на директните плащания по Схемата
за единно плащане на площ
(СЕПП), над 100 000 евро с
приспадане на разходи за
заплати, което да се доближава до приоритетите, записани в коалиционното споразумение.
 Какви са дългосрочните цели, които си поставяте, и политиките, които ще
следвате?
- Основната ми цел е да
бъдат променени подходът и
начинът на робата, с откритост и прозрачност в действията ни, като в основата е
решаването на проблемите
на земеделските производители. По-добрите условия за
работа в сектора ще доведат
и до развитието му, и съответно - до превръщането му
в конкурентен и пазарно
ориентиран. И за да постигнем това, ще разчитам на
тясното сътрудничество и
диалог с бранша.
Стопаните и обществото
трябва да са уверени, че институцията ще работи в тяхна полза и интерес, и да са
спокойни, че публичният ресурс се управлява професионално и открито. Ще работим в посока ограничаване
концентрацията на производствени ресурси и създаване
на условия за запазване и
изграждане на средна класа
стопани и преработватели.
Един от водещите ни приоритети ще бъде в подкрепа
на потреблението на български продукти, с които всички
се гордеем. Акцент ще бъде
поставен върху насърчаването на регистрацията и промотирането на продукти със
защитени географски означения, защитени наименования
за произход, храни с традиционен характер.
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В България църква се строи само с
дарения. Нито една институция няма
ангажимент да финансира храм от първата му копка до изографисването му. Сигурно затова не са една и две черквите у
нас, които с години стоят недовършени.
“Грозно е да започнеш да строиш
храм и да стърчат железа години наред”,
казва кметът на столичния район “Изгрев” д-р Делян Георгиев. Той е основният двигател за изграждането на църква в
“Изгрев” - единствения район на столицата, който няма свой православен храм
и го очаква поне от 30 години.
Инициативата е още от 1989 г. Поредица настоятелства така и не успяват да
започнат реална дейност. Затова кметът
се зарича градежът да не спира, докато
не се положи и последния щрих от изографисването. Така строителството може
да се окаже рекордно бързо - вграждането на темелният камък бе в края на ноември 2020 г. и бе направено лично от
президента Румен Радев в присъствието
на вицепрезидента Илияна Йотова, депутати, кмета на София и общински съветници. Реалистичните прогнози са работата да приключи през пролетта на следващата година.
Първата църква в район “Изгрев” ще
бъде и първата в София, която ще носи
името на светеца Пимен Зографски.
Покровителят е избран от църковното
настоятелство и митрополията. Той е
роден в София, бил е монах от Зографския манастир и покровител на художниците. Изографисал и спомогнал за построяване на църкви и манастири у нас.
“Идеята ни бе да започнем строителството тогава, когато сме готови да
продължим без да спираме заради безпаричие. Църквата е скъп строеж”, коментира д-р Георгиев, като добавя, че в началото в сметката на църковното настоятелство не е имало и един лев. Оттогава
са събрани около 1 милион лева само от
дарения, като са нужни още толкова за
довършването на храма. За този период
Столичната община чрез бюджета е отпуснала на църковното настоятелство два
пъти по 50 000 лева, но през тази година
още помощ не се предвижда.
За да се построи храм, не са важни
само наличните средства. Основното е
да има осигурен терен на подходящо
място, който може да бъде частен или
общински. В случая с район “Изгрев”
предоставената площ е общинска и е
определена за този вид строителство в
Подробния устройствен план. Правото
на строеж се дава от Софийската света
митрополия с благословията на владиката или патриарха. Следващата стъпка е
да се регистрира като юридически субект църковно настоятелство, което е
принципалът по сметките. След това идва
ред и на кампанията за събиране на средства. Цялата процедура е отлично позната на кмета на “Изгрев”, който не само е
наблюдател, но и активен участник в
кампанията. Той с горчивина отбелязва,
че в района някога са били отредени цели
три общински терена за църкви, но два
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Èçãðåâúò íà ïúðâà
öúðêâà â „Èçãðåâ”
Жителите на последния столичен район без православен храм
очакват откриването му през следващата година
Деси ВЕЛЕВА

са сменили предназначението си за жилищно строителство и отдавна вече са
застроени.
Д-р Делян Георгиев е наясно и със
строителните специфики около църковния храм. Може да разказва с подробности за сложността на градежа, на архитектурното изпълнение и спазването на
канона. “Много неща трябва да се правят
на място, кофражите например не са
стандартни, не са лесни и куполите”,
споделя кметът.
Сложен въпрос е и вътрешното
оформление на храма. Изографисването
вероятно ще продължи около година и
въпреки че е допустимо то да се осъществи и след откриването и освещаването
на църквата, от районната администрация са си обещали да няма никакво отлагане и цялата дейност да приключи наведнъж, за да може хората на влязат в
напълно готов храм.
Сега строителите са в очакване на
подходящи температури и са в готовност
да обшият готовите вече куполи със специална сплав. Тя имитира злато и е с
гаранция от 50 години. След това ще се
продължи с външната и вътрешната изолация, със специфичните мазилки, които
ще трябва да пазят стенописите по-дълго
време. Околовръстната зидария ще бъде
приключена за около седмица, когато
времето позволи.
Камбаните и кръстовете за куполите
също са готови. Те са излети в Украйна
и са осветени от Белоградчишкия епископ Поликарп. Едната камбана е дарена
от Делян Георгиев, втората - от касиера
на църковното настоятелство, а парите
за другите три са събрани от сподвижници и приятели на бившия кмет на района
и общински съветник от БСП инж. Панайот Бончев, който си отиде преди шест

СНИМКИ МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

години.
Общинската администрация продължава да събира дарения с надеждата те
да не секнат и с упованието, че храм
може да се изгради и без дългогодишно
забавяне.

