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Опозицията иска
още 30 млн. лв.
за столичните
квартали

Как да излезем
от македонския
тупик?

Шефът на
световния
бокс откри
„Странджа”
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Стр. 2

ЛЕВИЯТ
ВЕСТНИК

НЯКОЛКО ÄÓÌÈ

Изпитите
в училище
пак тревожат
обществото
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Андрей Янев
рисува цветя
от Градините
на императора
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БСП предлага 6 фонда за културата
Според социалистите за подобряване на състоянието й е
нужно да се приемат четири нови закона, както и осъвременяване на нормативните текстове за читалищата.
Стр. 3

Стр. 11

Топят се парите
от гурбетчиите
Общата сума за потребление, която
домакинствата са загубили, е над 880 милиона евро

Е

мблематично за столичани
място в центъра на града изчезна преди повече от две години.
Книжният пазар на площад “Славейков”, асоцииран от някои с
битак, бе сбутан на по-скришно
място в съседство, докато някой
общински ръководител реши каква да е съдбата му.
Появиха се идеи да изчезне,
да се редуцира или да се трансформира в нещо по-иновативно.
Месеци бяха нужни, за да изкристализира виждането, че модернистичният изглед на новата
книжна борса ще бъде пресъздаден чрез полупрозрачни щандове, подобни на страници на книга, под новите перголи на ремонтирания площад.
Усъвършенстването обаче
има цена. Тя е близо 40 000 лева
за всеки от седемте щанда, които
ще изградят новия книжен пазар
(стр. 2). Толкова струва половин
едностаен апартамент в София,
селска вила, нов автомобил...
Книгата ли стана толкова
ценна или някои хора парите за
нищо ги нямат? Златните клетки
ли са еталон за чиновническото
отношение към науката и духовността?
Явно и този път от Столичната община действат на принципа, че евтиното излиза скъпо.
Сигурно затова залагат на скъпото от самото начало.

Емигрантите ни в чужбина са изпратили на роднините
си у нас само 339,4 милиона
евро през кризисната 2020 г.
Данните са на БНБ. Тази сума
е с над 72 на сто по-малка
спрямо предходната година
или с близо 880 милиона. Това

са пари за потребление, които българските домакинства
са загубили.
Любопитното е, че кризата е стопила емигрантските пари и те, за разлика от
други години, са под сумата
на чуждите инвестиции в

страната за 2020 г. - 561,7
милиона евро, което обаче е
над 50% спад спрямо 2019 г.
Иначе най-много пари
през миналата година са дошли от емигрантите ни в Германия - 67,4 млн. евро, което е над 73 на сто спад или

със 184 милиона по-малко
спрямо предходната година.
На следващо място са парите от САЩ, които намаляват
с над 74 на сто. Спадът на
парите от Испания е също
над 74 на сто.
Стр. 4
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EUR:
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Пчелари протестираха пред земеделското министерство заради избиването на пчелите с химикали
за растителна защита. Те заплашиха, ако за пореден път не бъдат чути, да направят палатков лагер
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БСП иска 30 млн. лева
повече за кварталите
и за озеленяване в София
Деси ВЕЛЕВА

Общинските съветници от
БСП в София поискаха 30 млн.
лева в бюджета на града, като
предлагат те да отидат за кварталите, както и за екология и
озеленяване. Според социалистите допълнителните пари
могат да дойдат от повишаване на събираемостта от данъци, такси и глоби. Предложенията им бяха представени

Столичните социалисти предлагат парите да дойдат
от по-висока събираемост на данъци, такси и глоби
вчера от председателя на групата Калоян Паргов по време
на комисията по транспорт.
Конкретните идеи на левицата са допълнителните приходи да бъдат предоставени
директно на районните кметове, които да преценят за какво
да ги използват. Приоритетите според социалистите са

изграждане и ремонт на уличната мрежа, осветление на
улици и озеленяване. По това
перо ще са нужни 18 млн. лева
повече, отколкото са предвидени в бюджета на ГЕРБ. За
придобиване на земя - основно за осигуряване на повече
зелени общински площи чрез
изкупуване на частни имоти,

предложението е да се отделят още 10 млн. лева. 2 млн.
лева ще са нужни за спорт и
изграждане на нови спортни
площадки.
От БСП са направили разчет, че от данъка върху недвижините имоти могат да се
съберат 117,5 млн. лева вместо предвидените 112,5 млн.

лева. Съветниците изтъкват, че
има постоянен ръст на жилищно строителство и идеята е
напълно осъществима. Също
така се предлага завишена
събираемост на данъка върху
превозните средства с 6 млн.
лева. С още 7 млн. лева да се
увеличат очакваните приходи
в бюджета от данъка за придобиване на имущество по
възмезден начин предлага алтернативната сметка на БСП.
Според нея част от парите
могат да дойдат от наем на
общинска собственост и от
таксите за битови отпадъци и
за технически услуги. Повече
контрол от Столичната община пък ще осигури поне 2 млн.
лева повече от санкции, наказателни лихви и мита, категорични са от БСП.
Социалистите напомнят,
че трайната им позиция досега е била за децентрализация
при разходването на бюджетните средства. Предложенията им ще се обсъдят днес на
комисия по финанси, а цялостният бюджет ще бъде приет
на сесията на СОС в
четвъртък.

По 40 000 лв. излиза щанд на новия
книжен пазар на „Славейков”
Деси ВИОЛЕТОВА

СНИМКИ СПАСИ СОФИЯ

За пореден некачествен ремонт алармираха от организацията
“Спаси София”. 6 месеца след завършването на обновлението
на бул. “България” за 14 млн. лв. тротоарите все още не са
готови, а реконструираните участъци са некачествени

Протестиращ осъди МВР
за незаконен арест
Софийският районен съд обяви за
незаконен ареста на Венелин Божилов, който бе задържан при протестите от 2 септември пред парламента.
Освен това МВР трябва да заплати
разходите по процеса. Силовото ведомство има право да обжалва решението. Мъжът е прибран от полицията
още в сутрешните часове на протеста
около 9 ч. Според свидетелски показания полицията го е задържала без каквато и да било провокация от негова
страна и го е оставила 19 часа в ареста. В акта му за административно
нарушение пише, че “възпрепятства
работата на ограните и не изпълнява
полицейско нареждане”. Съдът обаче
отбелязва, че за да бъде задържан човек, “трябва поне подозрение, че може
да извърши престъпление”. Божилов
разказва, че от страна на МВР по де-

лото е лъжесвидетелствал офицер, който дори твърдял, че го познава.
Софийската прокуратурата отказа
да разследва столичен полицай за лъжесвидетелстване по дело срещу протестиращи, съобщи “Свободна Европа”.
Полицаят Христо Шоколаров, който
участва в задържането на 8 души на
големия антиправителствен протест в
София на 2 септември, твърди, че е
видял няколко демонстранти да хвърлят
бомбички. Според съда обаче неговите
показания са “компрометирани”. След
4 месеца образуваната проверка срещу
Шоколаров приключва с отказ от досъдебно производство заради липса на
данни за престъпление. Разследващите
заключили, че заблуждаващите му показания не били умишлени, а заради
липсата на спомени за точното време
на извършените от него арести.

Близо 40 000 лева без ДДС ще
струват новите “сергии” на книжния
пазар на площад “Славейков” в София.
Общата сума, която ще заплати общината за изграждането на новата борса,
е 276 000 лева без ДДС. Преместваемите обекти, които ще са със статут
на временни, са седем и представляват
библиотеки-щандове. Всеки щанд ще се
състои от стоманена носеща конструкция, козирка, стъкло и основа за 21
000 лева. Ръзгъващата се дървена мебел ще излезе 7000 лева на парче.
Останалите пари ще са за аксесоари,
електрическа част и монтаж.
Проектирането е направено за 18
000 лева от арх. Димитър Паскалев
от “Архитектоника Студио”. Всеки
щанд ще бъде поставен под новите
перголи, изградени след големия и
скандален ремонт на ул. “Граф Игнатиев”. Заради него целият книжен

пазар бе преместен и сега се намира
пред хотел “Рила”.
Първоначалният проект за новия
пазар бе върнат за поправки, тъй като
не бяха предвидени места за сядане
на продавачите, никаква закрита част
и средства за предпазване от дъжд.
Сега към тях вече е добавен навес от
стъклена козирка, но само за “лек”
дъжд. Рафтовете са за различен тип
редене на книгите, а до по-високите
ще има стълба. За продавачите е предвиден работен плот за лаптоп, сгъваема дървена седалка и аудио система.
Осигурено е и лъчисто електрическо
отопление. “Библиотеката” се сгъва
вечер и разгъва сутрин. Всяка ще излезе 39 429 лева.
Парите за пазара ще бъдат предоставени на общинското дружество
“Пазари Запад” след негово искане,
което ще бъде гласувано на сесията
на Столичния общински съвет. От
“Пазари Запад” очакват приходите от
инвестицията да покрият многократно размера й.

Най-голям спад има в сърдечните
и ортопедичните операции
Спад на операциите
в три ключови области
на медицината се наблюдава през 2020 г. заради
пандемията от КОВИД19, показва анализ на
“Индекс на болниците”,
който се основава на
данни от НЗОК.
Спадът на сърдечните операции на възрастни е с 22% в сравнение
с 2019 г. 4707 кардиохирургични интервенции са извършени в
страната, като 4002 от
тях са с най-висока
сложност. През 2019 г.
в страната са извършени
6003 сърдечни операции
на възрастни. В България
се
извършват
сърдечни операции и на
деца - предимно на но-

вородени с малформации. Единствената болница, в която те се правят, е Националната
кардиологична в София.
Пандемията от КОВИД19 не е оказала съществено влияние върху тях
- през 2020 г. са извършени 93 операции
срещу 108 предходната
година.
С 21,5% са намалели
ортопедичните операции. Миналата година
са осъществени 61 518
интервенции срещу 78
413 през 2019 г. Близо
една пета по-малко са
алопластиките на тазобедрена и колянна става, почти със 17% са
намалели операциите на
раменния пояс.

Пандемията е оказала по-малко влияние на
неврохирургията, при
която операциите намаляват с 8%. Те се
извършват в около 50
болници в страната, безспорен лидер в тази област за поредна година е
УМБАЛ “Св. Иван Рилски” в София, където са
извършени над 2200 от
всички 10 320 неврохирургични интервенции.
КОВИД-19 на практика
не е засегнал операциите след травми на главата, делът дори се е увеличил. Значително помалък е броят на рехоспитализациите за всички
интервенции - 551 за
миналата година срещу
844 през предходната.
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Бойко Борисов на предизборна
агитация в село Самуилово

Над 10 хиляди души
се ваксинираха за ден
Само в неделния ден ваксинираните срещу КОВИД-19
са 10 988 души, сочат данните на Националната информационна система. Така до понеделник ваксинираните са
вече 119 354 души, като 26
973 от тях са получили и втора доза.
Нови 25 740 дози от ваксината на “Пфайзер-БиоНТех” бяха доставени вчера, а
на 25 февруари се очакват 12
хил. дози от ваксината на
“Модерна”, съобщи директорът на Изпълнителната
агенция по лекарствата Богдан
Кирилов.
По думите на зам.-председателя на Българския лекарски

съюз д-р Николай Брънзалов
личните лекари са готови да
се включат във ваксинационния процес. Ще бъдат организирани и мобилни пунктове за
ваксинация на трудно подвижни хора, вече се създава организация в РЗИ, заяви главният
държавен здравен инспектор
доц. Ангел Кунчев. По думите
му в 28-те областни града ще
има денонощни кабинети за
ваксинация.
25 мобилни екипа са на
разположение на кметовете на
отдалечени населени места в
страната, за да могат да бъдат
ваксинирани
желаещите,
съобщиха от правителствената информационна служба.

СНИМКА БГНЕС

В София и вчера имаше опашки за ваксини
Желаещите да се ваксинират трябва да носят лична карта. На място ще им бъде
извършен преглед преди по-

ставяне на имунизацията.
От “Пирогов” и “Св. Иван
Рилски” в София съобщиха, че
до 13 ч. обособяват зелени

коридори за ваксиниране на
хората, които са във фазите 3
и 4 на Националния план, а
след това на другите желаещи.

