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20% от фирмите намалили заплатите
Над 30 на сто от служителите казват, че поради намалял обем
на работа има съкращения на работници. 17% от компаниите са
пуснали персонала в неплатен отпуск, показва проучване.
Стр. 5

Стр. 9

160 хиляди младежи
не учат и не работят
Министър Сачева призна за нерешавания с години проблем

В

сичко тече, но, уви, не всичко
се пие. Като водата в пловдивското село Брестовица.
Общинският кмет на “Родопи”
се е видял в чудо и решил да обяви
бедствено положение, защото от
селските чешми тече манган (стр.
4). От думите на Павел Михайлов
става ясно, че с месеци никой не
е благоволил да каже какъв е източникът на замърсяването.
А областната управителка, която е известна с топлите си отношения с ГЕРБ и управляващите,
се “изненадва” от решението му.
Тя спешно започва да разтяга локуми как работи по проблема, как
държавата ще изпълни ангажимента си... Ако я слушаш, водата вече
е изчистена, хората са щастливи,
а кметът е недоразбрал.
Кметът обаче е от БСП. Сигурно много ги боли, че общината
е “червена”. Като много други
кметове от опозицията, Михайлов
трябва да търси решения сам. Защото премиерската джипка е благосклонна най-вече към свои.
Кметът на “Родопи” е длъжен да
попречи на местните да се тровят
от чешмите си. Областната управителка би трябвало да му помага.
А ВиК - да си върши работата и
да осигурява качествена услуга на
абонатите си.
Защото хората си плащат за
питейна вода, а цените, както знаем, се вдигат. Никой не им е приспаднал за негодната течност.

Че вече трето правителство на ГЕРБ не успява да се
справи със стария проблем младежката безработица, призна социалният министър
Деница Сачева по време на
форум, свързан с насърчаване на заетостта сред ромите.

По думите й ще се прави
карта, с която да бъдат идентифицирани около 160 хиляди младежи, които нито
учат, нито работят. В Националния план за действие по
заетостта ще бъдат предвидени едва 1,6 милиона лева

за програми за насърчаването й сред младите хора.
Още когато 2019 г. приключи с най-ниската от 11
години насам безработица,
от НСИ съобщиха, че през
деветмесечието 167 хил.
млади у нас не учат и не ра-

ботят. Очевидно след година
и половина проблемът не е
решен, а спадът на бройката
може би се дължи на статистическо отклонение.
Преди година по данни на
“Евростат” неактивните млади бяха 220 хиляди.
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

С венци и цветя пред Паметника на Съветската армия и пред Паметника-костница на съветските
войни в квартал “Лозенец” в София бе почетен Денят на защитника на Отечеството. Освен
представители на руското посолство в церемонията се включиха депутати от
ПГ “БСП за България” и ръководството на столичните социалисти
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Лични лекари срещат
проблеми с ваксинацията
В страната има нов скок на заразени от КОВИД-19
В първия ден от масовата ваксинация, в която трябваше да се включат и
личните лекари, възникнаха проблеми.
Общопрактикуващи лекари от великотърновско твърдят, че разбрали от
медиите за очакванията да имунизират
срещу КОВИД-19 и още нямали указания от РЗИ, нито ваксини. Организацията в малки населени места е по-особена,
защото общопрактикуващите лекари
трябва до отидат до РЗИ и оттам да вземат флаконите с ваксини. Някои лични
лекари от бургаско получили флаконите
с ваксини от здравната инспекция във
вторник, поради което започват ваксинацията в сряда. По думите на д-р Галина
Павлова от ДКЦ-5 във Варна, дадените
дози ще стигнат едва за 30 души дневно,
а общопрактикуващи лекари, които са
поръчали за 100 души, получили ваксини
само за 20. Желаещите са много, а ваксините са малко, казва личният лекар от
Пловдив Костадин Сотиров, който успял
да вземе ваксини за 80 души, половината
от които бе поставил още в първия ден.
Близо 3 хил. дози има към момента при
личните лекари в Пловдив, съобщиха от
местната РЗИ. Въпреки това пловдивски
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Много лични лекари се оплакаха, че се налага да връщат пациенти
заради недостиг на ваксини срещу КОВИД-19. Някои от медиците все
още нямат предписания какво да правят при имунизацията

лични лекари се оплакаха, че връщат
желаещи да се ваксинират.
Над 5 хил. дози от ваксината на “АстраЗенека” има в столичната РЗИ, увери
директорът й д-р Данчо Пенчев. В понеделник са поставени 11 709 ваксини в
цялата страна.
Макар да е обичайно във вторник
информационната система да отчита
рязък ръст на новите положителни за
КОВИД-19 случаи, вчера техният брой
бе най-високият за 2021 г. - 1925. Продължава тенденцията регистрираните като
излекувани да са поне наполовина помалко от новите случаи - във вторник
бяха 777. За денонощие приетите в болница са се увеличили с 53 и вече са 3933
души. Отново расте и броят на пациентите в реанимация - 334 в страната.
Само в две области заболелите са от
20 до 60 души на 100 хил. - Видин и
Търговище, а в 19 области заболеваемостта е над 120 на 100 хил. (т.нар. червена
зона), сочат данните на Националния
център по заразни паразитни болести за
14-дневната заболеваемост. Преди 4 седмици в “червената зона” бяха само три
области.

Езиковите центрове отново поискаха присъствено обучение
Езиковите центрове
отново поискаха присъствено обучение. Този
път мотивите са свързани с предстоящото явяване на изпити за международни сертификати. Молбата на асоциа-

цията на езиковите центрове в България е насочена към премиера
Бойко Борисов, здравния министър Костадин
Ангелов и образователния Красимир Вълчев.
От асоциацията на-

помнят, че става дума за
малки групи, които имат
занятия обикновено по
два пъти седмично, не се
смесват и не контактуват с други потоци,
спазвали се и всички
противоепидемични

мерки. В асоциацията
са получили многобройни писма от над 100
подготвителни езикови
центъра в цялата страна за помощ. Обучителите недоволстват от
липсата на присъствена

форма за по-големите
ученици и задължителни практически занятия
на място. Според тях
това ще доведе неизбежно до лоши резултати на
международните изпити
за сертификати и ще

постави на карта планираното с години висше
образование на хиляди
български деца. Някои
езикови центрове рискували да затворят врати
заради загуба на репутация.

Опозиция и управлящи в спор за
скъпите щандове на „Славейков”
Деси ВЕЛЕВА

Опозиция и управляващи
влязоха в спор за скъпите щандове, които се предлага да бъдат
поставени на пл. “Славейков” в
София. Той се зароди на заседание на комисията по финанси,
на която бе обсъден докладът,
който трябва да позволи на
“Пазари Запад” да изхарчи 276
000 лева за 7 шанда за новия
книжен пазар.
Съветниците от ГЕРБ се опитаха да се измъкнат с обяснението, че 40 000 лева е максималната цена, която може да се даде
за всеки щанд. Тя обаче щяла да
се определи след конкурс. Уп-

равляващите защитиха проекта
си, като го нарекоха “дизайнерско решение, издръжливо на вандализъм”, а според автора му арх. Паскалев, съоръженията
били ювелирни. Според съветниците от ГЕРБ търговците на книги са одобрили щандовете.
Общинският съветник от
БСП Петко Димитров припомни, че преди месеци е поискал
отчет на кмета Йорданка Фандъкова за бъдещето на книжната
борса и сега цената силно го
притеснява. Той попита и как да
гласува доверие на проект с обещанието, че цената ще осигури
качество, след като се нагледахме на ремонти на скъпи ремонти. Съветниците от БСП се въздържаха да подкрепят доклада.
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В Пловдив разкриха Контактен център в подкрепа на населението
срещу последиците от пандемията. Така БЧК очаква да помогне
на хората за справяне със стреса от КОВИД-19

Парите в Сребърния фонд надхвърлиха 3 млрд. лева
Средствата в Държавния фонд за
гарантиране на устойчивост на
държавната пенсионна система, известен като Сребърния фонд, към края на
януари са 3,306 млрд. лв., което е с 14
млн. лв. повече спрямо декември 2020
г. Това става ясно от отговор на фи-

нансовия министър Кирил Ананиев на
депутатски въпрос. През миналата година във фонда са влезли 102 млн. лева
от концесии. Сребърният фонд бе
създаден през 2007 г. с около 2 млрд.
лв., като за 14 години в него са се
натрупали едва 1,3 млрд. лв. допълни-

телни средства. Идеята за създаването
на Сребърния фонд през 2007 г. бе да
подкрепя пенсионната система.
Междувременно стана ясно, че за
19 години вноските за втора пенсия в
универсалните фондове са нараснали
с 2 млрд. лв. В края на 2020 г. универ-

салните фондове вече управляват
14,761 млрд. лв. нетни активи, става
ясно от проверка на “Сега”. За 19 години съществуване на задължителното допълнително осигуряване в 9-те
пенсионни фонда са събрани 13,442
млрд. лв. бруто от вноски.
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Â åäíà ïîëèòè÷åñêà
êàðèåðà ñà âàæíè
ðåçóëòàòèòå, êîèòî
çàñÿãàò õîðàòà,
à íå òÿõíîòî
ìåäèéíî îòðàçÿâàíå.
Ðåçóëòàòèòå ñòàâàò
âñå ïî-ïëà÷åâíè çà
áúëãàðñêîòî îáùåñòâî
Проф. Александър Маринов

БСП предлага семейното подоходно
облагане като част от плана за справяне с
демографската криза, напомниха от “Позитано” 20. Социалистите смятат, че системата за социална защита осигурява слаба подкрепа за работещи родители, затова
една от първите стъпки в управленската
им програма е въвеждане на необлагаем
минимум от 500 лв. месечно за всяко дете
до 18 години. След навършване на тази
възраст данъчната преференция да се
прехвърля от родителите към младежите,
като навършилите пълнолетие няма да
плащат данък върху доходите от труд до
26-годишна възраст, иска БСП. Мярката
ще обхване 750 000 семейства.