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА
Общинска банка
IBAN BG80SOMB91301064474201
BIC SOMBBGSF

Ñòðîåæè â çàáðàâà
София може да се похвали като град, привличащ най-много работодатели и инвестиции, но не и дарители за духовното издигане на жителите му. Не са малко
примерите за изоставени строежи на църкви, които се започват с амбиция и се
завършват със срам години по-късно.
Близо десетилетие продължи строителството на православната църква “Възнесение Господне” в столичния район “Слатина” срещу румънското посолство. Тя бе
започната по инициатива на разколника епископ Инокентий, но впоследствие мина
към Софийската митрополия. Храмът бе открит едва през 2010 г., след като стоя
недостроен години наред, стана обект на вандалски прояви и скандали.
Точно десет години отне и градежът на първата църква в столичния квартал
“Дружба” 2. Там имаше само параклис и на няколко метра зад него през 2011 г. бе
направена първа копка за новия строеж. Липсата на средства доведе до непрекъснато
спиране и подновяване на строителните дейности, докато се стигна до откриването
на храма “Свето Благовещение” едва през 2021 г.
Още по-срамна е съдбата на храма “Св. първомъченик и архидякон Стефан” в
Южния парк. Строежът му започна през далечната 2005 г. с идеята да е кръстокуполна базилика на три нива с разгъната площ от близо 3000 кв. метра. Последва обаче
преработка на проекта, който предвиди храмът да струва 5,5 милиона лева. В момента на мястото има само готова камбанария и параклис. Зад тях са основите на
църквата със стърчаща арматура.

ПЕТЪК
21 ЯНУАРИ

13

КУЛТУРА

2022

Çäðàâà Êàìåíîâà
ñ „Õèòúò íà ñåçîíà”
Известната актриса
и драматург играе
премиерно своя
моноспектакъл
в „Театро”
на 22 януари
Най-новият моноспектакъл на
Здрава Каменова - “Хитът на сезона”,
ще бъде представен премиерно в “Театро” в София на 22 януари. Постановката събира ярки комедийни персонажи, които поставят писателката
Жива Каменарска под сериозен натиск
да създаде истински хит. Режисьор на
пиесата е Благой Бойчев, научи ДУМА
от Татяна Павлова от Артвент.
В “Хитът на сезона” ще видим цветна комбинация от герои - неуспяла
актриса, която все още чака ролята на
живота си, фолк певица, написала найголеми си хит, заседнала в асансьор,
занемарен баща, превърнал се в занемарена домакиня, и други. Всички те са
изиграни от Здрава Каменова, която

Íîâ ñèìôîíè÷åí
îðêåñòúð ïðåäñòàâÿ
êâàðòåò „Motus”
Концерт на още един
състав от Нов симфоничен
оркестър ще се състои на
21 януари в залата на Центъра за съвременно изкуство
“Топлоцентрала” в София.
Той е част от поредицата
дебютни концерти на квартет “Motus”. В програмата
са включени Струнен квартет 19, К. 465 (“Дисонантен”) от Моцарт и Струнен
квартет 8, оп. 110 от Шостакович. Музикантите от квартета са Виктор Тренев - цигулка, Георги Райчев - цигулка, Христо Илиев - виола,
Наума Найман - виолончело.
Проектът “Дебют на
струнен квартет “Motus” е
част от мисията на оркестъра, която той следва неотменно вече три десетилетия
- да дава път и поле за изява

на млади, неутвърдени
български музиканти, предоставяйки им професионална
сцена. Тази мисия оркестърът следва по свой начин, като инспирира желания и активира креативност
в бъдещите си музиканти и
български таланти. Дава им
път, но и самочувствие сами
да намерят пътя към изкуството - да не са част от мозайка, която някой друг
реди.
През годините Нов симфоничен оркестър и концертна къща “Юлия Христова представя” са дали дебютни изяви на артисти и групи
като Станимир Тодоров,
Красимира Стоянова, Росен
Миланов, Васил Пармаков,
фюжън групата “Акага”,
квартет “Аркадиана”, Борислав Йоцов и много други.

СНИМКА НОВ СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР

СНИМКА АРТВЕНТ

преминава от образ в образ с лекота.
Тази ситуационна комедия бързо
става близка до публиката, защото зрителят много лесно намира себе си или
свои близки в героите. А всичко това
води до натрупването на голямо количество смях. Свидетелство е успехът
на предпремиерата на “Хитът на сезона”, с две дати в “Топлоцентрала” в
края на миналата година.
“Надявам се този спектакъл да радва хората и да има дълъг живот. Написах текста на шега и мисля, че нещата,
които се случват на шега, са най-устойчиви във времето. Опитах се да
събера най-любимите и най-абсурдните монолози от мои пиеси, които публиката е гледала. Имах изумителното
удоволствие да работя с прекрасен
екип и вярвам, че това се вижда на
сцената”, споделя Здрава Каменова.
Докъде ще бъде доведена писателката Жива от манипулациите на останалите герои и колко голяма е цената,
която трябва да плати, за да създаде
истински хит? Неочакван обрат,
какъвто дори писателката не би могла
да измисли, ще преобърне живота й до
точка, от която няма връщане назад.