Социалистите настояват
за 6 фонда за културата
БСП предлага 4 нови закона и осъвременяване на текстовете за народните читалища
За повече държавна грижа в сферата на културата настояват социалистите. Председателят на БСП Корнелия
Нинова припомни някои от основните
идеи на партията за подпомагане на
сферата. Стъпка в тази посока е създаването на шест ключови творчески
фонда, които ще работят на проектен
принцип. Фонд “Сценични изкуства”
ще подпомага новата българска драматургия, младежки и детски драматичен
и куклен театър и нови креативни форми на съвременен театър. През фонд
“За съвременно изобразително изкуство” социалистите предлагат да се изкупуват творби на съвременни автори
- художници, скулптори, графици, и
така да бъдат обогатени художестве-

ните фондове на галериите. Утвърдени и млади автори, както и чуждестранни преводачи на съвременна
българска литература ще могат да се
обръщат към фонд “За дебютни проекти в съвременното българско художествено, документално и анимационно
кино”, класическото, популярното,
фолклорното и синтетично музикално
изкуство ще се подпомагат през фонд
“Млади български музиканти и композитори” в сферата на класическото, популярното, фолклорното и синтетичното музикално изкуство. Предвидено
е и финансиране на проекти за нови
литературни произведения, а фонд
“Развитие и защита на българското културно наследство” ще е насочен към

обогатяване на фондовите колекции с
нови исторически артефакти за всички
музеи в страната.
“Основен приоритет за БСП е отделяне на не по-малко от 1% от брутния вътрешен продукт на България за
култура. Това ще доведе до оздравяване на сектора, който е един от найзасегнатите от ковидкризата и системно недофинансиран през последните
години”, посочва Нинова.
Социалистите смятат, че са необходими 4 нови закона - за защита и
употреба на българския език, писменост и книжовност, за културното
наследство и наредбите към него, за
сценичните изкуства и за развитие на
българската книга, кино и пластични

Радев призова властта да защити
българите в Северна Македония
Държавният глава Румен
Радев призовава за своевременна реакция от отговорните институции в България и Северна Македония по сигнали на
наши сънародници от югозападната ни съседка за важни
проблеми, пред които са изправени. Позицията му е мотивирана от писмо на етнически
българи от Северна Македония, в което сигнализират за
продължаваща дискриминация
над тях. Радев настоява българите там да имат равни права
с македонските граждани, в
съответствие с най-високите
световни и европейски стандарти на демокрацията и в духа
двустранния ни договор.
“Правата на човека и защи-

тата от дискриминация са в
основата на демокрацията. Те
са и фундаментална част от
Копенхагенските критерии за
членство в ЕС. Уважението
към свободното право на самоопределение на сънародниците ни в Северна Македония,
които въпреки всички репресии през тоталитарното минало са съхранили и продължават открито да изявяват
българската си национална
идентичност, е ключова стъпка
в развитието на добросъседските ни отношения”, подчертава президентът.
Над 100 хиляди души в югозападната ни съседка имат
българско гражданство, придобито на базата на свободно во-

леизявление и документално
удостоверяване на етническия
им произход, а хиляди други са
в процедура на разглеждане на
заявленията им. Президентът
призовава официалните власти
в Северна Македония да противодействат на езика на омразата срещу България и българите там. Радев настоява
българските институции да
улеснят процедурите за придобиване на гражданство за открито заявяващите българската
си идентичност сънародници в
Северна Македония, а скопските власти да създадат условия и
да гарантират правото на сънародниците ни на свободно волеизявление да се самоопределят като българи по произход.

изкуства. БСП смята, че е необходимо
и осъвременяване на Закона за народните читалища. Според тях трябва да
се търсят промени във финансирането, за да се утвърдят традиционните
читалища с дълга история като стълбове на културата и духовността на местно ниво. Социалистите смятат, че
трябва да се намери начин как приходите от творческата дейност в държавните и общинските културни институти да остават в тях. Увеличаване заплатите на читалищните, библиотечните и музейните работници е друга от
целите на БСП.
В програмата си левицата залага и
дигатализация на фондовете на българските библиотеки.

И арестът на Пламен
Узунов е незаконен
Арестът на секретаря на
държавния глава Пламен Узунов е незаконен, реши съдът.
Това е третото задържане от
МВР в рамките на един и
същи ден, което е обявено за
незаконно заедно с това на
бизнесмена Пламен Бобоков
и на президентския съветник
Илия Милушев. Тримата бяха
арестувани на 9 юли миналата година, когато в президенството нахлуха въоръжени
служители на Бюрото за защита на свидетели при главния прокурор и започна
претърсване на кабинети.
Сега съдът смята, че не е
имало никакво основание за
задържането на Узунов. Заповедта за него е на полицай

от Пловдив, който е компетентен орган, но по същество е незаконна, пише в решението на съда. В нея се казвало само, че арестът се
извършва във връзка с дело
на специализираната прокуратура. Това обаче не е достатъчно за съда и според
него би трябвало да се обясни какви обстоятелства сочат
необходимостта от арест и
как точно задържаният е
съпричастен към евентуалното престъпление.
“Липсата на фактически
основания за издаване на заповедта за задържане е съществено нарушение на процесуалните норми”, посочва
съдът.

4

ВТОРНИК
23 ФЕВРУАРИ

ИКОНОМИКА

2021

Над 20% от
икономиката ни
е в сивия сектор
Най-висока е недекларираната
заетост в строителството,
ремонта на автомобили
и селското стопанство
Една пета от икономиката
на страната е в сивия сектор,
сочат последните данни на
бизнеса. Точният процент е
20,9, което се равнява на около 23 млрд. лв. Това обяви
председателят на УС на Асоциацията на индустриалния
капитал в България Васил
Велев. Основните проблеми
остават недекларирането на
доходи и получаването на
пари под масата. “Изгодно е
да се крият пари от заплащането на труда, при 100 лева
на работник още 53 лева отиват за осигуровки и данъци”,

обясни Велев.
Като подсектор, който наскоро стана известен като
рисков, от АИКБ посочиха
шофьорските курсове. “За 2
лева на месец може да се наеме автомобил, а заплащането
на месец да е 200 лева, поне
официално, за да не се достигне 50 000 лева, при които е
задължително да се регистрира фирмата по ДДС. Добрата
новина е, че наредбата за инструктори ще се промени и ще
се ограничи сивият сектор
при курсовете”, каза Велев.
По европейски проект

АИКБ е изследвала недекларираната заетост в България
чрез проучвания сред работодатели и работници. По думите на проф. Емилия Ченгелова
- ключов експерт по пректа,
недекларираната заетост е
част от сивата икономика и е
всяка дейност, осъществявана
срещу заплащане, която е законна по своето естество, но
не е декларирана пред органите на публичната власт. Пет
вида недекларирана заетост се
използват у нас. Най-често
става въпрос за работа на
договор с фиктивни клаузи,
като част от парите се дават
на ръка. На второ място се
прилага практиката да не се
изплаща извънреден труд, както и да се ползват прикрити
трудови договори - сключва се
граждански договор, за да не
плаща работодателят осигу-

СНИМКА БГНЕС

Васил Велев
ровки, едва след това се прилага практиката да се наемат
хора без договор.
Най-високи са дяловете на
сивата заетост във Видин,
Варна, Сливен, Ямбол и София област. 91 на сто от работниците и 83 на сто от работодателите смятат, че недекларираният труд се прилага, защото законите у нас ос-

тавят вратички. Други фактори са ниските санкции и демотивацията на хората да плащат осигуровки, защото не
вярват в здравната и пенсионната система, показва изследването. Най-висока е недекларираната заетост в секторите
преработваща промишленост,
строителство, ремонт на автомобили и селско стопанство.

Гурбетчийските пари намаляха
с 880 млн. евро

Без решение на общото събрание
в блока не може да има камери

През кризисната 2020 г. емигрантите ни в чужбина са изпратили на
роднините си в България само 339,4
млн. евро, показват данни на БНБ.
Сумата е с близо 880 млн. евро или с
над 72% по-малка спрямо предходната
година. Това са пари, които реално
българските домакинства са загубили,
защото техните роднини зад граница
нямат възможност да ги изпратят.
През последните години получаваните пари от емигрантите постоянно нарастваха. Кризата рязко промени ситуацията, много емигранти
останаха без работа и трябваше
дори да се върнат в родината си.
През първото тримесечие на миналата година изпратените пари от
емигрантите бяха 227 млн. евро, или
съвсем малко под нивото от същия
период на предходната година. През
второто тримесечие на 2020 г. емигрантските пари намаляват над осем
пъти на годишна база - до 39,4 млн.
евро. През третото и четвъртото
тримесечие изпращаните от българи
в чужбина средства продължават да

Подобно на чиповете на входните
врати и асансьорите, видеонаблюдението на входа и пред входната врата в
жилищните сгради поставя ред въпроси. “Трябва да започнем със законодателната уредба, която е свързана със
Закона за частната охранителна дейност, и лицензирани охранителни фирми могат да извършват видеонаблюдение. Във входовете има етажна собственост, нямаме такива възможности,
нямаме кой знае каква законодателна
уредба и като междинен вариант Комисията за защита на личните данни
приема, че решението на общото
събрание дава възможност да се монтират видеокамери и да има видеонаблюдение”, коментира пред БНР председателят на Асоциацията за регулиране на отношенията в етажната собственост Павел Миланов.
“Според наша кореспонденция с
институциите управителите на етажна
собственост имат право да са администратори на лични данни. В тази връзка
като управители можем да имаме
достъп до записващото устройство, да

намаляват съответно до 37,8 млн. и
35,1 млн. евро.
Най-много пари през миналата година са дошли от емигрантите ни в
Германия - 67,4 млн. евро. Това е
спад със 73,2% или със 184 млн. евро
спрямо предходната година. На второ място са средствата от САЩ, които са в размер на 58,2 млн. евро. Те
намаляват със 74,6%. Топ три на
страните, от които идват най-много
пари, се допълва от Испания. През
миналата година българските емигранти там са изпратили на роднините си 34,9 млн. евро, което е спад със
74,9%. На следващите места по изпратени пари от емигрантите са Великобритания - с 25,8 млн. евро, и
Гърция - с 21,6 млн. евро.

преглеждаме записите и да ги подаваме до органите на реда”, допълни той.
Миланов коментира, че без решение
на общото събрание никой не може да
монтира нищо. “Камерите дори и на
етажната собственост трябва да отговарят на определени изисквания. Те не
трябва да снимат извън сградата, т.е.
трябва да се ограничат само до общите части и съответно не трябва да
снимат входовете на апартаменти.”

Хотелиерите искат ваксинационни паспорти
Част от туристическия
бранш - Българската хотелиерска и ресторантьорска
асоциация (БХРА), поиска
въвеждането на двустранни
споразумения с държави относно вече ваксинираните
гости или т.нар. ваксинационни паспорти. Такива споразумения за предстоящия
летен сезон Израел постигна с Гърция и Кипър. Те
позволяват на туристите,

които са се имунизирали, да
пътуват свободно. От бранша очакват от ресорния министър да даде начало на
летния сезон още на Великден, както и да се помисли в
посока отпадане на ПСР тестовете за пристигащи от региони с малко разпространение на болестта.
От БХРА настояват за
среща под егидата на министъра на туризма Мария-

на Николова с участието на
здравния министър Костадин
Ангелов, главния санитарен
инспектор Ангел Кунчев и
председателя на НОЩ Венцислав Мутафчийски, за да
бъде обсъдена подготовка на
предстоящия летен сезон.
От асоциацията алармираха, че част от хотелите все
още не са получили помощите за запазване на персонала
въпреки обещанието на

здравния министър, че средствата ще бъдат изплащани в
срок. “На някои от хотелиерите не са превеждани суми
от края на септември”, уточни председателят на асоциацията Георги Щерев. БХРА
предлага да се създаде специална схема за подпомагане на бизнеса, като хотелите
да бъдат обезщетени с 30%
от спада на оборота им за
съответния период.

От данните на НСИ стана ясно, че епидемията е
сринала пътуванията в края
на годината. Общият брой
на пътувалите през последното тримесечие е с 63,8%
по-малък в сравнение със
същото тримесечие на 2019
г. Срив се наблюдава както
в броя на пътувалите в
страната - с 57,4%, така и в
броя на пътувалите в чужбина - с 91,7%.

www.duma.bg
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РУСИЯ ОТБЕЛЯЗВА ДЕНЯ НА ЗАЩИТНИКА
НА ОТЕЧЕСТВОТО. Исторически е свързан със събитията от 1918 г. Тогава отрядите на Червената гвардия
печелят първите си победи
край Псков и Нарва срещу
редовните войски на кайзерова Германия, което
става и Ден на рождението на Червената армия. До 1995 г. празникът се отбелязва като Ден
на Съветската армия и военноморския флот.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Гърнето ври
Велиана ХРИСТОВА

Гърнето ври, беше
казал Емил Зола преди
близо 140 години. Как да
не се сети човек за него,
като гледа какво става с
отношенията ни със Северна Македония. На
пръв поглед нищо не се
случва, а в същото време отдолу ври и кипи.
Навремето проф. Божидар Димитров смяташе,
че в процеса на демократизиране съседите ни ще

спрат да лъжат и да тормозят българите на тяхна територия. Не би.
Всъщност, не хората,
които се определят като
македонци, а българите
са страдали, избивани са
и са тормозени десетилетия наред, откакто се
е появил македонизмът
през XIX век. Да се
стигне дотам етническите българи в Северна
Македония да молят
президента ни за помощ!
Някои кръгове в Скопие
очевидно активно насаждат омраза към България, наследена от времето на Тито. Нашите
сънародници в РСМ нямат еднакви права с останалите граждани. Напротив, дори в бумагите
за преброяването там
графа “българи” просто
липсва! Това ли не е
държавна политика на

заличаване и репресии?!
Преди дни бившият
македонски премиер Любчо Георгиевски настоя
България да облекчи и
ускори даването на
българско гражданство за
открито заявяващите
българската си идентичност наши сънародници в
РСМ. А в това време
т.нар. Световен македонски конгрес поиска той да
бъде съден за предателство и да му се конфискува
имуществото, понеже
имал българско гражданство! Само по себе си
това показва отношението на някои кръгове към
българите в РСМ. Че дори
премиерът Зоран Заев повтаря, че българската позиция била “непринципна
и анахронична”! А министър Екатерина Захариева направо огласи, че в
РСМ в интернет се раз-

пространяват личните
данни и адресите на хората, самоопределящи се
като българи.
Е, и? Няма как правителството ни да преодолее
извращенията с едни лафове, пуснати тук и там.
Познавам хора от РСМ,
на които с години не им
дават българско гражданство. Защо? Подкупи ли
чака от тях властта, купуване на паспорт ли? И,
второ - има достатъчно
двустранни и международни институции, пред
които правителството ни
открито трябва да постави въпроса за репресиите
над българите в съседната ни държава. Ние я признаваме, искаме да сме
приятели и партньори
като с всички в Европа,
но за да стане това, трябва първо да се свали
гърнето от огъня.