ката ще обхване около 1 млн. деца, което
ще струва годишно 130 млн. лв. на бюджета. Предвиждат се и безплатни детски
градини за близо 220 хиляди деца. В управленската програма е заложено увеличаване на размера на майчинството през
втората година до размера на минималната заплата и от 380 лв. то да стане 650 лв.
Така 60 хиляди майки годишно ще бъдат
подпомогнати в отглеждане на децата си.
Лидерът на БСП Корнелия Нинова се е
ангажирала еднократната помощ за майките-студентки да се вдигне от 2880 на
6500 лв. От мярката ще се възползват над
6 хиляди жени и ще коства 20 млн. лв.
годишно на бюджета. В същото време

СНИМКА БГНЕС

81-годишният Георги Иванов от поморийското село Бата
се превърна в сензация, след като в социалните мрежи се появиха
снимки как сам запълва дупките на пътя за съседното село Медово

БСП настоява за семейно
подоходно облагане
Планът на социалистите срещу демографската криза предвижда
социални, данъчни, здравни и образователни облекчения
Социалистите са категорични, че качеството на детското и майчиното здравеопазване не е на нужното ниво. Здравната
политика в момента е ням свидетел на
случващото се, констатират те и предлагат до навършване на 14 години лекарствата за децата да станат безплатни. Мяр-

еднократната помощ, която ще бъде предоставяна за всяко второ и трето дете на
осигурени за минимум 24 месеца назад
родители, ще бъде в размер на 6500 лв.
БСП смята, че едно от средствата за
справяне с демографската криза е реформа в образователната система. Една от

първите стъпки, които левицата предлага, е учебниците да станат безплатни за
целия период от 1 до 12 клас. Мярката
ще обхване 580 000 деца и ще струва 50
млн. лв. годишно. Семействата с ниски
доходи на учениците от 1 до 4 клас включително ще получават еднократна помощ

от 250 лв. в началото на учебната година,
като мярката ще обхване 120 000 деца.
БСП алармира и за нарастващия брой
на българските граждани, живеещи под
прага на бедност - близо 2 милиона души.
Левицата предлага комплексни мерки,
които да осигурят над 76% заетост във
възрастовата група 20-64 години,
поддържане на ниски равнища на младежката безработица под 15%, както и
съществено намаляване на броя на трайно безработните.

Легенди на „Левски” и ЦСКА в една листа за изборите
Предстоящият парламентарен вот събра в
една от столичните листи на “БСП за България”
две футболни легенди левскаря Емил Велев-Кокала и Христо Марашлиев от ЦСКА. Те са част
от представителите на
гражданската квота, които Изпълнителното бюро
на партията ще предложи за одобрение на Националния съвет. В
списъка има и друг футболист - пловдивският

бивш полузащитник Георги Георгиев-Гецата.
Изненадващо на втора позиция в 25 МИР в
София е поставен издателят Иван Гранитски. Той
е доктор на философските науки, член на УС на
СБП и на УС на Агенция
“София прес”. Във Видин
като гражданска квота е
предложен видният хирург проф. Димитър Раденовски, който има богат управленски опит в
болници като УМ-

БАЛСМ “Н.И.Пирогов” и
ДКЦ “Св. Иван Рилски”.
На четвърта позиция в
Сливен ще е о.р. бригаден генерал Цветан Харизанов, бивш началник на
Националния военен университет “Васил Левски”.
Председателят на
Българския ветеринарен
съюз, един от водещите
свиневъди у нас, д-р Трифон Цветков също е приел да е в листите на “БСП
за България”. В Смолян
гражданската квота е за

преподавателя по история
в СУ “Св. Климент Охридски” доц. д-р Христо
Беров. Бургаската листа
ще се допълни от проф. др Юлия Йоргова-Форд,
която е била директор на
Англо-българския колеж
в Бургаския свободен
университет и преподавател по основни трудови
правоотношения. Като
гражданска квота в изборите се включва и проф.
д-р Маринела Грудева доктор по педагогика в

Медицинския университет във Варна, катедра
“Логопедия и медицинска
педагогика”. Шефката на

регионалната библиотека
“Любен Каравелов” Теодора Евтимова ще
допълни листата в Русе.

ТЪЖЕН ПОМЕН
Преди 40 ДНИ (на 16.01.2021 г.) завинаги си
отиде любимият ни съпруг, баща и дядо

ФРАНЦ ХРИСТОФОРОВ
СПАСОВ

До 3 млн. лв. могат да харчат
партиите за предизборна кампании
Партиите и коалициите могат
да финансират кампаниите си с не
повече от 3 млн. лв., а инициативните комитети - с до 200 000 лв.,
реши Централната избирателна
комисия (ЦИК). Финансирането
ще става със собствени средства
на партиите, на участващите в
коалициите формации и членовете
на инициативните комитети, на
регистрираните кандидати и с дарения от физически, юридически
лица и еднолични търговци по
определен ред. Забраняват се анонимните дарения, финансирането
от офшорни фирми и дружества с

просрочени публични задължения,
от чуждестранни физически лица,
религиозни институции, чужди
правителства, чуждестранни държавни предприятия, чужди търговски дружества или чуждестранни
организации с идеална цел.
Забранява се и безплатното
използване на публичен административен ресурс по време на предизборната кампания. Става дума
за бюджетни средства, помещения,
автомобили, самолети и други
транспортни средства, оборудване, движими, недвижими вещи,
държавна или общинска собстве-

ност, напомнят от ЦИК. Любопитно е дали ще продължат и всекидневните пропагандни обиколки на
Бойко Борисов, който не спира да
се разхожда с джипка на НСО.
В случай че общият размер на
дарението от едно физическо лице
или фирма надхвърли една минимална заплата, дарителят ще декларира произхода на парите. Когато дарението или сумата е над
1000 лв., Сметната палата ще проверява за съответствие с доходите на дарителя. Сметната палата
ще направи ревизия на партийните харчове след изборите.
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Бедствено положение
в Брестовица заради манган
Кметът на община Родопи поиска спешни мерки за подмяна на ВиК мрежата
Кметът на община Родопи
Павел Михайлов обяви бедствено положение в село Брестовица заради наличието на манган в питейната вода. През последната година стойностите на
вредния елемент периодично се
повишават над нормата. Според
данни на общината завишаването е било неколкократно над
позволеното - при разрешено количество от 50 мг/л стойностите на мангана в питейната вода
са стигали до над 1000 мг/л.
Решението за обявяване на
извънредно положение е взето
след заседание на Общинския
кризен щаб и ще бъде предста-

вено пред Междуведомствената
комисия по бедствия и аварии
към МС. Кметът припомни, че
въз основа на доклада ще бъде
възложена в спешен порядък обществена поръчка за изготвяне
на технически проект за изграждане на довеждащ водопровод и
подмяна на близо 27 км водопреносна мрежа. За проекта са
осигурени 85 000 лева общински средства. Пари за подмяна
на мрежата се очакват от държавата. “Бяхме търпеливи твърде
дълго време. Докладът на специалистите, които са ангажирани да посочат реалните начини
за решаване на проблема, тряб-

ваше да бъде представен още
през декември. Забавянето е с
близо три месеца”, коментира
Павел Михайлов.
Малко след като бе обявено
решението му, с изявление реагира областната управителка
на Пловдив Дани Каназирева.
Тя влезе в обяснителен режим
в опит да оправдае забавянето
на работата по осигуряване на
чиста вода за района. Каназирева се оказа изненадана от
действията на Михайлов, тъй
като точно вчера манганът бил
в норма. Според областната управителка работата по осигуряване на пари и по задейства-

не на процедурата за подмяна
на ВиК съоръженията вървяла.
Каназирева отчете, че имало
финансиране чрез ВиК холдинга за изграждане на дублиращи
сондажни кладенци за чиста
вода, за подмняна на довеждащ
водопровод и на вътрешната
водопроводна мрежа. ВиК операторът също имал готовност
да започне работа през март и
април, но след вчерашната заповед на кмета на община Родопи това можело да стане в
още по-спешен порядък.
Оказа се, че дългоочакваният доклад за състоянието на
сектора и овладяването на про-

блема, който все още не е предоставен на община Родопи, е
получен в администрацията на
Каназирева. Според него нивото на завиряване в района и
голямото водно огледало, което заливало площите наоколо,
са причина за появата на манган във водата. Междинният
доклад с експертиза на специалисти от БАН и от универститети през октомври посочва
като причина за замърсената
вода хидроморфоложки промени в реката, настъпили в резултат на изградената МВЕЦ в с.
Кадиево, както и нарушения
при одобряване на ПУП.

Въздухът в София е замърсен
до 10 пъти над нормата
Замърсяването
на
въздуха в София вчера е
достигнало до десет пъти
над нормата. Това показаха данните от станциите на
неправителствената платформа AIR.BG. От картата става ясно, че наймръсен въздух са дишали
жителите на кварталите
“Разсадника”, “Красна поляна”, “Орландовци”.
Въпреки честите разми-

навания в данните с официалните системи за измерване на качеството на въздуха, вчера се оказа, че и по
информация на Столичната община през последните
два дни е имало замърсяване. Тя обаче се базира само
на 4 измервателни станции,
които са показали най-високи нива в кварталите
“Надежда” и “Хиподрума”. Там е отчетен най-