Ôåñòèâàëúò íà
ìëàäèòå „Ñîëèíàðèÿ”
îáÿâÿâà êîíêóðñ
çà ïèàíèñòè

“Солинария” - фестивалът в Созопол, поставил си за
цел да подкрепя младите музиканти в дългия им път на
творческо израстване, включва във второто си издание
международен конкурс за пианисти. Екипът на “Солинария” осъзнава колко важно е за прохождащите таланти
да имат своя сцена на изява и да израстват, като се
поставят в средата на реална конкуренция. Конкурсът
поставя акцент и върху музиката от Балканите като част
от култура, за която сме длъжни да се погрижим, посочват организаторите.
Пианисти от седем възрастови групи ще се състезават в две категории: А, която включва изпълнения на две
клавирни пиеси от различни епохи - творба от европейски композитор и творба по избор; Б, в която се изисква
творба от балкански композитор и творба по избор на
кандидата. Голямата награда е концерт с оркестър в
България в рамките на сезон 2022/2023.
Младите инструменталисти ще бъдат оценявани от
авторитетно жури: Шин Уанг - артистичен директор на
Международния клавирен конкурс Гайленкирхен, Германия; Агате Леймони - ръководител на катедра “Пиано” на Консерваторията в Атина; Найра Ваханян - директор на музикално училище “Т. Choukhajyan” в Ереван; Леонел Моралес Алонсо - професор в
“Sommerakademie” в Залцбург и в университета “Alfonso
X el Sabio” в Мадрид; Марина Плясова - ръководител на
катедра “Млади таланти” и преподавател в “Barratt Due
Institute of music” в Осло; Микеле Росети - артистичен
директор на Международния клавирен конкурс “Citte di
Spoleto” - Сполето, Италия; Лилия Бояджиева - професор в Музикалната академия в Атина и CRR, Schola
Cantorum, Montrouge, Париж.
Документи за регистрация онлайн на сайта на фестивала ще се приемат до 15 април, а резултатите ще станат
известни на 1 май т.г.

НАКРАТКО

„Смирен” на Светослав
Драганов участва
в международния конкурс
на 26-ия СФФ
Копродукцията между България
и Румъния “Смирен” - пълнометражен дебют на сценариста и режисьор Светослав Драганов, представян на “София мийтингс”, ще има
своята първа среща със софийската
публика в програмата на 26-ия “София филм фест”. Автори на сценария са Светослав Драганов, Богомил
Димитров и Невена Борисова, оператор е Веселин Христов, музиката е
на Борис Чангъров и Себастиан Засмеле. Във филма участват Христо
Петков, Мирослава Гоговска, Яна
Драганова, Атанас Бачорски, Сашка
Братанова, Детелин Бенчев, Здравко
Драгнев, Мария Статулова, Борис
Луканов, Калин Гърдев и със специалното участие на Сашо Роман.

Столичната библиотека
връчи годишните си
награди
Годишните награди на Столичната библиотека бяха връчени на официална церемония на 19 януари. Специална награда - за съпричастност към
духовната кауза на библиотеката,
получи поетът Георги Константинов
(на снимката), съобщи БНР. Призът
“Писател на годината” бе връчен на
Георги Господинов (най-четен автор
на художествена литература); на
втора позиция е Захари Карабашлиев,
на трета - Елена Алексиева. Първото
място в раздела “Най-четен поет” си
поделят Недялко Йорданов и проф.
Цочо Бояджиев, на трето място е
Иван Ланджев. Най-четен автор на
научна и научнопопулярна литература
е проф. Пламен Павлов, следват проф.
Иво Христов и Мадлен Алгафари. Найчетен автор на биографични книги е
Георги Тошев. Най-четените автори
на детска литература са Милен Хальов (1), Катя Антонова (2), Сотир и
Пенко Гелеви (3). Читател на годината е доц. д-р арх. Панайот Савов
(41 г.), Читател на годината (дете)
е Александър Маслинков (7 г.), Найчетящо семейство е семейство Дачеви
и децата им Севдалина (12 г.), Иван
(11 г.) и Александра (6 г.), Читател на
българска художествена литература Зорница Шепкова (49 г.).

СНИМКА СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА

Сбогуване с
проф. Венец Димитров

СНИМКА НАТФИЗ

Опелото на проф. Венец Димитров ще се състои пред църквата
на Централните гробища на
21 януари от 11,30 ч. Службата
ще се извърши отвън, съобщиха от
НАТФИЗ.
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ПОНЕДЕЛНИК

ХОРОСКОП
ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

2

-1

С

05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
15.00 ÃËÎË ¡‡ÚÂ!... œËÒÏ‡ Ì‡
Â‰ËÌ ‰‡ÍÂÎ ‰ÂÚÒÍË Ú‚
ÙËÎÏ
15.15 ¬‡ÒËÎ ¡‡Í˙‰ÊËÂ‚ ÍËÌ‡‰ÊËˇÚ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ,
2006„./, ÂÊËÒ¸Ó Ã‡Ëˇ “‡ˇÌÓ‚‡
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊÂÒÚÓ‚ÂÚÂ
16.45 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
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 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚
22.00 ¬ Í‡Ô‡Ì Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÒÂÁÓÌ, 10, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ
ÂÔËÁÓ‰/ (16)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ¬ËÍËÌ„ËÚÂ Ú‚ ÙËÎÏ /6
ÒÂÁÓÌ, 5 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.15 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.20 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.15 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.00 ŒÎÚ‡ËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
04.15 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡ /Ô/

-1

С

00.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.30 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
02.25 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
03.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
04.15 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.15 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.20 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
07.45 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
08.45 “¬ Ô‡Á‡
09.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.10 “¬ Ô‡Á‡
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË. ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)

С

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.73
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 ì—˙ÌË ·ËÈ˜î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.5, 6
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
- ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
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.3 ÂÔ.1
00.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.11 ÂÔ.18
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.5 ÂÔ.3
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 ¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂ
17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
17.40 ì◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌî - ÒÓˆË‡ÎÌÓ-Ô‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.45 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î Á‡·‡‚ÌÓ ¯ÓÛ Á‡ ÁÌ‡ÌËˇ
20.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.30 ì√Î‡Ò˙Úî - 10 „Ó‰ËÌË
22.30 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚ. Ciao,
2021!î - ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ-ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ ÚÓÍ-¯ÓÛ
23.45 ì—ÂÎÙËî - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
01.45 ìœËÚÂ FMî - Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ
03.10 ì ÂÔÓÒÚÌ‡Ú‡ ‡ÍÚËÒ‡î
- Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ

ОВЕН

ВЕЗНИ

В добро настроение сте
и ще зарадвате близките си. Времето с тях
ви е изключително
скъпо.