Скъпото излиза...
От стр. 1
Предпазвайки се от
евентуални обвинения в
стиснатост и провал, администрацията стриктно
върви към друг предизвестен завършек. У нас
скъпото често излиза не
по-качествено, а още поскъпо. Особено, в конкретния случай, ако има
пряка връзка между проекта и злополучния ремонт на ул. “Граф Игнатиев”. Добре помним
колко ни струваше той,
как протече и завърши,

каква цена плащат всички, докоснали се до него
- фирми-изпълнители,
подсъден зам.-кмет по
транспорта, столичани,
които минават всеки ден
през зоната. Паметта ни
пази и спомени за пейките в района, които
също излязоха на баснословни цени. А след като
за тях се дадоха по
10 000 лева, защо за
новите щандове да не се
намерят по 40 000?
По стара традиция
целият проект за бъдещата визия на тази част

от пл. “Славейков” остана в неизвестност до
последно. Общинските
съветници бяха запознати с него само няколко
дни, преди да се наложи
да го гласуват. Гражданите все още нямат
достъп до разчетите, документите с визуализации и конкретните намерения.
Доволни ще бъдат
поне онези естети, които оплюваха мизерията
на стария пазар, кашоните от банани и километричните найлони, опас-

ващи импровизираните
сергии. Изтънченият им
вкус ще се радва на модернистични интерпретации, без да се интересува дали бъдещите продавачи ще могат да си
позволят наемите на
скъпите сергии. Важното е да се дадат едни
пари и да се отреже
пътят към старото, архаичното пазарище.
Същото, което някога
превърна площада в притегателен център за ценителите на книгата и за
търсачите на съкровища.

1823 - В КОПРИВЩИЦА СЕ РАЖДА НАЙДЕН
ГЕРОВ, ПИСАТЕЛ И ОБЩЕСТВЕНИК (УМИРА
1900 Г.). Син на килийния учител Геро Добрович - прототип
на Каравеловия Хаджи Генчо
от повестта “Българи от старо време”. По негова инициатива за първи път на 11 май
1851 г. в епархийското училище
“Св. Кирил и Методий” в Пловдив се организира празник на светите братя.
Като фолклорист записва около 500 народни
песни. Най-забележителният му филологически
труд е “Речник на блъгарский язик с тлъкование
речити на блъгарски и руски”.
1893 - РУДОЛФ ДИЗЕЛ ПОЛУЧАВА ПАТЕНТ
ЗА СЪЗДАДЕНИЯ ОТ НЕГО ДВИГАТЕЛ. Първият дизелов двигател е направен през 1897 г. в Аугсбургския машиностроителен завод (от 1904 г. - МАН). Мощността му е 20 к.с. при 172
оборота в минута, КПД
26,2% при тегло 5 т. Можело е да бъде задвижван и с растителни масла.
Първият кораб с дизелов двигател е построен
през 1903 г., през 1908 г. е направен първият
двигател с малки размери за локомотиви и камиони, а през 1936 г. за първи път е пуснат в серийно производство лек автомобил с дизелов двигател (“Мерцедес Бенц 260D”).
1894 - РАЖДА СЕ ДИМИТЪР АТАНАСОВ,
АГРОНОМ (УМИРА 1979 Г.).
Професор, първият наш агроном, завършил висше образование в САЩ, основоположник на
съвременната фитопатология
в България. Основател и пръв
директор на Института за
защита на растенията. Внедрява холандския сорт картофи
“Бинте”, известен сега като самоковски картофи. Автор на първия учебник по фитопатология
на Балканите, който е преведен на румънски и
сръбски език.
1899 - РАЖДА СЕ ЕРИХ КЕСТНЕР, НЕМСКИ
ПИСАТЕЛ (УМИРА 1974 Г.).
Лирик, белетрист, сценарист и сатирик, автор на
популярни книги за деца. Обявен за “политически неблагонадежден” от нацистите,
които горят “нездравите”
му творби. На два пъти е
арестуван и като по чудо се изплъзва от Гестапо. Хитлер забранява издаването на творбите
му в Германия, като властите му позволяват
временно да публикува “аполитични” книги в чужбина, за да се набавя чужда валута за Райха.
Сред най-известните му творби са “Антон и
Точица”, “Двойната Лотхен”, “Хвърчащата класна стая”, “Емил и детективите” и др.
1947 - В ЛОНДОН Е ОСНОВАНА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ ISO. На учредителния
форум присъстват делегати
от 26 страни. Централният
секретариат се намира в Женева (Швейцария). Публикуваните от организацията над
13 000 индустриални и
търговски стандарти се
ползват от всички страни по света.
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Байгън!
Ако не викнем „45 такива парламента стигат”, след изборите
пак ще сърбаме същите попари на днешните безобразия
Лозан ТАКЕВ

Признавам, мислех заглавието да е “45 събрания стигат” заимствано от песента, която
масово ни радваше преди три
десетилетия. И през всичкото
това време, което искаме да е
наше, се множеше и увеличаваше броят на новите български
парламенти. Народното събрание стигна номер 45. Сега ще
има нови изборни листи, нови
надежди и очаквания новото
Народно събрание да се справи със статуквото.
Дано, дано, ама надали, ще
кажат песимистите. Те не намаляваха през годините, в които затворихме фабриката за
илюзии, в които уродливото неравенство взе връх в българската политика и практика. През
всичките тези години Народното събрание узакони несправедливостта като условие за
растеж и програма за развитие,
утвърди корупцията като модел за управление, напълни
нощните шкафчета с пачки евро
и златни кюлчета...
През този период определихме осъдените фашисти за
невинни и облякохме в закон
престъпните години между
1944-а и 1989-а, а организираните
престъпни
групи
процъфтяха с пълна сила именно след 1989 г., когато Народните събрания правеха от Съединението силата си, която
днес никой не може да разкла-

ти... Не показаха ли същото
протестите през миналата година? Мутрите останаха вътре,
а виковете “Оставка” останаха
екзотика навън.
Пак в този период един черен джип и личният профил във
Фейсбук чрез Шехерезада управляват онлайн страната ни.
Водачът на джипката спира,
поздравява багеристи и изкопчии по българските магистрали,
вози заместник-министри и сяда
с министри на пънове в гората,
за да обсъдят успехите в икономиката и здравеопазването. В
това време пациенти умират на
стълбите на болници и в очакване на ваксини. Пристигат новите бюлетини, които ще
продължат същото управление
на чистата и свята република, за
която първенците изговарят с
патос високопарни слова пред
микрофона в родното градче на

Апостола. Какво падение!
Същата тази ПКП, кръстена
така от главния мафиот от Банкя, в памет на дякон Левски 148
години след неговата кончина
говори за чест и достойнство!?
Сега влизаме в битката за
45-ото Народно събрание. На
бойното поле се появиха какви
ли не нови партии, сдружения и
коалиции. И всички се надяват
във време на пандемия да стане
чудо: народът да наизскочи масово и да избере новите спасители на държавата. Спасители,
чиито малки и фамилни имена
в бюлетините с нищо не подсказват промяна или желание
за прекъсване на модела и смяна на статуквото.
А как да стане това? Нали
видяхте водачите на основните
партийни парламентарни сили!
Нали видяхте и новите играчи в
бъдещото състезание, в битката

да минат четирите процента и
да се подредят във ведомостта
на новия български парламент.
Или поне да вземат единия процент, та да получават прословутите партийни субсидии, срещу
които иначе са против и искат
да се премахнат.
Бъдете сигурни. В парламента на България няма да стане
нищо ново... Ако неотдавна на
американците им стана Байдън
президент, на нас, българските
народни избиратели, ще ни стане байгън от старите познати
до болка лица в политиката, в
изпълнителната и в законодателната власт. Защото само Народът няма да получи 4 процента и ще остане извън сградата
на българския парламент, и ще
продължи може би да разчита
на нови протести срещу
триъгълника на властта.
Добре. В Народното събра-

ние ще влязат примерно петшест или седем партии и коалиции. И в парламента някои
ще постигнат рекорди за Гинес - пет, шест или седем поредни мандата. В листите на
БСП това няма как да стане,
защото там приеха вътрешни
условия за мандатност и това
може да изяде главата на лидера, пряко избран от партията...
А раздорите може само да им
устроят лоша шега...
Мисля, че е дошло времето
за нова песен с нов текст в кавъра: “45 НАРОДНИ СЪБРАНИЯ В ТОЗИ ВИД И СЪСТАВ
СТИГАТ”. Защото, ако не се
стегнем и не действаме, като
погледнете днешните листи,
можете да бъдете сигурни, че в
българския парламент след 4
април ще пеем отново “Пременил се Илия, като се погледнал
- пак в тия”. И с тия!

Невинните
Днес започваме нова рубрика. Причината е, че напоследък пак се множат
предизборно обвинения, че след 9 септември комунистите били унищожили
българската интелигенция - регенти, правителство, народни представители, някои
от които са разстреляни на 1 срещу 2
февруари 1945 г. след произнесените от
Народния съд присъди. Сред осъдените
има и такива, които са оправдани или са
удостоени с различен срок затвор.
Напомняме, че с Решение №243 на
Върховния съд на България от 12 април
1996 г. се отменят присъдите, издадени
от Втори състав на Народния съд, на
депутатите от 25-ото Обикновено Народно събрание. Мотив: липса на доказателства. Заедно с Решение №172 на
Върховния съд се отменят присъдите и
на министрите от 56-о до 60-о правителство на България, на регентите, царските
съветници, депутатите от 25-ото ОНС,
както и на военни лица.

В тази рубрика показваме лицето на
“невинните жертви на Народния съд” с
извадки от безпристрастните архиви.
ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ МАРЧЕВ,
осъден на смърт от Народния съд, народен представител, 56-годишен, роден
в Карнобат, живущ в София, пенсионер, с висше военно образование. Изказването му е при обсъждането и приемането на допълненията към Закона
за защита на държавата, които в нарушение на Конституцията предвиждат
смъртни присъди и за непълнолетни, а
дългогодишен строг тъмничен затвор
и смърт - за слушане и говорене по
вражески радиостанции.
Говори жертвата на Народния съд:
Двадесет и пето Обикновено Народно събрание, трета извънредна сесия,
стенографски дневник на 2 заседание,
4 септември 1941 г.
Димитър Марчев: (От трибуната)
Г-да народни представители!... Днес ние

се намираме пред осъществения идеал
на българския народ. Кому дължим това
обединение? Дължим го на два велики
народа и на техните първи водачи дължим го на великия германски народ
и на неговия водач Адолф Хитлер
(ръкопляскания), дължим го на италианския народ и неговия водач Мусолини (ръкопляскания). Но, г-да, ние сме в
един съюз с тия два велики народа. Те
днес водят гигантската война с една
групировка. В тая гигантска война ние
сме в редовете на силите от Оста. Днес
нашата територия представлява тил на
тая воюваща страна. Когато, г-да народни представители, имаме това съзнание... дълг се налага нам да дадем всичките си усилия, да дадем всичката си
подкрепа на тая страна, за да завършат
победата докрай. Победата днес е тяхна и утре пак ще бъде тяхна. Днес
българският народ е единен и сплотен...
Той днес говори: няма ли закони, няма

ли съдилища за тия, които предателстват
със своята страна? Аз изхождам от една
околия, където има саботажни действия палеж на снопи. Тоя борчески народ пита:
Няма ли съдилища, няма ли власт, която
да постави тия хора на мястото им, няма
ли бесилки, защото тия хора прекрачват
границите на отечеството, те не са българи? Длъжни сме за тях да предвидим наказания, и то строги наказания.
Г-да народни представители! Представения ни законопроект за допълнение
за защита на държавата иде тъкмо навреме, дори ще кажа със закъснение...
Българския народ иска бесилки,
иска да бъдат хвърлени в огъня тия
продажници...
И нека в бъдеще да прекъснем с
даване на амнистии, защото тези амнистии носят само разврат в нашия живот. (ръкопляскания)
Подготви Христо ГЕОРГИЕВ
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Как да си поискаме
от Македония?
Следващото правителство трябва
да потърси други подходи към Скопие,
за да излезем от тупика и защитим
националните интереси
В една от популярните книги по
приложна психология: “Мъжете са от
Марс, жените - от Венера”, авторът
Джон Грей пише: “Искането на любов
и подкрепа е от съществено значение
за успеха на всяка връзка, на която
наистина държите. Ако желаете да получите, трябва да поискате.”
Звучи банално, но е вярно. В случая
с Република Северна Македония (РСМ),
докато още чакаме новия кръг от правителствени преговори, перифразата би
звучала така: Как да си поискаме от Скопие, за да получим онова, което е изгодно за нашите национални интереси и не
натиква в ъгъла опонента ни.
Нашето максималистко искане от
македонците, сформулирано малко пообщо и грубо, гласи, че те трябва да
приемат/подпишат двустранен задължаващ ги документ, който да гласи, че преди
1944 г. историята им е част от българската история, езикът им е една от трите
писмено-регионални норми на българския език, че се отказват от антибългарската пропаганда за вътрешна и външна
употреба и че нямат претенции към земята ни и за малцинство на наша територия. Тази позиция не само отговаря на
историческата истина, но и се споделя

Георги ГЕОРГИЕВ

най-широко в българското общество.
Според актуалните слухове в РС
Македония, някои от по-горните искания били залегнали в тайно предложение за анекс към Договора за добросъседство от 2017 г., който включвал 12
точки и чието подписване щяло да отпуши започването на преговори за
членство на Скопие в ЕС. Опозиционният печат клейми управляващите, че
криели анекса от София. Те отричат.
В българската столица също цари
мълчание по темата. Впрочем правителството на Зоран Заев вече обяви,
че няма да подписва по принцип такъв