мръсен въздух около 1 часа
през нощта срещу понеделник. Заради това бяха
обещани извънредни проверки на промишлени,
транспортни и битови източници за замърсяване с
фини прахови частици.
Освен в София според
европейската платформа
“Еър куолити” най-мръсен
е бил въздухът в Бургас,
Пловдив и Несебър.
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ƒ»¿√ÕŒ—“»◊ÕŒ- ŒÕ—”À“¿“»¬≈Õ ÷≈Õ“⁄– V - —ÓÙËˇ ≈ŒŒƒ (ƒ ÷5)
„. —ÓÙËˇ 1700, ‡ÈÓÌ ì—ÚÛ‰ÂÌÚÒÍËî,
ÛÎ. ì¿Í‡‰. —ÚÂÙ‡Ì ÃÎ‡‰ÂÌÓ‚î π 8,
ÚÂÎ: 02/903 59 49, e-mail: dcc5_sofia@abv.bg
I. ŒÚÍË‚‡Ï ÍÓÌÍÛÒ Á‡ ÓÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ
Á‡ ÒÓÍ ÓÚ 5 (ÔÂÚ) „Ó‰ËÌË Ì‡ Ó·ÓÒÓ·ÂÌ‡ ˜‡ÒÚ
ÓÚ ÌÂ‰‚ËÊËÏ ËÏÓÚ (Ó·ÂÍÚ), Ì‡ÏË‡˘ ÒÂ ‚
Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ ìƒË‡„ÌÓÒÚË˜ÌÓ-ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÚË‚ÂÌ
ˆÂÌÚ˙ V - —ÓÙËˇî ≈ŒŒƒ, Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 89.91
Í‚.Ï. Ë 105.25 Í‚.Ï. Ó·˘Ë ˜‡ÒÚË. œÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ Ò˙ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÌÂ‰ÂÎËÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÓÚ‰‡‚‡ÌËˇ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Ó·ÂÍÚ. ¬ÒÂÍË Û˜‡ÒÚÌËÍ ÏÓÊÂ ‰‡
Û˜‡ÒÚ‚‡ Ò‡ÏÓ Á‡ ˆÂÎËˇ Ó·ÂÍÚ Ë ‰‡ ÔÂ‰ÎÓÊË
Ò‡ÏÓ Â‰ÌÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ/ÓÙÂÚ‡ ·ÂÁ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‚‡Ë‡ÌÚË ‚ ÓÙÂÚ‡Ú‡.
II. ŒÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡: Œ·ÂÍÚ˙Ú ÒÂ ÓÚ‰‡‚‡
ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡ ÛÒÎÛ„‡
ìƒÌÂ‚ÂÌ ˆÂÌÚ˙ Á‡ ‰Âˆ‡ Ë/ËÎË ÏÎ‡‰ÂÊË Ò Û‚ÂÊ‰‡ÌËˇî (Ò ÔËÓËÚÂÚ ‡ÛÚËÒÚË˜ÂÌ ÒÔÂÍÚ˙), Í‡ÚÓ
Ì‡ÂÏÓ‰‡ÚÂÎˇÚ ÌÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ì‡ Ì‡ÂÏ‡ÚÂÎˇ Ó·Á‡‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ë Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡.
III. Õ‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡ Ì‡ ÓÔËÒ‡ÌËˇ ‚ Ú. I Ë Ú. II Ó·ÂÍÚ Â ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ, ÎËˆÂÌÁË‡Ì ÂÍÒÔÂÚ-ÓˆÂÌËÚÂÎ Ë ÒÂ ‡‚Ìˇ‚‡ 855.00 (ÓÒÂÏÒÚÓÚËÌ ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ÔÂÚ) ÎÂ‚‡
·ÂÁ ƒƒ— Ë 1026.00 (ıËÎˇ‰‡ ‰‚‡‰ÂÒÂÚ Ë ¯ÂÒÚ)
ÎÂ‚‡ Ò ƒƒ—.
IV. Œ·˘Ë Ë ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡
Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ:
Õ‡ÂÏ‡ÚÂÎˇÚ ÒÎÂ‰‚‡ Á‡ Ò‚Óˇ ÒÏÂÚÍ‡ Ë ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ÒÌ‡·‰Ë Ò ‚ÒË˜ÍË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ Ë ÎËˆÂÌÁËË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ËÁ‚˙¯‚‡Ì‡Ú‡
ÓÚ ÌÂ„Ó ‰ÂÈÌÓÒÚ.
V. ¬ÂÏÂ Ë Ì‡˜ËÌ Á‡ Ó„ÎÂ‰ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡: ÀËˆ‡Ú‡, ÊÂÎ‡Â˘Ë ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡, ÏÓ„‡Ú ‰‡
ËÁ‚˙¯‡Ú Ó„ÎÂ‰ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ, ‰Ó
Í‡ÈÌ‡Ú‡ ‰‡Ú‡ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ, ÓÚ 9.00
‰Ó 12.30 ˜‡Ò‡, Í‡ÚÓ Á‡ˇ‚ˇÚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÔÓÌÂ
1 ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÔÓ-‡ÌÓ ÚÓ‚‡ ÒË ÊÂÎ‡ÌËÂ ÔÂ‰ „Ê‡ ¿ÌÂÎËˇ ’ËÒÚÓ‚‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ ÓÚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ƒË‡„ÌÓÒÚË˜ÌÓ-ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÚË‚ÌËˇ ˆÂÌÚ˙,
Ò ÍÓ„ÓÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Ó„ÎÂ‰‡.
VI. —ÔËÒ˙Í˙Ú Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÎÂ‰‚‡
‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ, Ò‡ ËÁÎÓÊÂÌË ‚ ‡Á‰ÂÎ V ÓÚ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ.
VII. –‡ÁÏÂ Ë Ì‡˜ËÌ Á‡ ÔÎ‡˘‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÍÒ‡Ú‡

Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ Ë
ÏˇÒÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë: ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Á‡ÍÛÔÂÌ‡ ÓÚ
Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡ ìƒ ÷ V - —ÓÙËˇî ≈ŒŒƒ, „.—ÓÙËˇ
1700, ‡ÈÓÌ ì—ÚÛ‰ÂÌÚÒÍËî, ÛÎ. ì¿Í‡‰. —ÚÂÙ‡Ì
ÃÎ‡‰ÂÌÓ‚î π8 ÓÚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ì‡ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓÍ‡Ì‡Ú‡ ‚ ˆÂÌÚ‡ÎÂÌ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌËÍ ‰Ó 12.00 ˜‡Ò‡
Ì‡ ‰‡Ú‡Ú‡, ÔÂ‰ıÓÊ‰‡˘‡ ‰‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
ÍÓÌÍÛÒ‡. ÷ÂÌ‡Ú‡ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Â 25.00 (‰‚‡‰ÂÒÂÚ Ë ÔÂÚ) ÎÂ‚‡ ·ÂÁ ƒƒ—
ËÎË 30.00 (ÚË‰ÂÒÂÚ) ÎÂ‚‡ Ò ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ƒƒ—.
VIII. –‡ÁÏÂ Ì‡ ‰ÂÔÓÁËÚ‡ Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ ‚Ì‡ÒˇÌÂÚÓ ÏÛ: ƒÂÔÓÁËÚ˙Ú Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â
‚ÌÂÒÂÌ ‰Ó 12.00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ‰ÂÌˇ, ÔÂ‰ıÓÊ‰‡˘
‰‡Ú‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡, ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡
ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ìƒË‡„ÌÓÒÚË˜ÌÓ-ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÚË‚ÂÌ ˆÂÌÚ˙
V - —ÓÙËˇî ≈ŒŒƒ ‚ Œ¡Ÿ»Õ— ¿ ¡¿Õ ¿ ¿ƒ: BIC:
BG48SOMB91301017817001 ËÎË ‚ Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡
‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ. ƒÓÔÛÒÍ‡ ÒÂ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡
ÓË„ËÌ‡Î Ì‡ ·‡ÌÍÓ‚‡ „‡‡ÌˆËˇ. –‡ÁÏÂ˙Ú Ì‡
‰ÂÔÓÁËÚ‡ Â 300.00 (ÚËÒÚ‡) ÎÂ‚‡.
I’. ÃˇÒÚÓ, ‰ÂÌ Ë ˜‡Ò Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
ÍÓÌÍÛÒ‡:
—ÓÍ˙Ú Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚË Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ Â ‰Ó 17.00. ˜‡Ò‡ Ì‡
05.03.2021 „. ŒÙÂÚËÚÂ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú ‚ Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì ÌÂÔÓÁ‡˜ÂÌ ÔÎËÍ ‚ ìƒË‡„ÌÓÒÚË˜ÌÓ-ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÚË‚ÂÌ ˆÂÌÚ˙ V - —ÓÙËˇî ≈ŒŒƒ, „.—ÓÙËˇ 1700, ‡ÈÓÌ ì—ÚÛ‰ÂÌÚÒÍËî, ÛÎ. ì¿Í‡‰.
—ÚÂÙ‡Ì ÃÎ‡‰ÂÌÓ‚î π8, ÓÚ‰ÂÎ ìƒÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚Óî.
ŒÙÂÚËÚÂ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú ÎË˜ÌÓ ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ËÎË
ÓÚ ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌ ÌÂ„Ó‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ.
ÓÌÍÛÒ˙Ú Á‡ÔÓ˜‚‡ ÓÚ 11.00 ˜. Ì‡
08.03.2021 „. ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ ìƒË‡„ÌÓÒÚË˜ÌÓÍÓÌÒÛÎÚ‡ÚË‚ÂÌ ˆÂÌÚ˙ V - —ÓÙËˇî ≈ŒŒƒ, ÂÚ‡Ê
2, Í‡·. 57.
Õ‡ ÓÚ‚‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡Ú Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ËÎË ÚÂıÌË ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË. œËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ
ÌÂ Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ë ÚˇıÌÓÚÓ ÌÂˇ‚ˇ‚‡ÌÂ ÌÂ
ÒÔË‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡.
”œ–¿¬»“≈À: ƒ- ¬ËıÂÌ «‡ˇÍÓ‚

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

С разпити на свидетели започна процесът за катастрофата,
при която преди 10 месеца загина журналистът Милен Цветков.
Показания даде приятелката на шофьора Кристиан Николов Симона.
Според нея той бил най-съвестният и най-отговорният човек
с много критично отношение към наркотиците. След инцидента
обаче бе установено, че младежът е шофирал под влияние на опиати

„Българската коледа”
подпомогна първите 193 деца
Подпомогнати са първите 193 деца
със средства от последната кампания
на “Българската Коледа”, съобщиха от
президентската институция. Малчуганите са избрани след предложение на
Експертния съвет и решение на Комисията към благотворителната инициатива. Общата стойност на направените
дарения е в размер на 403 028, 72 лв.
С част от средствата е осигурена
медикаментозната терапия на 45 деца с
ендокринологични и нефрологични заболявания. Подкрепа са получили и 124
деца с тежки хронични заболявания,
които ще получат възможност за провеждане на допълнителна специализирана рехабилитация. Подпомагане има
и за 16 деца с вродена глухота, състояние след кохлеарна имплантация - за
осъществяване на слухово-речева рехабилитация. За закупуване на медицински изделия и помощни средства са

подпомогнати осем деца.
От началото на осемнадесетото
издание на благотворителната инициатива, което започна на 1 декември
2020 г., са постъпили 207 заявления
за подпомагане на деца, които страдат от различни заболявания и се нуждаят от финансова подкрепа за лечение, рехабилитация, както и за осигуряване на медицински изделия или помощни средства. Неясни искания,
липса на актуални медицински документи за здравословното състояние
на съответното дете и необходимост
от прецизиране на исканията и потребностите са причината част от
молбите да не бъдат удовлетворени,
уточняват от президентството.
Заявления за подпомагане на деца
се приемат целогодишно, а условията за това са публикувани на
www.bgkoleda.bg.