Очакват ви финансови
придобивки от пряката ви заетост. Безработните да потърсят
възможности.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Близостта на хората,
които обичате, се отразява много добре на
мислите и настроението ви.

Съзнателно ще се абстрахирате от всичко,
което пречи на активността ви. Бъдете упорити.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Създайте си по-спокойна обстановка, в която
да помислите. След
това взимайте решения.

Недоразумения на работното място ще ви
поставят в доста неизгодна позиция. Внимавайте.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Позитивната нагласа,
която имате към работата и личните дела, е
стимул да ги свършите
добре.

Интимната ви връзка
невинаги носи желаните емоции. Положете
повече усилия на духовно ниво.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Професионални ангажименти, спортни занимания или желани развлечения са част от
деня ви.

Като носители на новото, прогресивното и
полезното, ще се радвате на уважение от
всички.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Доста ще ви занимават нерешени въпроси
от бита или в професионалната сфера. Не се
дразнете.

Не веднага, но с упорство и вяра, ще успеете в това, което искате. Нищо не е загубено,
нали?

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

ÌÂ ÏÓÊÂ ÔÓ‚Â˜Â ‰‡ Ô‡ÁË Ë ÔÓÔÓ‚ˇ‰‚‡ ‚ˇ‡Ú‡ ÒË. —˙˘‡Ú‡
Ò˙‰·‡ ÒÔÓÎÂÚˇÎ‡ Ë Ò‚ÂÚË ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËÈ. ƒ‚‡Ï‡Ú‡ ·ËÎË ËÁÔ‡ÚÂÌË
Ì‡ Á‡ÚÓ˜ÂÌËÂ ‚ ‰ÌÂ¯Ì‡ ƒÓ·Û‰Ê‡.
ƒÌÂÒ ËÏÂÌ ‰ÂÌ ËÏ‡Ú Ã‡ÍÒËÏ,
Ã‡ÍÒËÏËÎË‡Ì, ¿„ÌÂÒ‡, ¬‡ÎÂË Ë
¬‡ÎÂËˇ. ¬‡ÎÂË ÓÚ Î‡ÚËÌÒÍË
ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ÒËÎÂÌ, Á‰‡‚.

—‚. ÔÂÔÓ‰Ó·ÌË Ã‡ÍÒËÏ »ÁÔÓ‚Â‰ÌËÍ Â Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-‡‚ÚÓËÚÂÚÌËÚÂ Û˜ËÚÂÎË
Õ‡ 21 ˇÌÛ‡Ë ˆ˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ —‚. ÔÂÔÓ‰Ó·ÌË Ã‡ÍÒËÏ
»ÁÔÓ‚Â‰ÌËÍ Ë —‚. Ï˙˜ÂÌËÍ ÕÂÓÙËÚ
—‚ÂÚË ÔÂÔÓ‰Ó·ÌË Ã‡ÍÒËÏ Â
Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-‡‚ÚÓËÚÂÚÌËÚÂ Û˜ËÚÂÎË Ë ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌËÚÂÎË Ì‡
Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ËÂÚÓ. »ÏÂÚÓ ËÏ‡ Î‡ÚËÌÒÍË ÍÓÂÌË Ë Ë‰‚‡ ÓÚ ‰ÛÏ‡Ú‡
maximilianus, ÍÓˇÚÓ ‚ ÔÂ‚Ó‰
ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ìÌ‡È-‚ÂÎËÍËˇÚî. –Ó‰ÂÌ
Â ‚ ·Ó„‡ÚÓ Ë Û‚‡Ê‡‚‡ÌÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó. ¬Ó‰ËÎ Â ÛÒËÎÂÌ‡ ·Ó·‡ ÒÂ˘Û Ì‡‚ÎËÁ‡˘‡Ú‡ ÏÓÌÓÚÂÎÒÍ‡
ÂÂÒ, ÒÔÓÂ‰ ÍÓˇÚÓ ıËÒÚËˇÌÒÚ‚ÓÚÓ ÌÂ ·ËÎÓ ·Ó„Ó˜Ó‚Â¯Í‡ ÂÎË„Ëˇ. ŒÚÍ‡Á‡Î ÒÂ ÓÚ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡
ÒË Ì‡ ÒÂÍÂÚ‡ Ì‡ ËÏÔÂ‡ÚÓ‡,
Ò‚ÂÚÂˆ˙Ú ÒÂ ÓÚÚÂ„ÎËÎ ‚ Ò‚ÂÚ‡
Ó·ËÚÂÎ Ë ÒÂ Ò˙ÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÎ ‚˙ıÛ
ÙËÎÓÒÓÙËˇÚ‡.
¬ ÁÌ‡Í Ì‡ ÔÓ˜ËÚ „Ó ÔÓ‚˙Á„Î‡ÒËÎË Á‡ Ë„ÛÏÂÌ, ÌÓ Ò‚ÂÚÂˆ˙Ú
ÓÚÍ‡Á‡Î Ë ÔÂ‰ÔÓ˜ÂÎ ÛÂ‰ËÌÂÌËÂÚÓ. —ÎÂ‰ ÚÓÁË ÔÂËÓ‰ ÒÂ ÓÚÔ‡-