СНИМКА БГНЕС

Българското правителство очаква вече доста дълго поредната
двустранна среща, която трябва да се проведе в Скопие. До
парламентарните избори у нас обаче едва ли ще има сериозно
раздвижване по темата. На снимката: Вицепремиерът
и министър на външните работи Екатерина Захариева
и специалният представител на РС Македония за България Владо
Бучковски, по време на срещата им в София през декември 2020 г.
анекс към договора от 2017 г.
Защото. Северномакедонската максималистка позиция гласи, че българите
трябва да си гледат работата и тая няма
да я бъде. Нито с нацията им, нито с
езика им, нито с идентичността им.
“България трябва да разбере, че ние
имаме суверенно право да определяме
и да се чувстваме като македонци, които говорят македонски...”, каза наскоро
Заев, и обяви българската позиция за
анахронична, безпринципна и противоречаща на международното право. Разбира се нищо в международното право
не ни задължава да застреляме в слепоочието миналото и историята на българския народ. Част от който много вероятно са и прадедите на Заев.
Ние обаче сме в тупик.
Нито България е в състояние да накара РС Македония да изпълни всичките й искания, защото това би означавало тя да загуби смисъл за съществуване,
доколкото черпи идентичност от скъсването на връзките с българския си корен, нито РС Македония може да накара България да я пусне безрезервно в
ЕС, като сама си отсече корена върху
който се крепи националната й идентичност. При това България изглежда в

момента в по-слаба позиция, макар уж
да държи коза на ветото за началото на
преговорите с ЕС.
Работата е там, че както вече стана
добре известно, България поне публично няма поддръжници на своята кауза в
Евросъюза. Там не разбират нашите
мотиви за ветото. И не само в ЕС. Нито
САЩ, нито Русия могат да бъдат наричани поборници за българската кауза в
Македония. Нас не ни разбират и това
не е от днес. Скопие има своите влиятелни адвокати и създавайки успешно образа на жертва на българската “безпринципност” (по Заев) печели нови поддръжници за каузата си в ЕС. Например
в началото на февруари, в подписана от
външните министри на Чехия и Словакия статия в брюкселското електронно
издание “ЕЮ Обзървър”, директно бе
посочено: “Европейският съюз няма задача да определя кой е прав и кой е крив
по въпроси, свързани с историята, езика
и националната идентичност.” И за да
няма неясноти: “Неприемливо е вменяването на задължение към Северна Македония да поправи твърдените погрешни интерпретации на историята”.
На стр.9
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100 млн. долара
обезщетение за
измръзнал в Тексас
Семейството на момче, починало от хипотермия при спиранията на тока в Тексас заведе дело
за 100 млн. долара срещу доставчика на електричество ERCOT. 11годишният Кристиан П. след нощ,
прекарана в каравана, останала
без ток. Според електрокомпанията тя не е имала избор, освен да
прекъсне захранване, тъй като
мрежата е била претоварена.
Много домове в щата останаха
без електричество в течение на
дни в най-тежката снежна буря в
Тексас от 30 г.

САЩ планират
нови бази в Гърция
СНИМКА БГНЕС

Външните министри от ЕС дадоха зелена светлина за налагане на санкции срещу четирима високопоставени
представители на руските власти заради делото срещу Алексей Навални, предаде Ройтерс. На срещата
в Брюксел не са били обсъдени конкретни имена, но според агенцията това ще са ръководителят на
Следствения комитет, генералният прокурор и директорите на Националната гвардия и на Федералната
служба за изтърпяване на наказанията. Първият дипломат на ЕС Жозеп Борел (на снимката) коментира,
че случаят с Навални е ярък пример за нарушаване на руските ангажименти

СЗО: Пандемията свършва
в началото на 2022 година
Словакия обмисля да купи ваксината „Спутник V”
Регионалният директор
на Световната здравна организация (СЗО) за Европа
заяви, че пандемията от коронавирус ще приключи в
началото на 2022 г.
Ханс Клуге заяви пред
датската телевизия DR, че
най-лошите сценарии вече
са приключили, но инфекцията ще продължи да е доминираща обществена тема и
през тази година. Клуге смя-

та, че мутациите едва ли ще
поставят вируса извън контрол, но държави със слаби
здравни системи ще бъдат
подложени на още по-голям
натиск.
Според него най-големият проблем ще бъде смесването на ваксинирани и неваксинирани в една и съща
среда.
Генералният секретар на
ООН Антонио Гутериш

ВЪЗПОМИНАНИЕ
на 22 февруари 2021 г. се навършва
една година откакто ни напусна
нашата добра приятелка и член на
районната партийна организация

Наталия Иванова
Калъпова
16.09.1933 г. - 22.02.2020 г.
Времето неумолимо минава,
но ние много често си спомняме и говорим за нея.
Липсва ни нейната всеотдайност, усмивката, желанието
да помогне на всеки, липсва ни човекът Наталия!
Нека всички, които я познаваме, да сиспомним
отново за нея и да почетем паметта на един
толкова обичан от всички човек!
РС на БСП Слатина

разкритикува страните, които използват пандемията,
за да потискат опозицията и
критиците си и да оказват
натиск върху медиите. Говорейки пред сесията на
Съвета за правата на човека
той предупреди, че “ограниченията, свързани с пандемията, се използват за подриване на изборните процеси, отслабване на гласовете
на опозицията и потискане
на критиките”.
Генералният секретар
предупреди, че пандемията
е задълбочила съществуващите неравенства. Като
пример Гутериш цитира и
разпределението на ваксини, като 75% от произведените досега количества са
отишли в 10-те най-богати
страни, а 130 държави не са
получили и една доза.
Междувременно словашкият премиер Игор Матович призова да се ускори
процедурата, която би поз-

волила купуването на руската ваксина “Спутник V”.
Миналата седмица правителството отложи решението, тъй като дясноцентристката партия “За хората”
настоява първо европейският лекарствен регулатор да
одобри препарата. Според
Миатович, ако се чака, количествата ще бъдат разпродадени и затова е по-добре
националната лекарствена
агенция да го лицензира,
съобщава ТАСС. Властите
в Унгария, които купиха от
руската ваксина първи в ЕС,
съобщиха, че само 1/4 от
договорираните за февруари 600 000 дози ще пристигнат в срок.
В САЩ починалите
вследствие на коронавируса за година вече са над 500
000, надминавайки броя на
загиналите американци в
двете световни и във виетнамската война, съобщава в.
“Ню Йорк Таймс”.

САЩ предлагат в новия договор за отбранително сътрудничество да се предвиди разполагане на
американски военни на няколко
десетки военни обекта в Гърция,
пише вестник “То Вима”.
Това ще бъде второто подновяване на договора за взаимно отбранително
сътрудничество
(MDCA) от 2019 г., когато беше
договорено разширяване на единствената база на САЩ”Суда” на
Крит и възможност за използване
на всеки военен обект в Гърция. на
нейна територия. Говорител на
външното министерство в Атина
обяви, че договорът ще бъде подписан през есента.

Три свръхдържави
през 2030 г.
40% от световното население
очаква, че Русия ще запази положението си на свръхдържава до 2030
г., заедно със САЩ и Китай. Това
се казва в проучване на “Галъп
Интернешънъл”, цитирано от РИА
“Новости”. 59% от анкетираните смятат, че Китай ще бъде найвлиятелната държава в света,
следвани от 56% за САЩ и 43 на
сто за Русия. Най-голям подкрепа
за Русия има в Сърбия (78%),
Армения (76%) и Киргизстан (75%).
В същото време само една трета
от участвалите в допитването
руснаци разчитат държавата им
да запази статута си на
свръхдържава през следващото
десетилетие.

Половината молдовци са
против членство в НАТО
Повече от половината молдовци (54%) биха гласували против членството на страната в НАТО, а 6,5% дори не са чували
за такава организация, сочи социологическо изследване на
Асоциацията на социолозите и демографите в Молдова, цитирано от РИА “Новости”.
Членството в НАТО е подкрепено от едва 26,5% от местните жители, докато 54% биха били против, а 9,8% са обявили,
че нямат намерение да участват в подобно гласуване. Изследването е било проведено от 12 до 20 февруари и били анкетирани 1191 души от 89 населени места.
Агенцията припомня, че през февруари 2020 г. 80 на сто от
населението на Молдова се е обявило за подобряване на отношенията с Русия.

СНИМКИ БГНЕС

Военни евакуират пострадали
от наводненията в Западна Ява,
Индонезия. Проливните дъждове
доведоха до размиването на дига
на река Читарум и потопиха над
осем хиляди къщи. Хиляди
индонезийци напуснаха домовете си
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Как да си поискаме
от Македония?

СНИМКА БГНЕС

На 14 февруари т.г. сръбският президент Александър Вучич (вдясно) предаде на северномакедонския премиер
Зоран Заев (с маската) 4600 ваксини срещу КОВИД-19. В скопската преса обвиниха България, че не е изпълнила
аналогично обещание. Впрочем, Вучич демонстрира как дори страна с ограничени ресурси може да провежда
политика, която да обслужва националните й интереси. София може и трябва да се поучи от този случай
От стр. 7
Любопитно, но представителите на централноевропейските държави не бяха забелязани наяве да имат нещо
против, когато Гърция изнудваше години наред Македония
да си смени името, именно
поради “въпроси свързани с
историята”, когато ставаше
дума за нейното членство в
НАТО. И тук опираме и до
друг важен въпрос, който
беше поставен в българските
медии - Защо София не отправи възраженията си още когато Скопие кандидатстваше за
Северноатлантическия пакт?
Отговорът лежи на повърхността. Тогава ставаше дума
за нещо, което е прерогатив
на Съединените щати. Те искаха Македония в НАТО,
ръководени от техните национални интереси, които представят и за глобални. Правителството на Бойко Борисов
не реагира тогава, защото противопоставянето му на волята
на САЩ би било твърде нездравословно за него. Същото
важи и за уважаемите чехи и
словаци.
По същата причина София
не прояви настъпателност и
не постави на дневен ред проблемните въпроси и през 2017
г., при подписването на Договора за добросъседство, който всъщност бе елемент от
разчистването на пътя на РС
Македония пред НАТО. Поради това този договор е толкова беззъб. Той удовлетворяваше други амбиции и интереси. Не напразно американското посолство в София бдеше
като майка-орлица над него

докато го подпишат. След което САЩ рязко загубиха интерес към българо-македонската
проблематика.
“Мавърът свърши своето
дело, мавърът може да си
ходи”.
Именно в

обслужването на
американския интерес
а не на българския, на македонското направление се крие
и - много меко казано - основния упрек към сегашните управляващи. Ако сега има нещо
наистина опасно за българската позиция спрямо Скопие, то
е не толкова в неразбирането
на нашата позиция от страна
на другите страни-членки на
Евросъюза, колкото в привличането на американците за
съюзници на северномакедонците. Практиката показва, че
САЩ имат доста сериозни
лостове за въздействие върху
българския политически елит.
Въпросът е в това доколко
новата демократическа администрация в Белия дом ще
иска да засилва ролята си в
т.нар. Западни Балкани или
ще остави бъдещето им изцяло в ръцете на Брюксел. Мненията сред експертите тук са
разделени.
Ако бъдещето на региона
бъде оставено в ръцете на западноевропейците, то това би
означавало преди всичко
търсене на опора и отправяне
на апели към Германия, като
страната с най-големи интереси в региона. Много интересно, но през последните дни
се появиха интересни твърдения за “германската връзка”.

Миналият четвъртък скопското електронно издание
“МКД” публикува интервю с
лидера на Нова социалдемократическа партия Тито Петковски, който твърди, че България, която е слаб икономически и политически член на ЕС,
не би имала смелостта да блокира преговорите на РСМ с
ЕС ако няма подкрепата и
съгласието на Берлин. “Германия всъщност не подкрепи
Македония и на практика застана зад България в спора.
Когато българският външен
министър Екатерина Захариева казва, че България не е сама
в причината за спора с Македония и че зад нея стоят други
държави от ЕС, тя всъщност
има предвид първо Германия”,
предполага Петковски.
Идеята, че България върши

„черната работа”
на Германия
която си трае отстрани, изглежда унизителна за нашата
страна, но не е лишена от
логика, макар и твърденията
на Петковски да са голословни. Евросъюзът е уморен от
разширяването и това не е
нещо ново. Приетата методология на ЕК през 2019 г. за
кандидатстване нарочно бе
усложнена по настояване на
Франция, специално за страните от Балканите, които искат да влязат в ЕС. Самият
Петковски цитира изследване,
според което половината
французи не искали ново разширяване на ЕС. Още след
приемането на Хърватия през
2013 г. германската страна
заяви, че ще бъде сложена

пауза в приемането на нови
страни-членки и тя продължава и досега.
ЕС има да решава много
сложни въпроси - как да се
справи след напускането на
Великобритания, как да сплоти останалите страни членки
в атмосфера на евроскептицизъм. Брюксел се чуди как да
обуздава държави като Полша
и Унгария, които поставят
условия и постигат определени резултати - за справка последния бюджет на съюза. ЕС
трябва да е се бори с призрака на отцепничеството, с призрака на национализмите, които бродят осезаемо по континента, с реалния ръст на
авторитаризма и всичко това
в условията на враждебно
обкръжение, което май само
откъм Северния полюс не заплашва бедните европейци.
И сега, в замяна на богата, силна и демократична Великобритания, съюзът трябва да бъде попълнен с бедни,
слаби, с недоразвити институти държави, с видими демократични дефицити, претоварени с

исторически проблеми
със съседите си
Защо? Само защото някога е
дадено в съвсем други условия едно обещание?
Тази умозрителна картина се крие зад думите на македонския политик, но реалността ни дава други примери и ние трябва да се съобразяваме с тях. А те сочат,
че Германия не одобрява
българската позиция. През
ноември м.г. германският