www.duma.bg
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20% от фирмите
са орязали заплатите
Над 30 на сто от служителите казват, че поради
намалял обем на работа има съкращения
Малко над 19% от служителите в
България, анкетирани в проучване, споделят, че работодателите им са намалили нивата на заплащане. Това се отнася
за най-засегнатите от коронакризата
сектори като “Туризъм и ресторантьорство”, “Търговия” и “Производство”.
При близо 62% не е имало понижение.
Що се отнася до допълнителните
придобивки, половината анкетирани
споделят, че при тях не е имало промяна. Приблизително една трета са случаите, в които компаниите са отменили
някои от съществуващите допълнителни
придобивки. Това отчита последното
проучване на “МенпауърГруп България”, което анализира предприетите
мерки от работодателите в страната,
свързани с КОВИД кризата.
“За длъжностите и индустриите, в
които продължава да има глад за квалифицирани кадри, например в сектора на
информационните технологии, заплатите не спряха да растат и по време на
пандемията”, коментира Герасим Най-

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

денов от “МенпауърГруп България”.
Макар и голям брой работодатели
да са намалили фирмените разходи по
време на кризата чрез понижение на
възнагражденията, отмяна на допълнителни придобивки или принудителен
неплатен отпуск, този подход не е бил
най-популярният. Близо 51% от анкетираните служители споделят, че в компанията, в която работят, не се е стигнало до отмяна на съществуващи придобивки, над 61% от работодателите са
запазили нивата на заплащане и само
17% от компаниите са пуснали персонала в неплатен отпуск.
Около две-трети от компаниите в
България не са намалили разходите си за
човешки ресурси чрез понижение на
възнаграждения, отмяна на допълнителни придобивки или неплатен отпуск на
служителите си. Повече са работодателите, които имат нужда от наемане на
допълнителна работна сила, отколкото
тези, които са освободили свои работници или служители, показва проучването.
39% от анкетираните служители
очакват работодателите им да наемат
допълнителен човешки ресурс поради
увеличения обем на работа по време на
пандемията, като тази нужда е най-осезаема в секторите “Информационни технологии”, “Здравеопазване и фармация”
и “Транспорт и логистика”. От друга
страна, 33% казват, че поради намалял
обем на работа се е стигнало до съкращаване на служители.
Проучването е проведено от края на
декември 2020 г. до края на януари 2021
г. под формата на анкета от 16 въпроса
с представителна извадка от 217 служители на различни йерархични нива в компании от 13 индустрии в цялата страна.

Поръчка за 50 млн. лв. Ресторантите искат намаление
за 5 км от обхода
на такса „тротоарно право”
на Пловдив
До края на 2021 г. за удължено работно за работа, искат още от
Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) обяви
обществена поръчка за над 50 млн. лв. за избор на
строител на югоизточния обход на Пловдив с дължина
4,8 км (10,5 млн. лв./км с ДДС). Срокът за подаване на
оферти е 22 март 2021 г. С изграждането на обхода
транзитният поток, идващ от магистрала “Тракия” и
Свиленград в посока на второкласния път път Пловдив-Асеновград и Смолян, ще бъде изведен от града.
Трасето на обходния път ще започва в района на
пътен възел “Скобелева майка” при 98 км на второкласния път Пловдив-Асеновград, ще продължава почти
успоредно на ж.п. линията и ще завършва при кръговото кръстовище при 14 км от пътя Пловдив-Асеновград.
Новият скоростен път ще бъде с магистрален
габарит Г20 и ще се влее в изградения през 2019 г.
нов четирилентов участък от второкласния път
Пловдив-Асеновград. Отсечката ще бъде с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по
две ленти за движение в посока и банкети. Заложено
е и изграждане на надлез над ж.п. линията ПловдивДимитровград с дължина 86 м. Срокът за изпълнение на обекта е 18 месеца.

таксите за “тротоарно
право” за поставяне на
маси пред заведенията да
бъдат намалени с 50%.
Това е едно от исканията
на заведенията, изразени
в писмо до Националното сдружение на общините в България. От
Българската асоциация
на заведенията и Сдружението на заведенията в
България настояват и за
удължаване на валидността на разрешенията

време, които са издадени
през 2020 г., а всички,
които ще се издават през
настоящата година, да
бъдат на половин цена.
Наемите на общински
имоти, отдавани за предлагането на ресторантьорски услуги, да бъдат
редуцирани с 50% до
края на 2021 г. Да бъдат
преразгледани таксите за
битови отпадъци и те да
бъдат опростени на 100%
за периода на забраната

браншовите асоциации.
Те настояват и за
сформиране на регионални антикризисни икономически щабове, в които да участват представители на асоциациите
на засегнатите браншове. Щабовете да заседават два пъти месечно с
цел проследяване на цялостната обстановка и
промяната в положителен или отрицателен
план на действията на

Безработните се увеличават администрацията расте
“Необходима е коренна промяна в бизнес средата - промяна на
законите, за да се прави по-лесно
бизнес, а не в полза на администрацията. Нещата могат да се оптимизират, ако администрацията се
съкрати. Статистиката сочи, че неработещите се увеличават, а администрацията расте. В това няма
логика”. Това заяви пред “България
он ер” председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в
България Васил Велев.
Велев направи и прогноза за
възстановяването на България от
кризата. “Очакваме в средата на

2022 г. да достигнем предкризисните равнища. В индустрията вече
имаме ръстове, но при отрасли като
туризма нещата ще се възстановяват по-бавно”, смята специалистът.
“Предложихме нов дизайн на
мерките за подкрепа на заетостта,
който искахме да влезе в сила от
април, преди изборите. Времето
обаче изтича. Не искаме повече пари,
искаме те да се използват по-ефикасно”, коментира Велев. Той смята, че настоящите мерки не подпомагат ефективно затруднените бизнеси. “В момента има мярка 60 на
40, при която предприятието може

рестрикциите към бизнеса, мерките в подкрепа и
евентуалното приемане
на нови предложения.
Исканията на бранша
са с оглед на това, че се
очаква от 1 март заведенията за хранене отново
да отворят врати, но при
намален капацитет, с вечерен час и строги мерки за дезинфекция. До
окончателно решение за
отварянето на ресторантите обаче все още не се
е стигнало.

да излезе на печалба в резултат на
държавна помощ, ако има спад в продажбите, да кажем само 20%, но има
40% собствено финансиране. Такива с над 50% спад, които нямат
другите 40%, не могат да се възползват от мерките”, добави Велев.
По думите му решението е да
се подкрепя отсъстващия доход.
“Така ще има средства, които да
подкрепят постоянните разходи на
бизнесите, независимо от продажбите. Така могат да бъдат подкрепени повече предприятия”, смята
Велев. Той каза, че това предложение на бизнеса е било направено
още в началото на април миналата
година. Според него, за да се постигне ръст на заплатите, трябва да
се подобри бизнес средата и да има
повече инвестиции, а към момента
те вървят надолу.

До 1 март работодателите подават справки за доходи
Предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили през 2020 г. доходи
на физически лица, включително и от трудови правоот-

ношения, са длъжни да представят до 1 март в НАП
справка за платените суми по
електронен път. Това е така,
защото законоустановеният

срок 28 февруари изтича в
неприсъствен ден тази година, съобщиха от приходната
агенция.
Справките могат да бъдат

подадени чрез две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код
(ПИК) и квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез

тях работодателите виждат
на екран справките с подадените от тях данни, като могат
да ги изтеглят под формата на
таблица.
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Шефовете в енергетиката
не се отказват от постовете
До 1 март кандидатите трябва
да представят концепции
за развитието на компаниите
в сектора
Повечето от действащите
шефове в държавната енергетика искат да получат нов
мандат в управата на ключовите дружества в сектора,
става ясно от съобщение за
хода на конкурсната процедура за висшите постове,
публикувано на сайта на
Българския енергиен холдинг (БЕХ). Самият БЕХ,
който е шапка на дружествата, също обяви конкурс за
борда на директорите си. В
надпреварата участват седем
кандидати.
Освен вече известните Валентин Николов, който напусна парламента и позицията си
на шеф на енергийната комисия и се очаква, че ще оглави
холдинга, и Любомира Ганчева от АБВ, в надпреварата
влизат още три познати в
енергетиката лица и двама
неизвестни на широката публика. Пряка конкуренция на
Валентин Николов ще бъде
Иван Андреев, който беше
начело на ядрената централа

от юли 2016 г. до ноември
2018 г.Сред останалите кандидати за борда са Стелиан
Коев, който в момента е финансов директор на “Мини
Марица Изток”, и бившият
член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Димчо Маргитов. Двамата
неизвестни на широката публика кандидати за шефове в
БЕХ са Александър Иванов
Александров и Иван Костадинов Чонков.
От съобщението става
ясно, че поста си като
изпълнителен директор на
АЕЦ “Козлодуй” иска да запази Наско Михов. В списъка на допуснатите кандидати
за съвета на директорите на
атомната електроцентрала са
Данаил Парталозов, Владимир Уручев и Александър
Николов. Сегашните шефове
на “Булгаргаз” Николай Павлов и Илиян Дуков са сред
тримата допуснати в следващата фаза на конкурса за членове на съвета на директори-

те. Третата кандидатура е на
Николай Дончев. Единственият недопуснат кандидат е бившият шеф на БЕХ Петьо Иванов, който бе уличен в конфликт на интереси от антикорупционната комисия. В
“Булгартрансгаз” обявеният
конкурс е за надзорния съвет,
където допуснатите кандидати са Снежана Йовкова-Маркова, Николай Стефанов и
Стефан Илиев.
За надзора на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) е отхвърлен досе-

гашният му член Петър Петров, но е допуснат другият
действащ представител на
държавата Пламен Радонов.
Надпреварата продължават
още Евден Николов, Иван
Йотов, Лъчезар Димитров и
Георги Наков. Последният
обаче е допуснат да продължи
надпреварата за съвета на
директорите на НЕК. Другите трима допуснати кандидати са сегашните шефове Момчил Ванов, Христо Георгиев
и Иван Йончев. Тримата действащи шефове на “Мини