—‚. Ï˙˜ÂÌËÍ ÕÂÓÙËÚ ÓÚ ¬ËÚËÌËˇ - ÌÂ·ÂÒÂÌ ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ Ì‡
·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡ÚË‡ı

‚ËÎ Í˙Ï ¿ÙËÍ‡, Á‡ ‰‡ ÒÂ ·ÓË Ò
ÂÁË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ. ‡ÒÌÓÂ˜ËÂÚÓ Ë
‰Ó‚Ó‰ËÚÂ ÏÛ „Ó Ì‡Ô‡‚ËÎË ÌÂÊÂÎ‡Ì Á‡ ‚Î‡‰ÂÚÂÎËÚÂ Ë ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ·ËÎ Ò˙‰ÂÌ ‚ ÷‡Ë„‡‰ Í‡ÚÓ
‰˙Ê‡‚ÂÌ ËÁÏÂÌÌËÍ, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ
ËÁÔ‡ÚÂÌ Ì‡ Á‡ÚÓ˜ÂÌËÂ ‚ “‡ÍËˇ.
—ÎÂ‰ „Ó‰ËÌË ÓÚÌÓ‚Ó ·ËÎ ÔÓ‰ÎÓÊÂÌ Ì‡ ËÁÚÂÁ‡ÌËˇ - ÓÚˇÁ‡ÎË
ÂÁËÍ‡ Ë ‰ˇÒÌ‡Ú‡ ÏÛ ˙Í‡, Á‡ ‰‡

—‚. ÕÂÓÙËÚ ÓÚ ‰ÂÚÂ ÒÂ ÔÓ˜ÛÎ Ò Î˛·Ó‚ Í˙Ï ¡Ó„‡, Ò˙ÒÚ‡‰‡ÌËÂ Ë ˜Û‰ÓÚ‚ÓÒÚ‚Ó. Œ˘Â Í‡ÚÓ
˛ÌÓ¯‡ ÚÓÈ ÔÓÒÚ‡‰‡Î Ï˙ÊÂÒÚ‚ÂÌÓ Á‡ ¡ÓÊËÂÚÓ ËÏÂ, Í‡ÚÓ ÌÂ ÒÂ
ÔÓ·ÓˇÎ ‰‡ ËÁÔÓ‚ˇ‰‡ ‚ˇ‡Ú‡ ÒË
ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÒÚ‡¯ÌËÚÂ ƒËÓÍÎÂÚË‡ÌÓ‚Ë „ÓÌÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ‰‡ÎË
ÏÌÓ„Ó Ò‚ÂÚË Ï˙˜ÂÌËˆË Ì‡ ’ËÒÚÓ‚‡Ú‡ ÷˙Í‚‡. —‚Óˇ ÔÓ‰‚Ë„ Ò‚.
ÕÂÓÙËÚ ÒÚÓËÎ Ì‡ÒÂ‰ „ÓÎˇÏÓ
ÂÁË˜ÂÒÍÓ Ú˙ÊÂÒÚ‚Ó, „ÓÚ‚ÂÌÓ ‚˙‚
¬ËÚËÌËˇ, Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡Î Ë
Ò‡ÏËˇÚ ËÏÔÂ‡ÚÓ. Ã˙˜ÂÌËˇÚ‡,
Ì‡ ÍÓËÚÓ ·ËÎ ÔÓ‰ÎÓÊÂÌ ÏÎ‡-

‰ÂÊ˙Ú, ·ËÎË ÒÚ‡¯ÌË, ÌÓ ÌÂ ÒÎÓÏËÎË ‚˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ò „ÓÎˇÏ‡ Î˛·Ó‚ Í˙Ï ¡Ó„‡ ˛ÌÓ¯‡.
¬ ΔËÚËÂÚÓ ÏÛ ÒÂ ‡ÁÍ‡Á‚‡:
ìœÓ‚ÂÒËÎË Ì‡ Â‰ÌÓ ‰˙‚Ó Ò˙·ÎÂ˜ÂÌËˇ ÕÂÓÙËÚ Ë ÊÂÒÚÓÍÓ „Ó ·ËÎË
Ò ‚ÓÎÒÍË ÊËÎË. Ã˙ÍËÚÂ Ò‡ÏÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÎË ‚‰˙ıÌÓ‚ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÏÎ‡‰Ëˇ ËÁÔÓ‚Â‰ÌËÍ Ë ÚÓÈ ËÁË˜‡Î
‚ÒÂ ÔÓ-ÔÎ‡ÏÂÌÌË ÒÎÓ‚‡ Á‡ ÔÓÍ‡ˇÌËÂ Ë ‚‡ÁÛÏÎÂÌËÂ Ì‡ Ó·ÂÁÛÏÂÎËÚÂ ÂÁË˜ÌËˆË. –‡ÌËÚÂ Ì‡ ÔÂ-