министър по европейските
въпроси Михаел Рот каза, че:
“Процесът на присъединяване не трябва да се превръща
в заложник на двустранни
отношения.” Това беше пряко насочено срещу България.
В германската преса също не
ни жалят. Кореспондентът за
Балканите на “Франкфуртер
алгемайне цайтунг” Михаел
Мартенс саркастично коментира българската позиция:
“Според него (българското
правителство - б.а.), македонците са “измислена нация” за разлика от българската
нация, която в София явно
смятат за дарена от Бога,
паднала от небето или
възникнала в резултат от осмоза.” Разбира се, на г-н
Мартенс трябва да му бъде
напомнено, че когато в земите на днешна Македония са
говорили и писали на български език, и са творели
българска книжовност, неговите нотабилни предци са
говорили на немски само с
конете си. Ако са имали такива като Карл V.
Така или иначе, българското правителство едва ли ще
бъде в състояние вечно да
спира Скопие по пътя му към
ЕС. Все пак ние сме обект, а
не субект на международната
политика. Със сигурност обаче движение по темата няма
да има до парламентарните избори у нас и сформирането
на нов кабинет. Признават го
и македонците. Но това ще
дава възможност на Борисов
и партньорите му от ВМРО
да се хвалят с патриотарска
политика, друг въпрос е доколко изобщо ще им помогне.
Дори в ЕС да има

притворство спрямо
членството
на останалите балкански страни, то ще продължи по всички
закони на жанра, т.е. в един
момент ще започнат преговори, които да се точат безкрайно мъчително. Турция може да
ви разкаже как се прави.
Това поставя пред следващото ни правителство сложна
задача - да излезе от сегашния
тупик и да разреши началото
на преговорите, но в същото
време да осигури националните интереси, като защити миналото ни и едновременно
това бъдещето ни. Явно е, че
няма да стане без компромиси. Те могат да бъдат всякакви, но не и засягащи българската история.
И най-важното. Двустранните българо-македонските
отношения под една или друга
форма ги е имало далеч преди
ЕС и НАТО и със сигурност
ще ги има и далеч след тях. В
момента голямата сложност, е
че се опитваме да решим проблем, който е вписан в други
проблеми, на външни за България и РС Македония сили.
Никога няма да имаме съществен резултат в двустранните отношения ако ги пречупваме задължително през призмата на “възпирането на Русия на Балканите” (по версията на Държавния департамент)
или през обещанието от 2003
г. на Брюксел, че всички страни от Балканите ще бъдат в
ЕС. Когато в отношенията
между две лица се намесва
трето, резултатът винаги е отрицателен.
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На 7 февруари в Еквадор
се проведоха общи избори.
Над 13 милиона гласоподаватели в латиноамериканската
страна, производителка на петрол, от 24-те провинции на
страната се отправиха към
урните в неделния ден, за да
гласуват за президент и вицепрезидент, 137-местното Национално събрание, провинциалните законодателни органи във всички 24 провинции и
за членове на Андския парламент - съвещателен орган на
Андската общност , в която
членуват Боливия, Колумбия,
Еквадор, Перу и Венецуела.
Основните проблеми, с които
ще трябва да се справи победителят в изборите, според
проучванията на общественото мнение, са: икономическа
криза, бедност и дълг, безработица, корупция и правосъдие, пандемията КОВИД-19,
здравеопазване, образование и
проблемите, свързани с околната среда и опазването на
Амазония. За президентския
пост бяха регистрирани рекорден брой кандидати в историята на страната – 16, което
само по себе си превърна в
предизвикателство победата на
някого от кандидатите в първи
тур на изборите. За победа в
първи тур са необходими повече от 50% от гласовете или
повече от 40% от гласовете и
10% преднина пред втория в
изборната надпревара. За фаворити сред кандидат-президентите се нареждат младият
Андрес Араус (36 г.), ветеранът в изборните надпревари Гийермо Ласо (65 г.), за
когото това е третото участие в президентски избори и
Яку Перес (51 г.), юрист, занимаващ с въпросите на околната среда и определящ себе
си като ляв екологист.
Както се очакваше, след
преброяването на гласовете,
никой от регистрираните кандидати не успя да събере необходимия брой гласове за победа на първи тур. Андрес
Араус поведе в изборната надпревара, като спечели 32.72%
от гласовете на еквадорци.
След него се нарежда Гийермо Ласо с 19.74%, а на трето
място се класира Яку Перес с
19.38%. Непосредствено след
обявяването на резултатите
от вота Перес поиска повторно преброяване на гласовете
в 17 от 24-те провинции на
Еквадор, тъй като според него
е имало изборни измами, целящи да го

елиминират
от надпреварата
Заедно с президентските
избори бе проведен и друг важен вот – този за забраната
на рудодобива и минната индустрия в Куенка. Жителите
на андския град Куенка и селските покрайнини на окръга
гласуваха за забрана на бъдещи мащабни минни дейности
в пет близки вододелни зони площ, простираща се на 3100
квадратни километра и дом на
повече от 580 000 души.
Профилите на фаворитите
за кандидат-президент са повече от интригуващи.
Андрес Араус е най-младият в съвременната история
на Еквадор претендент за
президентския пост. Издигнат е от е лявоцентристката
формация Съюз на надеждата

Еквадор може да
получи ляв президент
Общите избори извадиха напред бивш министър
на Рафаел Кореа, противник на неолиберализма
Елиана ИВАНОВА

личните разходи, които Морено приложи, за да го осигури.
Той също така обеща

да раздаде
по 1000 долара

(UNES), създаден през 2020 г.
като обединение от осем организации, които подкрепят
бившия президент Рафаел Кореа. Араус е завършил икономика в Университета на Мичиган в САЩ и е защитил докторантура в Националния ав-

на един милион семейства. Един
от водещите акценти на кампанията му е обещанието, че ще
гарантира вноса в страната на
4 милиона ваксини срещу
КОВИД-19 със съдействието на
Аржентина. Ето и още някои от
другите обещания на Араус:
стимулиране на частния бизнес,
извършване на пълен одит на
публичния дълг, стимулиране на
производството извън петролния сектор с фокус към секторите с добавена стойност.
Гийермо Ласо, бизнесмен и
бивш министър на икономика-

ното представяне на Перес беше
отразено на ниво конгрес: неговата партия, Пачакутик, която
представлява движението на коренното индианско население на
Еквадор, скочи от 5 на 27 места
в 137-местния законодателен
орган на страната. Перес и неговата партия се определят като
нов тип левица: екологична, насочена срещу рудодобива и
минната индустрия, оперираща
в районите на Амазония и унищожаваща с дейността си околната среда. В програмата си е
готов да настоява за повече консултации с местните общности
по проекти за петрол и неговия
добив и за по-осезаем преход
към възобновяема енергия. По
време на президентската си кампания Яку Перес акцентира
върху необходимите усилия за

СНИМКА БГНЕС

Андрес Араус говори пред свои поддръжници на заключителния митинг преди първия
тук на изборите, проведен на 4 февруари. На балотажа той ще влезе пред кандидата
на десницата Гилермо Ласо с мъчно преодолимата преднина от 1,2 млн гласа
тономен университет в Мексико. Скромният му политически опит се свежда до заемането на поста министър на
знанието и човешкия талант в
правителството на Рафаел
Кореа в периода 2015-2017 г.
и министър на културата, висшето образование, науката и
технологиите през 2017 г. Самият Кореа възнамеряваше да
се кандидатира за вицепрезидент на Араус, но поради висящите обвинения в корупция,
този план не успя да се осъществи. Все пак Араус заяви,
че ако стане президент Кореа
ще бъде сред неговите съветници. В двойката президентвицепрезидент с Араус се
състезава журналистът Карлос Рабаскал.
По време на кампанията си
Араус обеща да се противопостави на неолибералната политика на Ленин Морено. Той
беше частично критичен към
новия заем от МВФ и обеща
да обърне намаленията на пуб-

та, е дясноцентристкият кандидат за Движението за създаване
на възможности (CREO) и се
стреми да обедини бизнес елитите на Еквадор, социалните
консерватори и десния център.
В кампанията си Ласо обеща да
създаде един милион работни
места и да въведе универсални
здравни грижи. Във възгледите
си отстоява неолибералния модел и е противник на “социализма на ХХI век”. В кампанията
си Ласо обаче включва редица
предложения, с които се опитва
да се адаптира към общите нагласи на еквадорското общество, което е обхванато от тежко
социално-икономическо положение и от неадекватната реакция
на правителството на Морено в
борбата с пандемията.
51-годишният Яку Перес се
позиционира както срещу кореизма (привържениците на политиката на Кореа), така и срещу
десния истаблишмънт. Перес е
кандидатът, представляващ местната партия Пачакутик. Сил-

укрепване на капацитета на Еквадор във вятърна и слънчева
енергия. Устойчивият растеж в
тази сфера ще изисква масово
преквалифициране на работната сила заедно с установяването
на политики, които да насърчат
търсенето на възобновяеми технологии както в публичния, така
и в частния сектор.
Сред другите проблеми, залегнали в кандидат-президентските кампании, са

бъдещето на Амазония и
климатичните
промени
и отношението към легализирането на абортите. Докато Араус счита, че трябва да има либерализация по отношението на
абортите и те да бъдат разрешени в определени ситуации, то
Ласо е техен твърд противник.
И двамата кандидати считат, че
трябва да бъдат предприети
мерки по отношение на климатичните проблеми и Амазония,

но никой от тях не се ангажира
с конкретни програми и предложения по време на предизборната си кампания. В зависимост
от това кой ще излезе победител
в битката на 11 април, ще бъде
определен в голяма степен и
основният външнополитически
партньор на страната – САЩ
или Китай.
Досегашният президент на
страната, Ленин Морено, не се
включи в предизборната надпревара, след като доверието в него
към момента е изключително
ниско - около 7%. За сравнение
в началото на мандата му през
2017г. подкрепата за него беше
77%. Морено бе издигнат от
партията на бившия лидер на
страната Рафаел Кореа, който е
представител на “лявата вълна”
и управлява Еквадор в продължение на два мандата. Непосредствено след поемането на президентския пост през 2017 г.
Морено направи рязък и неочакван обрат в следваната до
момента политическа линия. Той
започна да се отклонява от линията на Рафаел Кореа, като
поде провеждане на политики,
ориентирани към международни институции и инвеститори,
включително прекратяване на
субсидиите за горива, осигуряване на заеми от организации
като МВФ и насърчаване на
свободната търговия, върна облекченията за транснационалите
корпорации. Наред с това започна и персонална атака срещу Кореа, завеждайки съдебни искове
срещу него по обвинения в корупция и злоупотреби. Тези ходове, обаче, не получиха подкрепа от еквадорското общество.
Вместо това те предизвикаха
масови национални протести
през октомври 2019 г., които
бяха регистрирани като най-големите демонстрации в страната
от повече от десетилетие насам.
С най-силен международен
отзвук сред акциите на Ленин
Морено бе решението му да

предаде на
британските власти
създателят на платформата “Уикилийкс” Джулиан Асанж, който при управлението на Кореа
получи убежище в посолството
на Еквадор в Лондон. На фона
на задълбочаващите се социално-икономически проблеми се
разрази и пандемията на корона
вирус, която допълнително усложни и влоши ситуацията в Еквадор. Здравната система изпадна в колапс и отбеляза значителен недостиг на медицински
персонал. В икономически аспект бе отбелязан 9-процентов
спад в националната икономика. Значителен процент от еквадорците живеят в крайна бедност – без достъп до образование, здравни грижи, редовна
храна, осигурена работа, социални осигуровки.
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Изпитите и матурите
пак тревожат обществото
Предвижда се кампанията за приема да се проведе в присъствен режим
През тази учебна година
редуването на присъствено и
онлайн обучение на учениците от прогимназията до ХII
клас заради мерките срещу
КОВИД-19 създава най-много
грижи и на децата, и особено
на родителите им. Ясно е, че
“шахматното” обучение, дългото отсъствие от класните
стаи, нарушеното общуване с
учителите не водят до нормално и ефективно усвояване на
знания, но като че ли друг изход от ситуацията няма, все
пак някак трябва да бъде спасена учебната година на децата. Естествено е, че докато
учениците от повечето класове при реалното връщане в
училище се радват най-вече на
срещите с приятелчетата, тези,
на които им предстоят външно
оценяване, прием в гимназиите или матури, се притесняват
дали ще могат да се справят с
учебния материал и как ще
бъдат организирани изпитите.
И без пандемията приемът слeд
VII клас и матурите, откакто
съществуват, предизвикват
ажиотаж сред населението, та
камо ли сега!
Външното оценяване след
IV, VII и X клас няма как да
отпадне заради пандемията,
въпреки настояването на омбудсмана Диана Ковачева и на
родители. То е задължително
по закон. Ако ученик не се яви
на него обаче, той може да
продължи в следващ клас. Ала
учениците от обединените
училища (до Х клас) с оценките от външното оценяване се
записват да продължат обучението си в друго училище, а с
оценките след VII клас се кандидатства пък за гимназиите.
През август миналата година
МОН оповести на сайта си
датите на изпитите, както и
учебното съдържание, което
те ще включват. Нищо не се
отлага, освен датите за формиране на регионалните и училищните комисии за приема.
Известна яснота върху
това, което предстои - поне за
сроковете, дават няколко проекта, които МОН публикува на
сайта си за обществено
обсъждане до 18 март.