–≈œ”¡À» ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
Õ¿÷»ŒÕ¿À≈Õ Œ—»√”–»“≈À≈Õ »Õ—“»“”“
“≈–»“Œ–»¿ÀÕŒ œŒƒ≈À≈Õ»≈ - ¬»ƒ»Õ
Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ «‡ÔÓ‚Â‰ π 1015-05-21/22.02.2021 „. Ì‡
‰ËÂÍÚÓ‡ Ì‡ “œ Ì‡ ÕŒ» - ¬Ë‰ËÌ Ë ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ˜Î. 19 ÓÚ
«‡ÍÓÌ‡ Á‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ë ˜Î. 13 ÓÚ œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡
ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ
Œ¡ﬂ¬ﬂ¬¿:
“˙„ Á‡ ÓÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Ì‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ 38 Í‚.Ï., Ì‡ıÓ‰ˇ˘Ó ÒÂ Ì‡ Ô‡ÚÂÌËˇ ÂÚ‡Ê ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ Ò„‡‰‡
Ì‡ “œ Ì‡ ÕŒ» - ¬Ë‰ËÌ, „. ¬Ë‰ËÌ, ÛÎ. ìœ‡Á‡ÒÍ‡î π 4,
¿◊ƒ— π 298/20.03.2000 „., Ò ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌ
Ó·ÂÍÚ Á‡ ÔÓ‰‡Ê·‡ Ì‡ Í‡ÙÂ, ·ÂÁ‡ÎÍÓıÓÎÌË Ì‡ÔËÚÍË, Á‡ı‡ÌË
ËÁ‰ÂÎËˇ.
—ÓÍ Á‡ ÓÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ: 5 (ÔÂÚ) „Ó‰ËÌË.
œÂ‰Ì‡Á‡Ì‡˜ÂÌËÂ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡: ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌ Ó·ÂÍÚ Á‡ ÔÓ‰‡Ê·‡ Ì‡ Í‡ÙÂ, ·ÂÁ‡ÎÍÓıÓÎÌË Ì‡ÔËÚÍË, Á‡ı‡ÌË ËÁ‰ÂÎËˇ Ë
Á‡ÍÛÒÍË.
œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: ŒÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÎËˆÂÌÁË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ ÔÓ Â‰‡ Ì‡ ˜Î. 41 ÓÚ œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡
ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ - Ì‡ÂÏÌ‡
ÒÚÓÈÌÓÒÚ - 250.00 (‰‚ÂÒÚ‡ Ë ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ) Î‚./ÏÂÒ. ·ÂÁ ƒƒ—.
ŒÔÂ‰ÂÎÂÌËˇÚ Ì‡˜‡ÎÂÌ Ì‡ÂÏ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚË‚ÌË ‡ÁıÓ‰Ë - ÂÎ. ÂÌÂ„Ëˇ Ë ‚Ó‰‡, Í‡ÍÚÓ Ë ‰˙ÎÊËÏËÚÂ
‰‡Ì˙Í Ò„‡‰Ë, Ú‡ÍÒ‡ ·ËÚÓ‚Ë ÓÚÔ‡‰˙ˆË Ë Á‡ÒÚ‡ıÓ‚Í‡ Á‡ 38
(ÚË‰ÂÒÂÚ Ë ÓÒÂÏ) Í‚. Ï. ÓÚ ÌÂ‰‚ËÊËÏËˇ ËÏÓÚ. –‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÔÓ ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌËˇ ÏÂÊ‰ËÌÂÌ ÂÎÂÍÚÓÏÂ. –‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡
‚Ó‰‡ - ÔÓ 10 ÍÛ·. Ï./ÏÂÒ.
—œ≈÷»‘»◊Õ» »«»— ¬¿Õ»ﬂ » ”—ÀŒ¬»ﬂ:
1. ”˜‡ÒÚÌËÍ˙Ú, Ò ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÒÍÎ˛˜Ë ‰Ó„Ó‚Ó, Â ‰Î˙ÊÂÌ ‰‡ ÌÂ
ÔÓÏÂÌˇ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ Ë ‰‡ ËÁ‚˙¯‚‡ Ò‡ÏÓ
‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡, ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡ ‚ ÔÂ‰ÏÂÚ‡ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡, Í‡ÚÓ ÔÓ ÌËÍ‡Í˙‚
Ì‡˜ËÌ ÌÂ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ‚˙ÁÔÂÔˇÚÒÚ‚‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂËÚÓË‡ÎÌÓÚÓ ÔÓ‰ÂÎÂÌËÂ Ë ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ÒÎÛÊËÚÂÎË.
2. ”˜‡ÒÚÌËÍ˙Ú, Ò ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÒÍÎ˛˜Ë ‰Ó„Ó‚Ó, Â ‰Î˙ÊÂÌ ‰‡
Ì‡Ô‡‚Ë ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÂÏÓÌÚ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ÔÂ‰Ë ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ
Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ÒË Ë Ô˙ÎÌÓ Ó·Á‡‚ÂÊ‰‡ÌÂ, Í‡ÚÓ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡
ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡, ÂÏÓÌÚ‡ Ë Ó·Á‡‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡ÂÚ‡Ú‡ ÔÎÓ˘ Ò‡ Á‡
ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ Ì‡ÂÏ‡ÚÂÎˇ. œË ÔÂÍ‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ó·Á‡‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ “œ Ì‡ ÕŒ» - ¬Ë‰ËÌ.

3. ¿ÒÓÚËÏÂÌÚ Ì‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌÂ: Í‡ÙÂ, ˜‡È Ë ‰Û„Ë ÚÓÔÎË
Ì‡ÔËÚÍË; ·ÂÁ‡ÎÍÓıÓÎÌË Ì‡ÔËÚÍË; Á‡ı‡ÌË Ë ¯ÓÍÓÎ‡‰Ó‚Ë ËÁ‰ÂÎËˇ.
4. ”˜‡ÒÚÌËÍ˙Ú, Ò ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÒÍÎ˛˜Ë ‰Ó„Ó‚Ó, Â ‰Î˙ÊÂÌ ‰‡
ËÁ‚˙¯‚‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡, Í‡ÚÓ Ò˙Ó·‡Áˇ‚‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÒË ‚ÂÏÂ Ò
Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ë Í‡ˇ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ Á‡ “œ Ì‡ ÕŒ» - ¬Ë‰ËÌ
(ÓÚ 08.00 ˜. ‰Ó 17.00 ˜. ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ, Ò˙·ÓÚ‡ ÓÚ 08.00
˜. ‰Ó 18.00 ˜.), ‡ ËÁ‚˙Ì ÌÂ„Ó Ò‡ÏÓ Ò ËÁË˜ÌÓ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ ÓÚ
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÂËÚÓË‡ÎÌÓÚÓ ÔÓ‰ÂÎÂÌËÂ.
¬»ƒ Õ¿ “⁄–√¿ - — “¿…ÕŒ Õ¿ƒƒ¿¬¿Õ≈.
“˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ‚ÒÂÍË
‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ, Ò˜ËÚ‡ÌÓ ÓÚ 24.02.2021 „. ‰Ó 31.03.2021 „.,
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÓÚ 08.00 ‰Ó 16.30 ˜‡Ò‡ ‚ ÒÚ‡ˇ π 7, ÂÚ‡Ê 1
‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ Ò„‡‰‡ Ì‡ “œ Ì‡ ÕŒ» - ¬Ë‰ËÌ, „.
¬Ë‰ËÌ, ÛÎ. ìœ‡Á‡ÒÍ‡î π 4. ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ ÌÂ ÒÂ Á‡ÔÎ‡˘‡,
Í‡ÚÓ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Ò˙˘‡Ú‡ Â ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ Ë ÔÓ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Ô˙Ú,
˜ÂÁ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌÂÚÓ È Ì‡ ÓÙËˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡ÌËˆ‡ Ì‡
ÕŒ» - www.noi.bg ‚ Û·ËÍ‡Ú‡ ì“˙„Ó‚Âî.
–‡ÁÏÂ Ì‡ ‰ÂÔÓÁËÚ‡ - 25.00 (‰‚‡‰ÂÒÂÚ Ë ÔÂÚ) Î‚., ‚ÌÂÒÂÌ ÔÓ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ “œ Ì‡ ÕŒ» - ¬Ë‰ËÌ ÔË ¡‡ÌÍ‡ œ»¡, IBAN
BG88 FINV 9150 31BGN 0FPHZ ËÎË ‚ Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡ “œ Ì‡ ÕŒ»
- ¬Ë‰ËÌ. ƒÂÔÓÁËÚ˙Ú ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ‚ÌÂÒÂÌ ‚ ÒÓÍ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ
Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÚ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÚ‡ - ‰Ó 16:30
˜‡Ò‡ Ì‡ 31.03.2021 „. ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ “œ Ì‡ ÕŒ» ¬Ë‰ËÌ, „. ¬Ë‰ËÌ, ÛÎ. ìœ‡Á‡ÒÍ‡î π 4, ÂÚ‡Ê 1, ÒÚ‡ˇ 4.
ƒ‡Ú‡, ÏˇÒÚÓ Ë ˜‡Ò Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ú˙„‡ - “˙„˙Ú ˘Â ÒÂ
ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 05.04.2021 „. ‚ “œ Ì‡ ÕŒ» - ¬Ë‰ËÌ, ÛÎ. ìœ‡Á‡ÒÍ‡î π 4, ÂÚ‡Ê 1, Á‡Î‡ π 5 ÓÚ 10:00 ˜‡Ò‡.
ËÚÂËÈ Á‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ ˆÂÌÓ‚ÓÚÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ - ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ‡ Ì‡È-‚ËÒÓÍ‡ ˆÂÌ‡.
ŒˆÂÌÍ‡Ú‡ Ì‡ ˆÂÌÓ‚ËÚÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ˘Â ÒÂ
ËÁ‚˙¯Ë Ò˙„Î‡ÒÌÓ Â‰‡ Ë Ì‡˜ËÌ‡, ÔÓÒÓ˜ÂÌË ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡.
Œ„ÎÂ‰ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ
‰ÂÌ ÓÚ 24.02.2021 „. ‰Ó 31.03.2021 „. ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ, ÓÚ 8:00
˜. ‰Ó 16:30 ˜. ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ Ò„‡‰‡ Ì‡ “œ Ì‡ ÕŒ»
- ¬Ë‰ËÌ, „. ¬Ë‰ËÌ, ÛÎ. ìœ‡Á‡ÒÍ‡î π 4.
ÀËˆÂ Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚË: ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ ƒË˜Â‚‡ - Ì‡˜‡ÎÌËÍ
Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ ì¿‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌî, ÚÂÎ.: 094/605 390.