·ËÚÓÚÓ Ë ÒÚ˙„‡ÌÓ ÚˇÎÓ Ì‡ Ï˙˜ÂÌËÍ‡ ÔÓÎË‚‡ÎË Ò ÓˆÂÚ Ë ˙ÒËÎË
Ò˙Ò ÒÓÎ, ‡ ÓÚ ÛÒÚ‡Ú‡ ÏÛ ËÁÎËÁ‡Î
Ò‡ÏÓ ÏÓÎËÚ‚ÂÌËˇÚ ¯ÂÔÓÚ: ì—ËÌÂ
¡ÓÊË, ÔÓÏËÎ‚‡È ÏÂ!î ÕÂ ÔÓÏÓ„Ì‡ÎË Ë ÌÂËÁ·ÂÊÌËÚÂ Î‡ÒÍ‡ÚÂÎÌË
Ó·Â˘‡ÌËˇ Á‡ Ì‡„‡‰Ë Ë ÎÂÍÛ‚‡ÌÂ
ÓÚ Ì‡È-ËÁÍÛÒÌËÚÂ ÎÂÍ‡Ë. »ÁÛÏÂÌËˇÚ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ ÒÂ ‚Ë‰ˇÎ ‚ ˜Û‰Ó
ÔÂ‰ ÚÓ‚‡ ÌÂÛÒÚ‡¯ËÏÓ ÏÓÏ˜Â.î
—‚ÂÚÂˆ˙Ú ·ËÎ ı‚˙ÎÂÌ ÊË‚ ‚
Ó„ÌÂÌ‡ ÔÂ˘ ÔÂ‰ Ó˜ËÚÂ Ì‡ ƒËÓÍÎÂÚË‡Ì Ë ÚË ‰ÌË ÓÒÚ‡Ì‡Î ‚ ÌÂˇ.
√ÓÒÔÓ‰ Ó·‡˜Â „Ó Á‡Ô‡ÁËÎ ÌÂ‚Â‰ËÏ Ë Ò ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡ —Ë Ó·˙˘‡Î
Í˙Ï »ÒÚËÌ‡Ú‡ ÓÌÂÁË ÂÁË˜ÌËˆË,
˜ËËÚÓ Ò˙ˆ‡ ·ËÎË „ÓÚÓ‚Ë Á‡ ÚÓ‚‡.
ƒË‚ËÚÂ ÊË‚ÓÚÌË, ÍÓËÚÓ ÔÛÒÍ‡ÎË
Ì‡ÒÂ˘‡ Ì‡ Ò‚. ÕÂÓÙËÚ, Á‡ ‰‡ „Ó
‡ÁÍ˙Ò‡Ú, ÓÚÍ‡Á‚‡ÎË ‰‡ „Ó ÒÚÓˇÚ Ë ÍÓÚÍÓ Îˇ„‡ÎË ‚ Í‡Í‡Ú‡
ÏÛ. Õ‡Í‡ˇ, ÓÒÚ‡Ì‡Î ÌÂÔÓÍÓÎÂ·ËÏ, ·Ó„ÓÓÁ‡ÂÌËˇÚ ˛ÌÓ¯‡ ·ËÎ
Û·ËÚ Ò ÍÓÔËÂ.
ÃËÎÓÒ˙‰ËÂÚÓ Ì‡ Ò‚. Ï˙˜ÂÌËÍ ÕÂÓÙËÚ ÏÛ ÓÚÂÊ‰‡ ÏˇÒÚÓÚÓ
Ì‡ ÌÂ·ÂÒÂÌ ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ Ì‡ ÕÂ„Ó‚Ó —‚ÂÚÂÈ¯ÂÒÚ‚Ó ÕÂÓÙËÚ - Ô‡ÚË‡ı ¡˙Î„‡ÒÍË Ë ÏËÚÓÔÓÎËÚ
—ÓÙËÈÒÍË.
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2022
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Музикантите от „Бийтълс” са използвали думата
„любов” точно 613 пъти във всички техни песни.

Õ‡ ËÁÔËÚ ÔÓ Ô‡‚Ó:
- ‡Í ÒÂ Ì‡Ë˜‡ ÎËˆÂ, ÔÓÏ‡„‡˘Ó Ì‡
ÔÂÒÚ˙ÔÌËÍ‡ ‰‡ ËÁ‚˙¯Ë ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂÚÓ?
- —˙Û˜‡ÒÚÌËÍ.
- ¿ ‡ÍÓ ÏÛ ÔÓÏ‡„‡ ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡?
- ¿‰‚ÓÍ‡Ú!

Един живот стига, за да произведете достатъчно
слюнка за напълването на два олимпийски басейна.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

√≈Œ–√» √≈Œ–√»≈¬
(ΔŒ–Œ œ≈Õ“¿√–¿Ã¿), ‰ËÁ‡ÈÌÂ
œ–Œ‘. √≈Œ–√» Œ—“Œ¬,
ÍÓÏÔÓÁËÚÓ, ·Ë‚¯
ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡
≈ÀΔ¿Õ¿ œŒœŒ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
¿Ã≈À»ﬂ “ŒƒŒ–Œ¬¿,
‰Ê‡Á ÔÂ‚Ëˆ‡
’–»—“»Õ¿ ’–»—“Œ¬¿,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÚÛ‰‡
Ë ÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓÎËÚËÍ‡

Ïàê ïðèçíàõà Âèåíà
çà òîï äåñòèíàöèÿ

Ñåíçàöèÿòà
â ñåðèàëèòå
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Въпреки постоянно променящи се ограничения, желанието
на хората за пътувания продължава да е много голямо
Австрийската столица отново бе призната за една от най-добрите глобални градски дестинации за пътуване за 2022 г., съобщиха две водещи международни медии. Американският новинарски портал Bloomberg
и британският “Индипендънт” отбелязват
иновативните хотелски проекти, които
допълват имперския чар на Виена със съвременни акценти и разнообразен културен
живот. Кулинарното богатство на града - от
практическите курсове по сладкарство до
класическата култура на виенските кафенета, също помага за позиционирането на австрийската столица сред 25-те най-добри

туристически дестинации за годината. Високо е оценена и новата нощна влакова
връзка Виена-Париж. А от “Файненшъл
таймс” подчертават изключително добрите
железопътни връзки на града, съобщиха за
ДУМА от Ойроком-ПР София, част от
мрежата за международни връзки на община Виена.
Според експерти това показва, че австрийската столица остава топ дестинация в
международен план и не е загубила своята
привлекателност въпреки пандемията. Многобройните инициативи на Виенската община за подкрепа на туристическия бизнес

са инвестиции в бъдещето, които дават надежда за възстановяването на градския туризъм през тази година, отбелязва заместник-кметът Петер Ханке. Целта е да се
подаде ръка на туристическия бизнес в града, докато пътуванията по света се възобновят и туристите се върнат - не само във
Виена, разкриха още специалисти.
Въпреки постоянно променящи се ограничения през 2021 г., желанието за пътувания продължава да е много голямо, сочат
още наблюденията на анализаторите. А това
означава, че надежда за туристическия
бранш все пак има.