Прием след IV клас
И тази година математическите гимназии и тези с профил “природни науки” ще приемат деца, завършили успешно
началния курс, явили се на
външното оценяване след IV
клас, както и на областна ученическа олимпиада по математика и на поне едно състезание в областта на математиката или на природните науки.
От 2018 г. насам вече може да
се кандидатства и без участие
в олимпиада, а само с участие

Велиана ХРИСТОВА

в поне две състезания по математика или по природни науки.
Състезанията и/или олимпиадата, резултатите от които ще
участват в балообразуването,
се определят от педагогическия съвет на всяко училище

преди началото на учебната
година и не могат да бъдат
срещу заплащане на такса или
дарение, гласи проектът на
министерството.
Началникът на съответното Регионално управление на
образованието (РУО) изпраща
обобщено предложение за местата за прием в тези гимназии
по предложение на училищните директори; съобщава им
резултатите на децата от олимпиадите и състезанията; до 16
юли т.г. закрива паралелки, ако
не се съберат достатъчно кандидати според нормативите, и
до 30 юли утвърждава приема.
Т.е. кампанията трябва да
завърши до края на юли.
Директорите ще публикуват на интернет страницата
на училищата основните параметри на приема, сред които - броя паралелки и отпуснатите места, критериите за
класиране на кандидати с еднакъв резултат, а до 10 май
т.г. трябва със заповед да
определят училищната комисия за приема и задълженията й. В комисията не може да
влизат родители на деца, които кандидатстват за същото
училище. Изпитите след IV

клас са на 27 май по Български език и литература (БЕЛ)
и на 28 май по Математика.
Класирането ще се направи на 6 и 7 юли. Балът се
образува от броя точки от
външното оценяване по математика; средноаритметичната стойност на оценките
по предметите, изучавани в
IV клас, от удостоверението
за завършен начален етап
(превърнати в точки), броя
точки от олимпиада или
състезания, които педагогическият съвет е определил
като балообразуващи. На 7
юли след 17.30 ч. се обявява
класирането. Записването
става на 8 и 9 юли, след което се оповестяват евентуал-

ема и комисия за насочване на
деца с увреждания, със специални образователни потребности и без родителска
грижа, включително настанени в приемни семейства. До
2 юни той определя училищата и залите, където ще бъдат
изпитите, а до 18 юни - училищата, където ще се приемат
документите.
Ученици, получили максимален брой точки 100 на националните кръгове на олимпиадите по БЕЛ и Математика, участват с тях в класирането, вместо с оценките от
НВО. Преди началото на
първото класиране началникът на РУО закрива паралелките, за които не се съби-

но незаети места. За записването е задължително представянето на оригинал на
удостоверението за завършен начален образователен
етап. Второто записване на
класираните на свободни
места е до 13 юли. Образците на необходимите документи, които децата подават,
също са оповестени в сайта
на министерството.

рат брой кандидати според
норматива, а децата, нарочени за тях, се преразпределят
към други паралелки със свободни места. До 25 юни директорите определят училищните комисии по приема и записването. Заявление за участие в изпитите учениците
подават два дни - на 27 и 28
май. Всеки кандидат получава от училищния директор
входящ номер с информация
за мястото и залата за изпитите от НВО.
Директорът на училище, в
което се провежда изпит за
проверка на способностите, до
7 юни определя няколко различни училищни комисии комисия по организирането на
изпита и обработката на документите по оценяването (в нея
не се включват учители по
съответния предмет); комисия
за разработване на изпитните
материали и на конкретните
правила за оценяване (с учители по съответния предмет);
комисия за проверка и оценка
на способностите (поне двама
учители по съответния предмет), както и специални комисии за изпитите в училища по
изкуствата. Явяването на изпи-

Прием в гимназиите
след VII клас
На учениците, завършващи
VII клас, и тази година им
предстои Национално външно
оценяване (НВО) с тестове по Български език и литература (БЕЛ) на 16 юни и по
Математика на 18 юни. В изпита се включва учебният материал от трите години прогимназия. От 2019 г. с оценките от НВО се извършва
приемът в VIII клас на гимназиите. Всеки ученик по желание може да държи и изпит по
чужд език на 17 юни.
Съответният началник на
РУО утвърждава приема и до
2 април т.г. трябва да определи областна комисия по при-

тите е по познатия досега начин. Учениците ще имат право
в присъствието на родител да
се запознаят с мотивите за
поставените им оценки.

Допълнителен прием
след Х клас
След завършването на
първия гимназиален етап в
т.нар. обединени училища, които са до Х клас, учениците може
да бъдат приети в профилирани или професионални гимназии и в паралелки за профилирана или за професионална
подготовка в средните училища. Професионалните структури с обучение 2 години осигуряват и професионална квалификация първа, втора или трета степен. Директорите на тези
училища до 26 юни т.г. трябва
да определят училищните комисии за приема. Така МОН отлага замислената м.г. дата за това,
която бе 8 февруари.
Приемането на учениците
от обединените училища се
извършва по резултатите от
НВО в X клас - изпитите са по
БЕЛ на 16 юни и по Математика на 18 юни. Учениците
може да се явят по желание на
изпит по чужд език (17 юни) и
по ИКТ - по график в периода
11-15 юни. Остава изискването явилите се на изпита да не
напускат залата по-рано от 30
минути след началния му час.
След трето класиране до 7 септември се утвърждава броят
на паралелките, отговарящи на
норматива за брой ученици.
***
За съжаление, проектите на
МОН не хвърлят светлина
върху въпроса какво ще се
случи, ако не дай Боже, по
време на приемната кампания
ни връхлети нова вълна на
пандемията и бъдат предприети нови рестриктивни здравни
мерки и ограничения. Разбира
се, целият прием ще се осъществява от следващото правителство, но това не променя
проблема.
И още нещо. Трябва да напомним, че според учебния
план, натрапен от корифеите
на ГЕРБ, повечето ученици
след Х клас престават да изучават основополагащ за формирането на личността предмет като История. За две години до завършването на средното си образование те забравят
и това, което са учили до Х
клас, затова имаме среднисти,
чиито познания за родната
история са почти на кота нула.
Затова и студентите ни по история са 1200 в цялата страна,
по данни от рейтинговата система за 2020 г., а от завършилите 50,6% не работят по специалността си!
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АНДРЕЙ ЯНЕВ ПОДНАСЯ ЦВЕТЯ

Студенти на проф.
Снежина Танковска
с премиера на „Бесове”

„От градините
на императора”
Изложба на известния художник представя
столичната галерия „Контраст”
Проф. Аксиния ДЖУРОВА

През 2019 г. Андрей Янев участва в
Осмото биенале на изкуството в Пекин
с картината “От един прозорец”, смайваща за акварелната техника със своите размери (140 х 125 см) дори за китайците. За нашите любители на изкуството обаче, които познават естетските акварели на художника, уловили
тишината на времето, от изложбите му,
посветени на Света гора, недостижимия хоризонт и морето, този избор не
е случаен.

от организаторите и екипа на Биеналето за участие в интернет-конкурс-изложба с впечатляващото заглавие “Любовта може да победи вирус”.
Какво е отнесъл Андрей при посещението си в Китай през 2019 г. от
Градините на императора в Забранения град и северните езера, за да направи серията акварели, посветени на Китай и специално забележителната творба “Влюбени лотоси”, картина, която
ще видим сега за първи път в изложбата в галерия “Контраст” и избрана от
240 участници от цял свят, след прецизна селекция от кураторския екип,
измежду 36 творби, отразяващи найдобре темата.
Защо това крехко, цъфтящо за кратко време цвете - лотосът, е акцентът в
изложбата, при многообразието от цветя в Градините на императора?
Както е добре известно, в Китай,
още до разпространението на будизма,
лотосът се е възприемал като свещено
растение. От цветовете му се раждат
боговете и изключителните хора на
света. То се е свързвало със съзидателната сила, с мястото, където се създава

През февруари 2020 г., в разгара на
коронавирусната епидемия в Китай,
Андрей Янев получава отново покана
Изложбата на Андрей Янев в галерия “Контраст” (ул. “Цар Самуил” 49) може да се разгледа до
12 март. Куратор е проф. Аксиния
Джурова

животът. И оттук, с плодородието,
безсмъртието, възкресението за вечен
живот и духовна чистота. Появата на
лотоса се е считала и като предвестие
за рождеството на Буда, т.е. на Благовещението. И не само това - в изкуството на Изтока, в западното небе, символизиращо Рая, е имало езеро, където
са растели лотосите, като всеки от тях
се е съотнасял с душата на умрелия.
В будизма, с появата на лотоса се
свързва и началото на новата космическа ера. Какво иска да ни каже Андрей
Янев с тази изложба в травматичното
време, в което живеем днес? В картините му, наред с лилиите, жасмина и ружата, се акцентира именно върху лотоса.
И не само това. Акварелите му, облени
в светоносни цветове, напомнят за египетската космогония, при която лъчите
на слънцето, осветило земята, пребивавала преди това в мрак, излизат от
разцъфналия лотосов цвят. Дали художникът не ни напомня за крехкостта на
човешкия път, подобен на лотоса?
Каквито и мисли, и инвенции да са
породили тези картини - изящни, съзерцателни, облени в светлина, те са като
съживителен въздух, който може да ни
помогне да уловим краткотрайния миг,
в който на хората се разкрива Истината за живота, защото е толкова лесно да
изпуснем мига, в който “Любовта побеждава вируса...”.

Саша Гьотцел и Сергей Редкин
гостуват в зала „България”
Пианистът Сергей Редкин и диригентът Саша
Гьотцел гостуват на 25 февруари в зала “България”. В
програмата са включени
Концерт за пиано и оркестър 17 в сол мажор от
Моцарт и Симфониета за
камерен оркестър, оп. 23 от
Александър Цемлински.
Руският пианист Сергей
Редкин е добре познат у нас.
Свири на пиано от петгодишна възраст, а на шест започва обучението си по пиано и
композиция в музикалния
лицей на Красноярск, където е роден, като ученик на
Галина Богуславска и в Специалната музикална школа
на Санкт-Петербургската
консерватория. За периода
2012-2015 г. печели едни от
най-престижните награди в
родината си и по света. През
2016 г. Валерий Гергиев го
кани като солист на оркестъра на Мариинския театър.
Заедно изнасят концерти в

Сергей Редкин
СНИМКА СОФИЙСКА
ФИЛХАРМОНИЯ

Париж, Ню Йорк, Мексико,
Мадрид, Будапеща и Мюнхен. През лятото на 2020 г.,
по покана на Софийската

филхармония, Редкин подари незабравима вечер на почитателите си у нас, заедно
със съпругата си - българката Виктория Василенко.
Сергей Редкин е Artist in
Residence към музикалния
колеж “Кралица Елизабет” в
Белгия.
Маестро Саша Гьотцел е
главен гост-диригент на
Софийската филхармония.
Роден във Виена, на 5 години получава първите уроци
по цигулка от баща си, а на
11 започва да учи дирижиране при проф. Рихард Остерайхер. На 19 вече свири
във Виенската опера. Сейджи Озава става негов учител и го кани на фестивала в
Тенгълууд, след това той
учи и при Йорма Панула и
на 24 години започва да
ръководи Австрийско-Корейската филхармония във
Виена. От 2008-а става артистичен директор и главен
диригент на Истанбулската

Саша Гьотцел
СНИМКА (С) OZGE BALKAN

филхармония “Борусан”.
Саша Гьотцел е и много
опитен и високо акламиран
оперен диригент. Концертът с Редкин е пореден
за маестро Гьотцел с националния ни филхармоничен
оркестър; след него предстоят още музикални събития с любимеца на софийската публика, научи
ДУМА от Кремена Николова-Флор, реклама и връзки с
медиите на Софийската филхармония.

Последният клас на проф. Снежина Танковска ще направи сценичния си
дебют в “Бесове” от Албер Камю и
по романа на Достоевски на 23 и
24 февруари от 19.30 ч. на камерната
Сцена 47. Тази първа среща с публиката е от изключителна важност за
студентите и поради факта, че проектът се оказа последната постановка на проф. Снежина Танковска. Независимо че тя не можа да я завърши,
“Бесове” ще получи сценичен живот,
благодарение на един от последните
й възпитаници Боян Арсов, който пое
режисурата на спектакъла. Едва
27-годишен, младият асистент има
своите значими постижения в областта на съвременното театрално изкуство и е носител на
“Икар`19” за водеща мъжка роля.
Той е част от творческия състав
на Сатиричния театър, съосновател на Театър “ЗОНГ” и докторант в НАТФИЗ. Съвместно с доц.
Марина Райчинова, която създаде
сценографията и костюмите на
спектакъла, проф. д-р Петя Цветкова (хореография), Боян Христов
(музикална среда) и студентите ще ни
очакват, за да почетем заедно проф.
Снежина Танковска с “Бесове”.

СНИМКА ТЕОДОРА ТОДОРОВА

Музикалната гора на
Старозагорската опера
Държавната опера в Стара
Загора ще има своя гора, която
екипът ще залеси на 24 февруари.
В местността Магарешка поляна
ще бъдат засадени 2000 фиданки
от цер, подарък от Държавното
горско стопанство в Стара Загора. Като благодарност служителите на стопанството ще получат покана да посетят балетния
спектакъл “Дон Кихот” в операта
на 17 март. За това са се договорили директорите Огнян Драганов
и Иван Чергеланов. Служители на
стопанството ще проведат инструктаж за засаждането и ще осигурят инструменти. “Надяваме се
тази “музикална” гора да бъде
специална и всички фиданки да избуят”, каза Огнян Драганов. “Инициативата на операта има пълното одобрение и съдействие на
Държавното горско стопанство.
Дори през тази трудна 2020 г.
успяхме на засадим 500 дка нови
гори”, сподели Иван Чергеланов.

СНИМКА ДО-СТАРА ЗАГОРА
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Ако има пълнолуние и небето е ясно, Луната,
която излъчва отразена от Слънцето светлина,
е достатъчно светеща, за да създаде дъга.