Марица
Изток”
също
продължават напред в конкурса. Това са Николай Диков, Андон Андонов и Георги
Коев. Допуснати са и Петър
Петров и Стойко Башалов.
Изпълнителният директор на
ТЕЦ “Марица Изток 2” също
се е кандидатирал в конкурса
за представители на държавата в съвета на директорите на
дружеството. До 1 март кандидатите за енергийни шефове трябва да представят концепции за развитието на компаниите в сектора.

Активите на
инвестиционните
фондове с ръст над
36 на сто
Към края на декември 2020 г. активите,
управлявани от местните и чуждестранните
инвестиционни фондове
с дейност в България,
възлизат на 5,887 млрд.
лева. Актуалната статистика на БНБ показва,
че размерът им се увеличава с 36,2% (1,565
млрд. лева) в сравнение
с декември 2019 г. и с
12,2% (640 млн. лева)
спрямо септември 2020
г. Като процент от БВП
общият размер на активите на местните и
чуждестранните инвестиционни фондове в
края на миналата година е 5%. Година порано той е бил равен на
3,6% от БВП и 4,5%
към края на третото
тримесечие на 2020 г.
За една година инвестиционните фондове са се
увеличили с 312 и към
31 декември са 1407,
като чуждестранните са
повече с 314 броя

(1278 към 31 декември
2020 г.), а местните са с
два по-малко (129 към
31 декември 2020 г.).
Към края на декември
активите на местните
инвестиционни фондове
достигат 1,785 млрд.
лева, като за година са
се увеличили със 74,3
млн. лева. На тримесечна база те са се увеличили с 104,2 млн. лева.
Средствата, управлявани от фондовете в облигации, са нараснали за
година с 4,4 млн. лева
(0,6%) до 717,4 млн.
лева към декември 2020
г. На тримесечна база
увеличението е с 4,9%
(33,7 млн. лева). В края
на миналата година относителният дял на активите на фондовете в
облигации от общия
размер на активите на
местните инвестиционни фондове е 40,2% при
41,7% към декември
2019 г. и 40,7% към
септември 2020 г.
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От РС Македония избяга
съден шеф на спецслужба
Сашо Миялков може да се е прехвърлил в Гърция през България
Република Северна Македония издаде заповед за международно издирване за
бившия шеф на контраразузнаването
Сашо Миалков, който е в неизвестност
от неделя.
Миялков бе сочен за една от най-зловещите фигури при управлението на премиера Никола Груевски.
Ръководителят на прокуратурата за
борба срещу организираната престъпност
и корупцията Вилма Русковска съобщи,
че е разполагала с информация за подготвяното бягство, но органите на реда са се
забавили с реакцията си. В интервю Русковска съобщи, че разговаряла часове със
служители на МВР и Агенцията за национална сигурност, преди те да се задействат. Почти 10 часа по-късно те започнали

издирване, но Миялков не бе открит. “Това
е истинска катастрофа. Много е трудно
да се работи, когато нямате подкрепа от
останалите”, заяви Русковска.
Миялков ръководи контраразузнаването между 2006 и 2015 г. и името му се
свързва с масово незаконно подслушване
на македонски граждани. Той е сред найвлиятелните хора около Груевски и един
от най-богатите македонци. Арестуван е
почти веднага след бягството на бившия
премиер Никола Груевски в Унгария през
2018 г.
Изчезването на Миялков става седмица преди произнасянето на окончателната
присъда срещу него по делото “ТаргетТвърдина” за незаконно подслушване на
над 20 000 македонски граждани между

2008 и 2015 г. Миялков е заплашен с до
13 г. затвор.
От разпространените подслушвани
разговори стана ясно, че той е контролирал съдебната система и е нареждал кой
да бъде арестуван и на кого да бъде отнет
бизнесът, съобщава БГНЕС.
Президентът Стево Пендаровски призова отговорните институции да открият
и арестуват беглеца. “Подобни случаи са
неприемливи за държава, която очаква да
започне преговори за членство в ЕС и
която работи упорито за реформиране на
съдебната система и изграждане на доверие в правовата държава”, заяви президентът. Той изрази очакване беглецът да
бъде бързо открит и върнат в страната.
Медиите в Скопие пишат, че Миялков

се намира в Гърция, като все се още не е
известно дали той е излязъл законно през
някой от граничните пунктове на Северна
Македония. Някои предполагат, че бившият шеф на контраразузнаването е стигнал до Гърция през България.
Според публикациите изборът не е
случаен, тъй като Атина отказа отказа да
екстрадира двама други обвиняеми по делото за подслушване - Никола Бошковски
и Горан Груйовски.
Разпитани са членовете на семейството и роднини на Миялков, включително
синът му Александър.
Македонската секция на “Гласът”на
Америка” съобщи, че Държавният департамент на САЩ следи отблизо ситуацията с бягството.

Словакия иска помощ
от ЕС срещу заразата
Словашкият външен
министър Иван Корчок
призова партньорите от
ЕС да изпратят ваксини,
защото страната е в “трагична” ситуация с коронавируса, съобщиха медиите. Братислава е поискила от ЕС и 10 лекари и
25 медицински сестри.
Дневно в страната се регистрират около 100
смъртни случая, което е
най-високият седмичен

показател в света спрямо
броя на населението. От
неделя Словакия е имала
3 672 пациенти в болница с потвърден коронавирус. Общо смъртните
случаи в страната са
6577. До края на миналата седмица са ваксинирани 272 341 души с поне
една доза.
Компанията “Пфайзер” ще доставят седмично на САЩ над 13 млн.

дози ваксини до средата
на март, общо 120 млн.
дори до края на март и
300 млн ваксини до края
на юли. Тя очаква да произведе за 2021 г. общо 2
млрд ваксини.
Президентът на САЩ
Джозеф Байдън обяви от
понеделник 5-дневен траур, след като починалите
от КОВИД-19 надхвърлиха половин милион (500
071 души).

ОБЯВА
ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÔÂ‰
ÍÏÂÚÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ Í‚. ì ÂÏËÍÓ‚ˆËì Ë Ò.
—ÂÒÎ‡‚ˆË.
СНИМКИ БГНЕС

Владимир Путин и Александър Лукашенко караха ски и моторни
шейни в паузата между преговорите в зимния курорт в Сочи.
Преговорите в понеделник продължиха 6 часа. Кремъл съобщи,
че в проведен във вторник телефонен разговор двамата са обсъдили
въпроси на съвместната отбрана, кооперирането във военната
индустрия и данъчната система

Заради геополитиката САЩ
са против „Северен поток-2”
САЩ са против проекта “Северен поток-2”
(СП-2) изключително от
геополитически съображения, призна на брифинг говорителят на
Държавния департамент
Нед Прайс, цитиран от
ТАСС. В отговор на
журналистически
въпрос той заяви следното: “Говорим за геополитика. Обезпокоени
сме от влиянието, което
той ще осигури на Русия, от онзи лост на влияние върху наши найблизки съюзници и парт-

ньори в Европа, който
той ще предостави на
руския режим”. Прайс
добави също, че не е
правилно да се възприемат санкциите като
единственият инструмент на САЩ срещу
проекта, намеквайки, че
може да бъдат задействани и глоби.
Междувременно според изданието “Ейкшъс”
(Axios) противниците на
СП-2 в Централна и Източна Европа са обезпокоени, че президентът
Джозеф Байдън не е го-

тов на решителни мерки
за спирането на проекта.
“Противниците на Русия
се опасяват, че Байдън не
иска да се противопоставя на Ангела Меркел и
да нанесе сериозни щети
на Германия, отбелязва
изданието.
ЕС и САЩ ще осъществяват тясна координация на действията си
срещу Русия и Китай, решиха външните министри на ЕС и държавният
секретар на САЩ Антъни Блинкън на видеоконференция в понеделник.

ì—Œ‘»…— ¿ ¬Œƒ¿î ¬–≈Ã≈ÕÕŒ
Ÿ≈ œ–≈ ⁄—Õ≈ ¬ŒƒŒ—Õ¿¡ƒﬂ¬¿Õ≈“Œ
¬ Õﬂ Œ» ◊¿—“» Õ¿ —“ŒÀ»÷¿“¿
Õ‡ 24 ÙÂ‚Û‡Ë 2021 „. (Òˇ‰‡) ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò˙Ò ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡·ÓÚË
‚ Ò. ¡ËÒÚËˆ‡ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 01:30 ‰Ó 07:30 ˜‡Ò‡ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë
‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ÛÎ. ì—ËÌ˜Âˆì, ÛÎ. ì¡ÂÁ ËÏÂì,
ÛÎ. ì¬ËÚÓ¯ÍÓ Î‡ÎÂì, ÛÎ. ì◊ËÔÓ‚Ëˆ‡ì,
ÛÎ. ì¬Â‰ËÌ‡ì, ÛÎ. ì÷‚ÂÚÌ‡ „‡‰ËÌ‡ì,
ÛÎ. ì“ËÌÚˇ‚‡ì, ÛÎ. ì»‚‡ÈÎÓì, ÛÎ. ì—‚.
—‚. ËËÎ Ë ÃÂÚÓ‰ËÈì, ÛÎ. ì ‡ÎÛ„ÂËˆ‡ì, ÛÎ. ì—ÚÂÙ‡Ì —Ú‡Ï·ÓÎÓ‚ì, ÛÎ. ìÿËÔÍ‡ì, ÛÎ. ì¿ÎÂÍÓì, ÛÎ. ì–ÂÁÌ¸Ó‚ÂÚÂì, ÛÎ.
ìﬂÌ˜Ó‚ÒÍ‡ ÂÍ‡ì Ë ÛÎ. ìœÂÛÌËÍ‡ì.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ
‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ.
ìÕËÍÓÎ‡ Û¯ÍËÌ-◊ÓÎ‡Í‡ì, Ì‡ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ. ì—ÚÂÙ‡Ì —Ú‡Ï·ÓÎÓ‚ì.
Õ‡ 24 ÙÂ‚Û‡Ë 2021 „. (Òˇ‰‡) ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò ÂÏÓÌÚ ‚ ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ì ÂÏËÍÓ‚ˆËì ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:00 ‰Ó 16:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚:
Í‚. ì ÂÏËÍÓ‚ˆËì Ë Ò. —ÂÒÎ‡‚ˆË.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-