Сензацията в американските
сериали за последните две години - “Блудният син” (Prodigal
Son), е поредното премиерно
касово заглавие, с което bTV
Action ще зарадва зрителите в
рубриката “Екшън в 8”. Началото на излъчването ще бъде дадено днес, 21 януари, а епизодите
ще може да се гледат всяка делнична вечер от 20 ч., с повторения в събота и неделя от 15 ч.
Сюжетът проследява как криминалният психолог Малкълм
Брайт (Том Пейн) притежава необикновена дарба - знае как
мислят убийците и как работи
съзнанието им. Причина за това
е собственият му баща - един от
най-известните серийни убийци
в САЩ през 90-те - д-р Мартин
Уийтли (Майкъл Шийн), известен като “Хирурга”.

Èçáðàõà áúëãàðñêèòå äóìè íà ãîäèíàòà

Най-употребяваните изрази

В широко допитване на
платформата за грамотност
“Как се пише?” бяха избрани
българските думи на 2021 година. Най-употребявани от хората се оказаха “преценям”
(42%), “антиваксър” (34%) и
“изчегъртване” (30%). След тях,
с броени гласове разлика, ос-

порваната битка за третото
място загубиха “ваксина” и “зелен сертификат”. В челната десетка влизат още “промяна”,
“избори”, “бустерна доза”,
“Харвард” и “чекмедже”.
Организаторите на проучването - Павлина Върбанова, доктор по български език, и Доро-

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

тея Николова, учител по
български език и литература и
журналист, са убедени, че за
всяко общество е важно да е
наясно кои са основните теми
и проблеми, които са стояли
пред него. А те се очертават
чрез думите, които употребяваме.
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В ролята на Малкълм Брайт
се превъплъщава Том Пейн

Îòíîâî ñå òúðñè
íàé-äîáðîòî
äîìàøíî âèíî
В Добрич е обявен традиционен конкурс за най-добро домашно вино реколта
2021 година. В проявата може да участват добруджански производители, но само
със собствени напитки, като е необходимо да посочат сортовете грозде, от които
са направени. Участниците трябва да
предоставят бистра проба, поставена в
стандартна стъклена бутилка от 750 мл,
без етикет. Категориите са три - червени
и бели вина и розе. Не се допускат изкуствено ароматизирани напитки. Пробите
се събират до 10 февруари, в Къщата на
виното, на адрес: ул. “Васил Левски” 7
(Старият хлебозавод). Победителите ще
бъдат обявени на 14 февруари.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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Ãðèøî îòïàäíà â Ìåëáúðí
Григор Димитров (№28) приключи участието си на Откритото
първенство на Австралия по тенис след загуба от Беноа Пер (Фр,
№56) с 4:6, 4:6, 7:6 (4), 6:7 (2). Съпротивата на първата ни ракета
срещу четвъртия най-добър тенисист на Франция продължи 3,22 ч.
В първия сет Гришо допусна пробив в третия гейм, който не
успя да върне. Във втората част Пер започна с брейк, а 30-годишният хасковлия го върна в четвъртия гейм, но веднага допусна
рибрейк и отстъпи с 4:6.
Третата част мина без пробиви, като Григор пропусна 2 сетбола
в десетия гейм, преди да стигне до тайбрек, в който българинът бе
по-находчив в отиграванията и намали изоставането. И в четвъртия
сет той допусна ранен пробив, но го върна бързо. Съперниците
отново стигнаха до тайбрек, в който обаче след 2-2 Пер спечели 5
поредни топки, за да триумфира с трети успех над Гришо и първи
в турнир от Големия шлем. Димитров още не е постигал обрат след
0-2 сета в кариерата си. Той отпада във II кръг на “Аустрелиън
Оупън” едва за втори път в последните девет издания на турнира,
като загуби на този ранен стадий и през 2020 г. В следващия кръг
Пер ще срещне Стефанос Циципас (Гър, №4), който отстрани
Себастиан Баес (Арж, №88) със 7:6 (1), 6:7 (5), 6:3, 6:4.

СНИМКА БГНЕС

Григор Димитров поздравява Беноа Пер, от когото загуби във II кръг в Мелбърн

Êèðèë Äåñïîäîâ
å ¹1 íà 2021 ã.
Най-добра футболистка е Симона Петкова,
а Илиан Илиев е пръв между треньорите
Кирил Десподов бе избран за Футболист на годината в България за 2021 г.
Нападателят на Лудогорец
събра 203 т. и спечели отличието за втори път в своята кариера след 2018 г.,
когато беше играч на
ЦСКА. Негови подгласници останаха Мартин Камбуров (Берое) със 156 т. и
Георги Йомов (ЦСКА) със
72. След призовата тройка
се наредиха Петко Христов
(Специя, Ит) - 68, Тодор
Неделев (Ботев Пд) - 30, и
Мартин Минчев (Спарта
Прага, Чех) - 29.
61-вата церемония се
проведе виртуално заради
пандемията. Тя започна с
обръщение на Весела Лечева, която чрез “Дакс Медия” е съорганизатор. Призовата тройка бе обявена
от спортния министър Радостин Василев.
“Както каза Йомов, никой не обича да бъде трети
- поздравявам и него, и
Мартин Камбуров за подобрения рекорд на Петър
Жеков. Надявам се всичко
да е ОК, да няма контузии,
мечтата ми е да играя в
Шампионската лига, надявам се да я сбъдна”, отбеляза Десподов.
Камбуров получи спе-