»ÌÚÂÌÂÚ Ò‚‡ÎÍ‡:
- ¡Â‰Ì‡ ÏË Â ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡Ú‡, Á‡ ‰‡
ÓÔË¯‡ ÍÓÎÍÓ ÒË Í‡ÒË‚‡...
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

В кръвта има 87 на сто вода, в мозъка - 70%.

Мунк оставил скрито
послание във „Викът”
Оригиналната картина се превърна в радикален
и вечен израз на човешкото безпокойство
Световноизвестният художник Едвард
Мунк е оставил мистериозен надпис върху
картината си “Викът”. Това показаха инфрачервени сканирания, информира Би Би Си.
Малко и едва забележимо изречение,
написано на една от най-прочутите картини
в света, е причина за много предположения
в областта на изкуството. Думите “Може
да е нарисувано само от луд” са отбелязани
с молив в горния ляв ъгъл на творбата. Нови
тестове, направени от Националния музей
на Норвегия, потвърдиха, че надписът е дело
на самия автор на произведението.
Оригиналната картина, показана за първи
път през 1893 г. в родния град на Мунк Осло (тогава Кристиания), се превърна в
радикален и вечен израз на човешкото безпокойство. Влиянието му се простира до
поредицата холивудски филми на ужасите
от 90-те и до съвременните им варианти.
Изкуствоведите отдавна бяха раздвоени

в предположенията дали изречението е акт
на вандализъм, извършен от възмутен зрител, или е написано от самия Мунк, за когото се знае, че през целия си живот е имал
проблеми с психичното здраве.
Музеят стигна до заключението, че думите са написани от автора на шедьовъра,
след като експерти използваха технология
за анализ на почерка и сравнение с дневниците и писмата на художника.
“Написаното без съмнение е дело на
Мунк”, категоричен е уредникът на музея
Маи Брит Гуленг.
През 1994 г. “Викът” е откраднат от
норвежки музей на изкуствата. Той е открит при операция под прикритие от британски детективи. По това време произведението предизвика силна критика, придружена от публични спекулации около психическото състояние на Мунк. Според неговите
дневници художникът е бил силно наранен

СНИМКА БГНЕС

Произведението на прочутия
художник е изследвано
с инфрачервена светлина
от реакцията и се смята, че се е върнал към
картината, за да добави след това изявлението си с молив.
Шедьовърът “Викът” е подложен на
консервация в подготовка за поставянето
му в новия музей, който трябва да бъде
отворен в норвежката столица догодина.

ƒ¿Õ¿»À œ¿œ¿«Œ¬, ·Ë‚¯
ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡,
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËÚÂ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡
–¿—»Ã»– √¿…ƒ¿–— »,
‚ÓÎÂÈ·ÓÎËÒÚ
“»’ŒÃ»– —“Œ…◊≈¬,
ËÁ‚˙ÌÂ‰ÂÌ Ë Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌ
ÔÓÒÎ‡ÌËÍ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
‚˙‚ ¬‡¯ËÌ„ÚÓÌ, —¿Ÿ
ﬂ¬Œ– √⁄–ƒ≈¬, ÂÊËÒ¸Ó

Том и Джери
се завръщат
с пети сезон
Любимите герои на малки и
големи, познати на света от над
80 години, се завръщат в ефира
с пети сезон. Новите епизоди от
поредицата се фокусират върху
онова, което зрителите обичат
най-много - хитрите номера и
съперничеството между двамата. Ще участват също кучето
Спайк, синът му Тайк и умната
малка мишка Тъфи.
Героите ще се опитат да
хванат хитър паяк, а също така
ще отидат на екскурзия до Големия каньон, където ще срещнат
бебе койот. Те също така ще
опознаят напълно различна,
вълшебна версия на известна

Бирени пости спазва
американец за трети път

Необичайната диета с бира води до отслабване

Американец спазва
необичайни пости, като
не приема никаква
твърда храна, а енергия
си набавя предимно от
бира, съобщи ЮПИ.
Дел Хол от Синсинати
пие само пиво, вода,
черно кафе и билков
чай. Това се отразява
добре на фигурата му за три дни е отслабнал с
2,6 кг.
“Пия само по три до
пет бири на ден - каза
Хол. - Не е като да пия

постоянно. Когато се
храниш нормално, ти
втръсва. Човек не яде
едно и също нещо всеки
ден. Затова определено
няма да пия едно и също
нещо ден след ден.”
Хол е постил така и
предишните две години.
И двата пъти това се е
отразило добре на здравето му. Отслабнал е
около 20 кг, кръвното и
холестеролът му са се
подобрили.
“Човешкото тяло е

изумително - сподели
мъжът. - Преди са карали като праисторическите хора - преяждали
са, а след това са гладували. Сега обаче вече не
гладуваме.”
Хол набира средства с инициативата
“Виртуални бакшиши за
сержант Дел” и ще използва парите за помощ
на ресторантите и баровете, претърпели загуби
заради пандемията от
КОВИД-19.

Поредицата 13 пъти
е номинирана за “Оскар”
и получава първата си
статуетка през 1940 г.
приказка. Един ден Том ще намери приятел в местната зоологическа градина, а Джери ще се
опита да стартира мистериозна
летателна машина.
Премиерата на новите епизоди от “Шоуто на Том и Джери” ще се състои на 1 март и ще
продължи всеки ден от 17 ч. по
Boomerang.

Фризьор продаде за 422 евро
първия час за подстрижка

Делфините приличат на хората
много повече, отколкото се смяташе

Фризьор от германския
град Байройт, провинция Бавария, продаде на търг в
“иБей” първия час за подстрижка след карантината, предаде ДПА.
Началната цена за офертата “Прическа след 10 седмици локдаун в 8 ч. на 1 март Андреас Нуйсъл е събрал
2021 година” е била 288 евро. още 1310 евро от дарения
Между 12 и 21 февруари цената мания са затворени от 16 декеме скочила до 422 евро и необи- ври миналата година заради качайният лот е бил получен за тези рантинните мерки срещу разпространението на коронавируса.
пари от 43-годишен мъж.
Коафьорът Андреас Нуйсъл На 10 февруари властите решие успял да събере още 1310 евро ха да удължат локдауна до 7 март
от дарения, които чрез благо- с редица условия. Предвижда се
творителна организация ще пре- от 1 март фризьорските салони
достави за подпомагане на деца. да бъдат отворени, ако се спазФризьорските салони в Гер- ва необходимата хигиена.

Делфините имат много повече прилики с хората и маймуните, отколкото се смяташе
досега, съобщи “Мейлонлайн”.
Изданието цитира резултати от
изследване, направено от психолози от университета на Хъл.
Експертите са наблюдавали 134
делфина в продължение на близо десетилетие. Учените установили, че, също като приматите, делфините проявяват любопитство, социални са и се отличават със смесица от “екстровертност и сговорчивост”.
“Делфините също като приматите са интелигентни и социални”, подчерта психологът
д-р Блейк Мортън от екипа на
университета.

Макар да са се адаптирали към живот във водата и последният им общ
предшественик с приматите да е живял преди 95
милиона години, афалите
наподобяват видовете
примати по “няколко поведенчески и когнитивни
черти”. И шимпанзетата,
и делфините живеят в ди- Пет фактора са характерни
намични общности, кои- за поведението им
то се събират или разделят по другите, екстровертност, невроняколко пъти на ден, в зависи- тизъм и съзнателност.
мост от дейността, а също така
Изследваните делфини - 56
имат сравнително големи мозъ- мъжки и 78 женски, са били наци. Подобно на хората, и при блюдавани във водите на Мекделфините поведението се от- сико, Франция, САЩ, Нидерличава с пет фактора - отворе- ландия, Швеция, Бахамите, Кайност към опита, насоченост към мановите острови и Кюрасао.
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ДНЕС

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

16

o

С

14

o

С

13

o

С

ВИДИН
16 c

ПЛОВДИВ
16 c

СОФИЯ
15 c

РУСЕ
15 c

САНДАНСКИ
16 c

ВАРНА
14 c

ПЛЕВЕН
16 c

БУРГАС
15 c

14

o

С

14

o

С

12

o

С

Слънчево време ще преобладава почти над цялата страна.
Преди обяд на много места в равнините и котловините ще има
мъгла. После ще се появи слаб северозападен вятър и видимостта в равнините ще се подобри. Максималните температури ще
са между 13 и 18 градуса, по-ниски в районите с по-трайна
мъгла. Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от
средното за месеца.

ХОРОСКОП

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚ ÙËÎÏ
/3 ÒÂÁÓÌ, 9 ÂÔËÁÓ‰/
(12)
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 ¡‡·‡ - ÏÓˇÚ‡ ÒÂÒÚË˜Í‡
‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ / ÓÂˇ,
2016„./
15.15 ¡Î‡„ÛÌËÚÂ ‰ÂÚÒÍË Ú‚
ÙËÎÏ /12 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 –ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ Ò ƒÓ·ËÌ‡
◊Â¯ÏÂ‰ÊËÂ‚‡
22.00 ŒÔÚËÏËÒÚË Ú‚ ÙËÎÏ /13,
ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ÃÓˇÚ ÔÎÂÈÎËÒÚ /Ô/
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.55 ƒÓÏ˙Ú Ì‡ ‚ˇ‡Ú‡ /Ô/
04.25 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚ ÙËÎÏ
/3 ÒÂÁÓÌ, 9 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
(12)

07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî Ò ﬁÎËˇ ¿Î’‡ÍËÏ (Ô)
08.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î Ò
»‚‡Ì √‡ÌËÚÒÍË (Ô)
09.00 ìÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Èî Ò
¬‡ÒËÎ ¬‡ÒËÎÂ‚ (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î Ò
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡ (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î Ò ‚Ó‰Â˘ ≈ÎÂÌ‡
œÂÌ˜ÛÍÓ‚‡
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî Ò ﬁÎËˇ ¿Î’‡ÍËÏ
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ Ò˙Ò —ÚÓËÎ
–Ó¯ÍÂ‚
17.15 “¬ Ô‡Á‡
17.30 ì¡‡Ú‡Í - ‰ÓÎËÌ‡ Ì‡ Ò‚ÂÚˆËî - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î Ò ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —ËÏÓ‚
21.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î Ò
¬ÂÎËÁ‡ ≈Ì˜Â‚ (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î Ò ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —ËÏÓ‚ (Ô)
00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
02.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î Ò
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡ (Ô)
03.20 ìÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Èî Ò
¬‡ÒËÎ ¬‡ÒËÎÂ‚ (Ô)
04.50 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î Ò
»‚‡Ì √‡ÌËÚÒÍË (Ô)
05.50 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î Ò
¬ÂÎËÁ‡ ≈Ì˜Â‚ (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ

06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: –ÂÒÍ˛
¡ÓÚÒî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.26
06.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./ ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
07.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ¿ÌÚÓÌ ’ÂÍËÏˇÌ
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
13.30 ìÕ‡‚ÒˇÍ˙‰Â ÚËî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.27
15.00 œÂÏËÂ‡: ì»ÒÚËÌÒÍ‡
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.43
16.00 œÂÏËÂ‡: ì—Ô‡ÒËÚÂÎË ‚
ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.12 ÂÔ.3
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.31
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.37
21.00 ìMasterChefî - ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ, ÒÚ‡Ú Ì‡ ÒÂÁÓÌ
7
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
00.00 ìÀ˛·ËÏÍ‡Ú‡ Ì‡ Í‡Îˇî ÒÂË‡Î, ÂÔ.9
01.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.79
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.50 ì¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÓî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.13

05.00 ÕÓ‚ËÌË
05.10 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ ìƒÓ·ËˇÚ
ÏË ·‡˘‡î (———–, 1970
„. ÃÓÏ˜ÂÚÓ œÂÚˇ ÒÂ
ÓÔËÚ‚‡ ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡
Á‡˙ÍËÚÂ Ì‡ ÌÂ„Ó‚Ëˇ
‰Ó·˙ Ë ˜ÂÒÚÂÌ ·‡˘‡,
Á‡„ËÌ‡Î Ì‡ ÙÓÌÚ‡ ÔÓ
‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ¬ÚÓ‡Ú‡
Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ‚ÓÈÌ‡)
06.15 “ÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
ì«‰‡‚‡Ú‡ ·ÓÌˇî
09.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
09.20 ¬ ƒÂÌˇ Ì‡ Á‡˘ËÚÌËˆËÚÂ
Ì‡ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ. 50 „Ó‰ËÌË ÓÚ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÙËÎÏ‡ ìŒÙËˆÂËî. —˙‰·‡
Á‡‰ Í‡‰˙.
10.10 ¬‡ÒËÎËÈ À‡ÌÓ‚ÓÈ
11.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
11.15 ¬‡ÒËÎËÈ À‡ÌÓ‚ÓÈ
13.30 √ÂÓ„ËÈ ﬁÏ‡ÚÓ‚
14.30 ¿ÎËÌ‡ œÓÍÓ‚ÒÍ‡ˇ. ÃÓËÚÂ ìŒÙËˆÂËî
15.35 ÓÌˆÂÚ Á‡ 50-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÙËÎÏ‡ ìŒÙËˆÂËî
18.10 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ ìŒÙËˆÂËî (———–, 1971 „.,
‰‡Ï‡. ‘ËÎÏ˙Ú ‡ÁÍ‡Á‚‡ Á‡ ÌÂÎÂÍËÚÂ Ò˙‰·Ë
Ì‡ ‰‚‡Ï‡ ÔËˇÚÂÎË ÓÙËˆÂË)
20.00 ì¬ÂÏÂî
22.25 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ ì¡‡Ú‡Î¸ÓÌî
00.30 œÂÍ˙ÒÌ‡ÚËˇÚ ÔÓÎÂÚ Ì‡
’‡Ë œ‡Û˙Ò
01.30 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ ì¬ÓÂÌÌÓÔÓÎÂ‚Ë ÓÏ‡Ìî (———–,
1983 „., ‰‡Ï‡. »ÒÚÓËˇ
Ì‡ Î˛·Ó‚ÂÌ ÚË˙„˙ÎÌËÍ,
Ô˙‚‡Ú‡ Î˛·Ó‚ Ë Á‡ÍÓÌÌ‡Ú‡ ÊÂÌ‡...)
03.00 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ ì’ÓÌËÍ‡
Ì‡ ÔËÍË‡˘Ëˇ ·ÓÏ·‡‰ËÓ‚‡˜î
04.15 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî

ОВЕН

ВЕЗНИ

Бъдете готови за изненади. Най-вероятно ще
отпадне планирано пътуване. Промяна в плановете.