Õ‡ 24 ÙÂ‚Û‡Ë 2021 „. (Òˇ‰‡) ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ ÒÔË‡ÚÂÎÌË Í‡ÌÓ‚Â
Ì‡ ·ÛÎ. ì¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —Ú‡Ï·ÓÎËÈÒÍËì, ÊÍ.
ì ‡ÒÌ‡ ÔÓÎˇÌ‡ì ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡
‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:30 ‰Ó 21:00 ˜‡Ò‡
Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ·ÛÎ. ì¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
—Ú‡Ï·ÓÎËÈÒÍËì, ÏÂÊ‰Û ÛÎ. ìœÓÙ. ¬‡È„‡Ì‰ì Ë ·ÛÎ. ì¬‡‰‡ì; ·ÛÎ. ì¬‡‰‡ì
·Î. 137.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ·ÛÎ.
ì¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —Ú‡Ï·ÓÎËÈÒÍËì ‰Ó ·Î. 2.
–ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË ˘Â ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓ‰Ó·Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡
ÏÂÊ‡, Í‡ÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡Ú
ÁÓÌËÚÂ Ì‡ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ·˙‰Â˘Ë Ì‡Û¯ÂÌËˇ
Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ.
«‡ÒÂ„Ì‡ÚËÚÂ ÓÚ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ
“ÂÎÂÙÓÌÌËˇ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î
¿ƒ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ 0800 121 21 ËÎË ‰‡ ÒÎÂ‰ˇÚ
Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÚÂÍÛ˘Ë ÚÂÂÌÌË
‰ÂÈÌÓÒÚË ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ˜ÂÁ ¬ËÚÛ‡ÎÌËˇ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ http://www.sofiyskavoda.bg/
water_stops.aspx.
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÒÂ
ËÁ‚ËÌˇ‚‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË Á‡ ÔË˜ËÌÂÌËÚÂ ‚ÂÏÂÌÌË ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡!
ŒÚ‰ÂÎ ÓÏÛÌËÍ‡ˆËË
Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î
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Оголени кабели
Антон ГИЦОВ

Едно момче загина,
покосено от токов удар.
Оголеният кабел, който
го уби, е символ на беззаконието, безхаберието и корупцията в нашата държава. Незаконният павилион и незаконното му захранване
с ток е станало срещу

рушвет. Всички по веригата се покриват, не
се знае кой е собственикът на павилиона, не
се знае кой е виновен.
Къде е Гешев, ловецът на руски шпиони?
Къде е МВР, което
беше страшно активно
в случая със сина на
президента Радев, заведе го в участъка, защото нямал лична карта?
Къде е и Падишаха,
който би трябвало да
изригне от гняв и възмущение от това престъпно отнемане на
млад човешки живот?
Цялата ни държава е
оплетена в “оголени кабели”, много хора ги
настъпват и заминават
за оня свят - вижте при-

мера със здравеопазването и коронавируса,
където смъртността
щеше да е по-ниска, ако
правителството беше
взело адекватни мерки.
Вижте образованието по данните на ЕС 41
процента от учениците
до 16-годишна възраст
у нас са неграмотни. А
на тях се разчита като
пораснат да градят икономиката. Вижте лошите пътища, по които
стават катастрофи и загиват хора - и там сме
първенци в Европа.
Вижте обезлюдяването
на страната - и найстрашният “оголен кабел” - липсата на перспектива за изхранване,
оживяване и реализа-

ция, принуждаващ младите хора да емигрират. И огромните заеми, които тегли Падишаха, за да раздава предизборно пари, та да се
задържи на власт, заеми, които нашите деца
и внуци ще изплащат.
Вижте как постепенно
се превръщаме в тоталитарна държава, в която ни управлява един
посредствен човек - самодържец.
Така ще е, докато
не бъдат изметени сегашните управници. А
дали ще стане - зависи
от нас, гласоподавателите. Защото, ако останат на власт, ще продължим да настъпваме
оголени кабели.

Тикат НАТО в Азия
Юри МИХАЛКОВ

НАТО си сменя географията, северноатлантическата сигурност
вече отеснява на пакта
и той е хвърлил око на
азиатско-тихоокеанската. Няма как да не стигнеш до тези изводи след
оценките на генсека
Йенс Столтенберг, казани по време на Мюнхенската видеоконференция по сигурността:
“Възходът на Китай
има определящо значение за трансатланти-

ческата общност с потенциални последици за
нашата сигурност, просперитет и начина ни
на живот”. Поради тази
причина, продължава
Столтенберг, НАТО
трябва да задълбочи отношенията със своите
близки партньори като
Австралия и Япония и
да създаде нови такива,
а също да се превърне в
политическа площадка
за противопоставянето
срещу Китай и Русия.
Думата ми е за Китай. Първо, ако алиансът е истински стожер на цивилизоваността, за какъвто се
бие в гърдите, трябва
ли да се притеснява от
възхода на хилядолетна държава, която найпосле толкова ударно
превъзмогва бедността? Второ, има ли китайски бази около Европа или САЩ (и Ка-

нада), насочени ли са
китайски ракети срещу
Северния Атлантик,
спретва ли Китай преврати в страни от алианса, та Столтенберг се
притеснява за сигурността и начина на живот? И, трето, алиансът не би трябвало
да се бои и от просперитетните съображения. Да, Китай може да
е конкурент на Запада,
но нали идеята за конкурентността е “пъпът” на западните ценности? Възход чрез
конкуренция не беше
ли “каймакът” на свободния свят?
Доводите на Столтенберг са грим за поприкриване на сбръчканото лице на Студената война. От устата на
норвежкия генсек говори хегемонизмът на
САЩ, които искат да
разместят географията

на политиката (т.е. геополитиката)
и
да
хвърлят Северния Атлантик в азиатско-тихоокеанската арена на
конфронтацията срещу
Китай. А това вече е безумно. Защото географията не е вещ да я местиш насам-натам. Защото НАТО няма какво
да прави в Пасифика,
макар натовските САЩ
и Канада да са и тихоокеански държави. И
защото алиансът под
натиска на Вашингтон
се превръща в развъдник на конфронтация и военолюбие. А
Столтенберг, вместо да
реди такива оценки, да
издейства допитване
сред европейците дали
биха искали да се бият
и мрат срещу държава,
която няма как да ги заплашва и дори им предлага проекти за просперитет.

Всичко тече...
От стр. 1
По какво ще познаете, че идват избори? По
това, че отговорните
кадри рязко си припомнят неизпълнени с години обещания. То не
са тунели, магистрали,
подмяна на водопроводи, занемарени пътища,
неразчистени сметища... Тези дни ГЕРБ и
компания ще се впуснат
с бясна скорост да обещават, може и гумени
ботуши да обуят, и лопати да нарамят.
Историята в Брес-

товица само показва
какво е отношението на
управляващите към местната власт - ако не си
наш, не ни интересуваш. Оправдавайки се,
областната управителка сама показа, че отказва да общува с кмета. Тя имала доклада,
който посочва причината за замърсяването. И
успокоителната й пресконференция нямаше
да я има, ако Михайлов не бе взел крайни
мерки. Иначе топката
щеше да се тупа, поне
до подходящото пре-

дизборно мероприятие. От ВиК сами го
казаха - планували работа март-април, ама
сега можело и по-рано
да започнат. Сами си
отговорете дали планпрограмата не е съобразена с парламентарните избори.
Всичко тече, но,
уви, не всичко се пие.
И с лъжите на управляващите е така - някак
засядат на гърлото и
оставят горчив послевкус. Може би е време
общественото недоволство да прелее и да ги

отнесе. Времето тече, а
ГЕРБ и клакьорите им
забатачиха всичко, до
което се докоснаха. Ще
ги оставим ли да пресушават надеждите ни
за по-добро бъдеще?
Ще ги оставим ли предизборно да ни давят в
обещания, които после
не изпълняват? Всичко
тече, време е да оставим некомпетентността да изтече в мивката.
Дано след нея дойде
повече “чиста вода” и
неопетнени, загрижени
и изпълняващи ангажиментите си лица.
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1878 - В СВИЩОВ СЕ РАЖДА
АЛЕКСАНДЪР БОЖИНОВ, КАРИКАТУРИСТ, ИЛЮСТРАТОР,
ПУБЛИЦИСТ (УМИРА 1968 Г.).
Смятан за законодател в областта на карикатурата и илюстрацията. Едни от най-популярните
му произведения в карикатурата
са срещу личния режим на Фердинанд. Редовните му герои са Пижо и Пенда, които по това
време се превръщат в герои на народното творчество. След 9 септември 1944 г. основната му
тема е защитата на мира.
1892 - РАЖДА СЕ ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ, ВОЕНЕН И
СПОРТЕН ДЕЯТЕЛ (УМИРА
1990 Г.). Генерал, участник в
Балканските войни, Първата и
Втората световна война. Участва в Парада на победата в
Москва през 1945 г. Като отличен ездач и спортист представя страната на олимпиадите в Париж (1924) и Амстердам (1928). Бил е военен аташе, политически представител на България във Вашингтон и
в ООН, председател на Българския олимпийски
комитет, член на МОК и др.
1936 - РАЖДА СЕ ЧУДОМИР
НАЧЕВ, ЛЕКАР (УМИРА 2005 Г.).
Един от водещите специалисти у
нас по вътрешни болести и кардиология. Създател на 14 нови лекарствени препарата. Носител на
орден “Стара планина” I степен.
Почетен член на БАН. През 2006 г.
е учредена фондация “Акад. Чудомир Начев”, чиято цел е да съхранява и продължава делото му.
1943 - РАЖДА СЕ ХРИСТО
ПРОДАНОВ, АЛПИНИСТ №1 НА
БЪЛГАРИЯ ЗА ХХ В. (УМИРА
1984 Г.). Сред покорените от
него върхове са Ленин, Хиндукуш
и Лхотце. Участва в първата
българска експедиция, покорила
най-високия връх на планетата Еверест. Става 13-ият човек в
света, достигнал до върха без кислороден апарат по най-трудния и дълъг път, а България - 19ата страна, чийто представител покорява Еверест. Загива на 20 април 1984 г. при спускането
по югозападния склон на върха.
1984 - ДЯВОЛСКИЯТ МОСТ НАД Р. АРДА
Е ОБЯВЕН ЗА ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА.
Мостът, намиращ се в
живописен пролом на
около 10 км от гр. Ардино, в близост до с. Дядовци, е построен в началото на ХVI в. Той е
част от пътя, свързващ Горнотракийската низина с Беломорска Тракия и Егейско море. Корените му трябва да се търсят още преди 7000
години. На днешното му местоположение някога е имало римски мост, част от значимия античен път “Виа Игнасиа”, свързващ Бяло море и
Тракия през прохода Маказа.
1992
ПАРК
“РИЛА” Е ОБЯВЕН ЗА
ЗАЩИТЕНА ТЕРИТОРИЯ. Целта е да се запазят естествените
комплекси и присъщото
им видово разнообразие.
Национален
парк
“Рила” е с обща площ
107 923,7 ха и включва горски фонд - 67 358,7 ха,
и високопланински пасища и ливади - 40 565 ха. В
границите му влизат биосферният резерват “Парангалица”, Централният Рилски резерват с обща
площ 12 393,7 ха, резерватите “Ибър”, “Риломанастирска гора”, “Скакавец”.
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Държава между
шахтата
и джипката
Потъваме отдавна, катастрофите
са всекидневие. Няма какво да губим повече!
Ина МИХАЙЛОВА