СНИМКА СПОРТАЛ

Кирил Десподов получи виртуално
наградата си за Футболист на 2021 г.
циална награда за подобрения абсолютен рекорд от
253 гола в елита на Петър
Жеков. Той бе отличен и
като най-добър нападател
с 37 гласа, пред Жорди
Кайседо (ЦСКА) - 35, и
Десподов - 24.
“Изключително горд съм
с тези феноменални 256
гола. Не се чувствам специален, но виждам и отношението на хората, вече е
съвсем различно. С този рекорд си записваш името със

златни букви в историята на
българския футбол. Петър
Жеков е мой мотиватор”,
сподели реализатор №1 във
футболния ни елит.
С приз за най-красив
гол бе отличен капитанът
на ЦСКА Юрген Матай.
Той получи награда и за
Най-добър чужденец, която сподели със съотборника си Жорди Кайседо с по
39 гласа. Трети в класацията бе още един от “червените” - Греъм Кери (8). Ни-

дерландецът категорично
бе отличен и за Най-добър
защитник с 86 гласа, пред
Антон Недялков (Лудогорец) - 8, и Андреа Христов
(Славия) - 5.
Вратарят на Славия Светослав Вуцов бе награден
като Най-прогресиращ млад
играч и за Най-добър вратар.
При прогресиращите играчи
с 54 гласа той надмина Марин Петков (Левски) - 20, и
Мартин Минчев (Спарта
Прага, Чех) - 17, а при вратарите с 51 гласа изпревари
Даниел Наумов (ЦСКА
1948) - 12, и Кристиан Кахлина (Лудогорец) - 11.
Приза за най-добър полузащитник получи Ивайло
Чочев (ЦСКА 1948) с 26
гласа, пред Тодор Неделев 21, и Десподов - 16.
За Най-добър треньор
бе определен Илиан Илиев
(Черно море) със 165 гласа,
пред Стойчо Младенов
(ЦСКА, 156) и Станимир
Стоилов (Левски, 91).
Футболистка на годината е Симона Петкова от
Йънг Бойс (Швейц) с 53
гласа, пред Евдокия Попадинова (Наполи, Ит) - 44, и
Лиляна Костова (Чарли Сосновец, Пол) - 8.
Наградата
“Лъвско
сърце - Трифон Иванов” взе
д-р Валентин Великов, лекар
на шампиона Лудогорец,
който бе със заслуга за спасяването на живота на датчанина Кристиан Ериксен
на мача с Финландия от
Евро 2020.
На церемонията бе почетена паметта на легендарните Георги ДимитровДжеки и Александър Шаламанов-Шами, които преминаха в небесния отбор
през 2021 г.
В 61-вата анкета участваха 112 спортни журналисти от 41 медии.

ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
16.00 ЦСКА - Стал Миелец (Пол)
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
16.00 Левски - Бохемианс (Ирл)
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
16.30 Лудогорец - Волфсбергер (Ав)
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
ВОЛЕЙБОЛ
19.00 Пирин Рз - Марек
Утре
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
14.30 Евертън - Астън Вила
17.00 Ман Юнайтед - Уест Хем
19.30 Саутхемптън - Ман Сити
ПО МАКС СПОРТ 4
22.00 Атлетико М - Валенсия
ПО ЕВРОСПОРТ 1
БИАТЛОН
16.00 СК в Антхолц
(щафета, жени)
ТЕНИС
1.55 “Аустрелиън Оупън”
ПО ЕВРОСПОРТ 2
СКИ
11.00 СК в Кортина
д’Ампецо (спускане, жени)
12.30 СК в Кицбюел
(спускане, мъже)
РЕЗУЛТАТИ

Контроли
ЦСКА 1948 - Ямбол 7:0; Царско
село - Сливнишки герой 4:0.
Купа на Африка
Група D: Египет - Судан 1:0 Абделмонем (35); Гвинея Бисау - Нигерия 0:2 0:1 Садик (56) 0:2 Труст-Еконг
(75). 1. НИГЕРИЯ 9 т. 2. ЕГИПЕТ 6
3. Судан 1 4.Гвинея Бисау 1.

×åòâúðòà çàãóáà íà Ìàðèöà â Øàìïèîíñêàòà ëèãà
Марица загуби и четвъртата си среща от груповата фаза на Шампионската лига. Пловдивчанки отстъпиха при
гостуването си на турския гранд Фенербахче Опет (Истанбул) с 0:3 гейма
(22:25, 11:25, 14:25) в зала “Бурхан

Фелек”. Кметът на Пловдив и бивш баскетболист Здравко Димитров бе в залата, но не беше кадемлия за “жълтосините”, които изиграха Мач №50 в
евротурнирите.
Маричанки бяха без Силвана Чау-

шева и Боряна Ангелова, а официален
дебют направи Елена Коларова.
Най-резултатна в мача бе рожденичката Арина Федоровцева с 13 т. За Марица Александра Миланова отбеляза 9
т., а Симона Димитрова завърши със 7.

Мохамед Абделмонем (в средата)
получава поздравления за гола,
донесъл победата на Египет
с 1:0 над Судан
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