Денят ще ви предложи
варианти да угодите на
всички,
но
не
се
подлъгвайте на всяка
цена.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Ще спечелите на ваша
страна човек, когото
сте смятали за враг.
Начало на ново приятелство.

Колкото и да ви се
иска, нещата невинаги
се развиват по ваш
сценарий. Влезте в чужда роля.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Денят може да ви подскаже как да действате в сложна ситуация.
Бъдете наблюдателни и
активни.

Денят ще ви завари в
прекрасно настроение.
За да го запазите, не
хабете нерви, бъдете
точни.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Може да забравите
нещо важно. Направете списък и гледайте
да не го забравите през
деня.

Очакват ви весели моменти, породени от
грешка дори. Чувството за хумор ще ви помогне.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Възможно е да ви хрумват странни идеи. Не
си мислете, че са неизпълними. Осъществими са.

Не доверявайте мислите си. Изказани, може
да оставят погрешно
впечатление за вас.
Внимавайте.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Онези, с които не сте
се разбирали, ще са подостъпни. Но ще се
наложи и да се постараете.

Не се тревожете да
бъдете себе си. Няма
нищо лошо в това, което си мислите. Смело
напред.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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Андреев с мощен
старт в Сингапур
Българският тенисист постигна първа АТП победа над играч от топ 100
Адриан Андреев (№423 в
света) стартира с впечатляваща победа в АТР 250 турнира в зала в Сингапур ($300
000). Участващият с “уайлд
кард” българин обърна Лойд
Харис (РЮА, №82) с 1:6, 6:3,
6:4. Нашият се нуждаеше от
2,13 часа игра, за да сломи
седмия поставен. Така 19-годишният софиянец постигна
първа победа над играч от
топ 100 на ниво АТП. Нашият сломи миналата година и
Доминик Кьопфер (Гер, №92)
в Брадънтън, но в неофициален двубой. Успехът на ниво
АТП 250 е втори в основна
схема за Андреев, след като
през януари той победи турския ветеран Марсел Илхан
на старта на турнира в Анталия, който бе със същия ранг.
Срещу Харис българинът
тръгна сковано и съперникът
му, който е с 4-години поголям, дръпна с 3:0. После
тийнейджърът успя да вземе
подаването си, но допусна
нов пробив и загуби частта
за 30 минути.
Адриан започна втората
част със спечелен сервис
гейм. След това проби 23годишния южноафриканец,
който прати топката от форхенд в мрежата. Харис моментално направи рибрейк
след две поредни грешки на
българина от бекхенд. Анд-

реев имаше два шанса за нов
пробив, но не успя. В седмия гейм южноафриканецът
получи травма в десния ахилес и поиска лекарска помощ.
След намесата на физиотерапевта Харис не се движеше добре и българинът го
проби за 5:3, а впоследствие
изравни сетовете.
В решаващата част всеки
вземаше безпроблемно подаването си до шестия гейм. Тогава Харис, чиято болка отшумя, стигна до 4 точки за
пробив, но Адриан показа
хладнокръвие и ги отрази, за
да изравни 3:3. В осмия гейм
Андреев отрази 6 точки за
пробив, а след това направи
брейк за 5:4 от 0:40. После
сервира за победата и затвори мача от втори опит.
Българинът заслужи 20
точки за световната ранглиста, с които ще прогресира с
41 места до №382. Той спечели и $6410 долара от наградния фонд. Във втория
кръг го очаква Алексей Попирин (Авл, №114), който победи квалификанта Кристофър Юбанкс (САЩ, №240)
със 7:6 (5), 7:6 (5).
В Сингапур Андреев участва на мястото на Григор
Димитров, който заради контузията в кръста отказа
първоначално приетата покана. В ранглистата Гришо про-
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гресира с 4 места до №17 с
2575 т. Димитров може да
направи още по-сериозен
прогрес в следващите седмици, тъй като само 55 точки го
делят от 14-ото място. Той в
момента се възстановява,
като ще се включи в АТП 500

турнира в Акапулко от средата на март.
При жените Цветана Пиронкова отбелязва прогрес с
5 позиции до №120 с 655 т.
33-годишната пловдивчанка е
само на 165 т. от завръщане
в топ 100.

Сдружение „ПФК Ботев” изкупи акциите на клуба
Сдружение “ПФК Ботев” придоби
39% от акциите на Ботев Пд, които
до момента бяха собственост на обявилото несъстоятелност ТЦ-ИМЕ АД.
С това сдружението вече е собственик на 100% от книжата на “канарчетата” и е готово да предостави до 99%
от тях на изявилия интерес към развитието на клуба руски предприемач

Антон Зингаревич.
Придобиването и на последния пакет акции стана възможно, след като
през декември сдружението капарира
предложените от синдика за продажба
книжа и в рамките на заложения срок
успя да внесе цялата искана сума в
размер на 110 000 лева. Откупуването
стана благодарение на безрезервната
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XX кръг, петък, 15.00: Пирин Септември Сим (Диема спорт); събота, 14.00: Добруджа - Спортист Св;
Миньор - Локо ГО; Локо Сф - Нефтохимик; неделя, 14.00: Литекс - Лудогорец-2; понеделник, 15.00: Струмска
слава - Хебър (Диема спорт); Кариана
Ерден - Созопол 0:3 (сл). Янтра и
Септември Сф почиват.
ГЛЕДАЙТЕ

ангажираност на “жълто-черната” общественост, която чрез няколко успешни инициативи набра нужната сума
само за месец.
В близките седмици се очаква финализиране на преговорите с Антон
Зингаревич. След прехвърлянето на акциите сдружението ще обяви нови инициативи за подпомагане на Ботев Пд.
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ФУТБОЛ
ШАМПИОНСКА ЛИГА
ПО МАКС СПОРТ 2
22.00 Атлетико М - Челси
ПО МАКС СПОРТ 3
22.00 Лацио - Байерн М
2.30 Ливърпул Монтевидео Универсидад Католика
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
20.00 Лийдс - Саутхемптън
ПО НОВА СПОРТ
21.45 Родъръм - Нотингам Ф
ПО ДИЕМА СПОРТ
ВОЛЕЙБОЛ
18.30 ЦСКА - Добруджа
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
6.00 Турнир в Сингапур
(мъже)
ПО МАКС СПОРТ 2
13.30 Турнир в Монпелие
(мъже)
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
12.45 Обиколка на ОАЕ
(III етап)
СНУКЪР
14.45 и 20.55
Шампионат на играчите
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За 72-ото издание на купа
“Странджа” пристигна президентът на Международната
асоциация по бокс за аматьори
(АИБА) Умар Кремльов.
Шефът на световната централа
проведе открита тренировка в
Борисовата градина с част от
участниците в боксовия турнир.
След това се срещна с министъра на младежта и спорта Красен Кралев, а после откри найстария международен боксов
турнир в света в зала “София”.
“Безкрайно щастлив съм, че
пандемията не успя да ни спре
от провеждането на толкова

точно в този момент за всеки
боксьор. Именно поради тази
причина изпитвам още по-голямо задоволство, виждайки
списъка с толкова сериозни
участници. Пожелавам им успех и ще се радвам да видя
впечатляващи мачове”, заяви
Кремльов.
“Стартирахме един път на
директна комуникация със
спортисти и треньори и ще
продължим да го следваме и за
в бъдеще. Няма нужда да има
каквито и да е бариери: АИБА
е домът на нашите най-ценни
членове - боксьорите и техните

Президентът на АИБА Умар Кремльов проведе демонстративна
тренировка с кубинския старши треньор на България Жоел Арате

Шефът на световния бокс
откри турнир „Странджа”
23-ма наши състезатели стартират в надпреварата
престижен турнир като купа
“Странджа”, който ще се проведе за 72-ри път с боксьори от
цял свят. Международните прояви са изключително важни

треньори. Те могат да ни
потърсят и да получат помощ
във всеки момент. Нашата задача като организационни и отговорни фигури е да осигурим на

състезатели и треньори найдобрите условия”, каза още
президентът на АИБА.
В турнира ще участват 306
боксьори от 35 държави, меж-

ду които олимпийски, световни
и европейски шампиони. Българите са 23-ма, като най-сериозните имена са Даниел Асенов
(52 кг), Радослав Панталеев (91

122 фирми искат името ЦСКА
Цели 122 български фирми и дружества са запазили или искат да запазят имена, в които се съдържа
абревиатурата “ЦСКА”, съобщи Спортал.бг.
Името “ПФК ЦСКА” е капарирано от Трифон Попов, който е финансов директор на ЦСКА-София и
бивш президент на Литекс. Той е с права над него до

23 май 2021 г.
Правата върху “Професионален футболен клуб
ЦСКА-София” са на ПФК Чавдар Етрополе.
Има опит да се запази и “Професионален спортен
клуб Централен спортен клуб на армията ПСК ЦСКА
АД”, но все още не е ясно кой стои зад това име.

ДУЧЕТО:

Провалени управници управляват футбола ни
“В момента нашият футбол е
управляван от провалени управници. Болно ми е. Конгресът не решава нищо, сменяме едни провалени
управници с други”, заяви бившият
тартор на Сектор “Г” Димитър
Ангелов-Дучето, който бе гост в
“Студио Дерби”, за да коментира
ситуацията в ЦСКА. “Не може да
продължават по този начин нещата. Искам да дойдат хора, които не
са се занимавали с футбол и спорт.
Проблемът в България е цялостен.
От края на 2012 г. съм далеч от
всякаква организация. Но не съм

спрял да обичам ЦСКА. Мога да
говоря само от мое име. По принцип един отбор трябва да се развива. Човекът, който си плаща билета
и си подкрепя отбора, има право
на мнение. В нашата ситуация в
България, когато няма как да се
издържа отбор и покрай тези пандемии, трябва да се мисли и за парите. Всеки е прав. Нормално е и
собственикът да каже кое може и
кое не. Трансферите са част от
футбола, има ги навсякъде”, заяви
Дучето.
“Тъжно е, когато се вижда, че

някои са прави, други са по-прави,
а трети - съвсем прави. Знам, че
нещата не вървят. Всяка седмица
след мач се говори за съдии, а за
футбол не се говори. Него просто
го няма. Виновни са онези от БФС.
Как да нямат право феновете?! Мен
да не ми е било лесно и когато Ицо
го дадоха, или Любо, или Емо, но
просто животът продължава. Знаех тогава, че и след тях ще дойде
някой. А сега не знам кой ще дойде.
ЦСКА го има благодарение на феновете”, обяви бившият тартор на
червената агитка.

кг), Стойка Кръстева (51 кг) и
Станимира Петрова (57 кг), на
които възлагаме и най-големи
надежди за класиране и медали
на Олимпиадата в Токио.

Българин е №1 на
„Адриатическа перла”
Уилям Чолов бе избран за най-добър боксьор на
международния турнир за младежи и девойки “Адриатическа перла” в Бар, Черна гора. Големият ни талант спечели златен медал в категория до 75 кг след
победа на финала над коравия руснак Аким Павлюков. Българинът проведе много силни боеве в целия
турнир и впечатли с уменията си, с което заслужи
престижната награда.
България приключи с 4 медала на турнира. Злато
спечели и Ясен Радев (54 кг), със сребро се окичи Тала
Хабас (54 кг), а с бронз - Златин Илчев (+91 кг).

СНИМКА БФ БОКС

Уилям Чолов с треньора Борислав Бояджиев
и купата за най-добър боксьор в Бар

СНИМКА LEVSKI.BG

Юноша на Левски наказа „сините” на „Герена”

Симеон Славчев (вдясно) пази топката
от Евгени Игнатов при загубата на Левски
от Хебър с 0:1 в контролата на “Герена”

Втородивизионният Хебър
победи Левски с 1:0 в контрола
на “Герена”. Успехът на втородивизионния тим донесе юношата на “сините” Тодор Чаворски (45) от дузпа.
Треньорът на столичани
Славиша Стоянович организира
проверката, за да даде игрово
време на резервите и юношите,
които пропуснаха нулевото равенство с опашкаря Етър в неделя. Хебър в момента е шести
във Втора лига с треньор бившият наставник на “сините”

Николай Митов-Жадното.
В началото съперниците не
създадоха опасности пред вратите. Стивън Петков (12) центрира успоредно на голлинията
на гостите, но нямаше кой да
засече топката във вратата на
друг син юноша - Александър
Любенов. В следващата минута
Чаворски излезе сам срещу
Ники Михайлов, но стреля в
аут. Мартин Петков (17) беше
на добра позиция, но прати топката покрай десния страничен
стълб. Ивайло Найденов (39)

реши да действа сам, но улучи
страничния стълб на Любенов.
Секунди преди почивката
Хебър получи дузпа за нарушение на Найденов срещу Евгени
Игнатов. Зад топката застана
Чаворски и простреля Николай
Михайлов.
След почивката Стоянович
направи редица промени и темпото спадна. Единствено Илия
Димитров (58) опита да застраши противниковата врата, но
стреля право в ръцете на резервния вратар Петър Дебърлиев.
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