Живеем в държава, която
повече от седмица не може да
открие на кого е една шахта,
убила 16-годишно дете. Имаме
община, която преди повече от
две години уж е отказала на един
павилион разрешително, но той
работи, вписан законно в кадастъра. И е защитаван на живот
и смърт от чиновници, стройно
подредени на опашка за корупционна ваксинация. С подписи
под различни документи, със запетайки и без. Не, корупцията в
България не е просто усещане.
Корупцията тук убива.
Повече от седмица виновни няма. Безхаберие, бездушие, безочие. Такава е днес
България - държава на шахтите, в които потъваме и угасваме. По малко всеки ден, докато не изгорим съвсем. Държава - шахта на мутрите и мафиотите. Държава, голяма колкото една шахта. Шахта, олицетворяваща една държава.
В същото време всеки ден
ни показват как тази власт, която е осеяла със смъртоносни
шахти територията и живота ни,
се вози в лъскав джип. Един
фетиш по думите на социалния
министър Деница Сачева. Според депутата от ГЕРБ Георги
Марков именно джипката на
Борисов е “символ на направеното”. А според зам.-министъра
на регионалното развитие Николай Нанков “През джипа
светът се вижда по друг начин...”
Държавата на джипката е
“друга бира”. Там няма шахти,
няма оголени кабели, няма умиращи хора.

Два свята, единият
е излишен!
България е разпъната между
шахтата и джипката. Между
безхаберието, корупцията, липсата на справедливост и на
върховенство на закона, от една
страна, и фалша, лъжата, арогантността, лицемерието, некадърността и мутризацията - от
друга. В едната държава хората
се бият за хляб, едва оцеляват,
умират по стълбите на болниците или върху капаците на
шахтите. В другата България на

онези, които джиткат с джипките, не им пука за нищо от това.
Те живеят в своя свят, в който
всичко е красиво, умно, възвишено, идеално, съвършено.
Докато хората от селата между Велико Търново и Русе протестират и затварят пътя, защото нямат вода, Бойко Борисов
рецитира от джипката нещо си
там за някакъв кредитен рейтинг
на Фич. Така де, като нямате вода,
мийте се с кредитен рейтинг!
Варненци недоволстват заради изсечена гора, която
трябва да ги спасява от наводнения, но кметът на морската
столица продал общинската
част от парцела на бивш ортак
на Бойко Борисов.
Ако институциите си гледаха работата, нито хората щяха

“обновят” кандидат-депутатските си листи. Явно опетнените и
непочтените трябва да бъдат
балансирани. Това с обновяването на листите и прочистването на ГЕРБ го “играхме” - с технократа Дянков, с Влади, с вярната Фидосова, с Цветанов...
Сега търсят нови наивници, готови да забравят чест и име, за
да пийнат от корупционното
ручейче, подпечатвайки поредния лъвски пай за големите играчи. Какво ли не прави човек
за едната джипка или обществена поръчка!

Ваксината като кебапче
От джипката на Борисов
тръгна и предизборната ваксинация. Може да нямат програма,

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

200” на джипката.
И всичко това - гарнирано с
лъжи. Защо ни лъжат, че само в
България имало полемика коя
ваксина е по-добра. Напротив,
отдавна четем. Полемика не
само има навсякъде по света, но
и ще има занапред. Нормално е.
Не влизам в спор коя ваксина е
лоша или вредна, тук думата е
на специалистите. Но когато
вкарваш български привкус и в
това, даваш терен на антиваксърството и на теориите на
конспирациите. Защо? За да
прикриеш собствените си гафове и неумения, собствените си
провали. За да замъглиш темата
и тревогите.
Ваксинацията е залогът за
изборите.
Опашките и демонстрирана-

щен, обезкожен, обезкостен и
изложен на показ.
Протестите от миналата година уплашиха властта и тя бе
готова да се оттегли. Само че
енергията се разпиля между поголеми и по-малки провокатори, между нови кандидати за
джипката. Последните социологически проучвания показват,
че широката фрагментация в обществото позволява много от избирателите да останат непредставени в следващия парламент.
Защото отчетените нагласи за
подкрепа на партии, които дори
не са регистрирани за участие в
изборите, а ще разчитат на мандатоносител - Васил Божков, например, са всъщност гласове на
вятъра. Които нито ще намерят
представителен израз в следващото Народно събрание, нито
ще помогнат за разбиване на
Модела и на статуквото. Напротив, очертаният от проучванията нетипично висок дял на подкрепа за т.нар. други партии означава, че отново тази власт ни
залага поредната спазарена коалиционна формула. ДПС е в
позиция “Винаги готов!”, а ГЕРБ
кроят формат с познати патерици. Остава да видим публичната
прегръдка с “българския Навални” или да ръкопляскаме на
новото шоу от дивана.

Сега е времето
за размисъл!

Бойко Борисов “вкара” и ген. Мутафчийски в джипката,
за да му покаже строителството на “Струма”
да са без вода, нито горите на
България щяха да се изсичат.
Така мислим ние, дето сме “у
шахтите”. Онзи “у джипа” казва, че промяна във властта у нас
щяла да се отчете като нестабилност. Нечувана наглост! Значи, ако той не управлява, всички
отиваме в шахтите, така ли? Че
ние сме там! Значи да оставим
корупцията, да си я отглеждаме,
да си я пазим, щото иначе не
бива?! Той като е на власт е
добре, ако не е - зле. Да седим и
да продължаваме да гледаме как
държавата потъва и опасност
дебне отвсякъде, а отговорността на онези, които я управляват,
е затисната от далавери. Обградена е от “свои” хора, Котараци, Вълци, братовчеди, сватове,
майки и калинки.
“Млади, неопетнени, без
съмнение в почтеността им” такива търсят от ГЕРБ, за да

може да има тотален хаос с ваксинационния план, но юрушът
на ваксините е точно това, което
днес е нужно на властта. Вижте
само какви опашки - хиляди,
маса, народ... Дали някой Му
казва, че всички, които се ваксинират, ще гласуват за ГЕРБ? Той
отново е в джипката и инспектира как се изпълнява неговата заповед - игли за всяко кътче на
родината, най-малко 10 000 на
ден. Почти като кебапчета по
време на предизборна кампания.
И това употребиха. Нищо не излезе от списъците и реда. Такива
просто няма. Не им се получи,
затова организираха кризисния
пиар с масовата ваксинация.
Какъв успех - народът се реди
не за банани, а за ваксини, здравният министър благодари трогателно, а Борисов откъсна дори
генерал Венцислав Мутафчийски
от ваксинациите и го качи “с

та “мисъл за народа” убиват
трезвата преценка за ужасния
безпорядък и тоталната немощ.
Резултатите отдавна са видими.
Затова и репортажите от джипката застрашително ще растат.
Но липсата на доверие в тази
власт няма и не може да бъде
компенсирана.

Не вярвайте
на нарочени
мандатоносители!
Стана ни навик да избираме
едно, а да получаваме друго, при
това с гарнитура. С времето ни
наложиха, а и ние се оставихме
да ни наложат, “незаобиколими
фактори” в политиката, които си
повярваха твърде много. А ние
им позволихме да увеличават и
да консумират до безкрай незаобиколимостта си. Време е този
порочен модел да бъде разни-

Не на 4 април, не след 4
април. Днес трябва да преценяваме какво избираме - да
продължаваме да бъдем държава на шахтите и на джипката или
нещо коренно различно.
Повече от седмица куп институции си подхвърлят,
прехвърлят и подмятат една
шахта. Така вече десет години
подхвърлят, прехвърлят и подмятат един народ. Винаги са
невинни, не носят отговорност,
не знаят какво правят, не е тяхна работа, не искат да ни гледат и да ни чуват. Сега си представете как тези, които не могат да се оправят с една шахта,
един светофар и един павилион, ще продължават да се “оправят” с далеч по-сложни, отговорни и важни неща в държавата. Със Седмия блок на АЕЦ
“Козлодуй” например или с националната сигурност.
Шахтата и джипката са идеалните символи на днешната
българска държава. До това ни
докараха трите мандата управление на ГЕРБ и Борисов.
Държавата потъва в шахтата, а джипката катастрофира
всеки ден. И никога не отива
там, където “народната любов”
ще я понесе на плещите си. Няма
какво да губим повече!
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Вече година живеем във
филм на ужасите и в този
смисъл настъпва времето за
равносметка, колкото и трудна
да е тя. Въпреки пристигането
на първите ваксини хората са
настроени за още ограничения
срещу разпространението на
коронавируса, за ръст на фалитите, за увеличаване на безработицата и за продължителна
икономическа несигурност.
Дори и ваксинацията да върви
с бързи темпове, възстановяването от най-голямото икономическо свиване в мирно време
ще бъде бавно и неравномерно.
В момента сме в процес на разхлабване на строгите мерки.
Въпросът е кои сектори от икономиката ще се възстановят
най-бързо, кои изобщо не са пострадали и кои ще изпитват затруднения още дълго време?
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Зимните ни курорти очакват спадът на чуждестранните туристи да е до 80 на сто

Кой загуби и кой
спечели от пандемията
Туризмът и авиоиндустрията се сринаха,
е-търговията и комуникациите са в разцвет
Появи се и ново направление в
науката - панденомика, коeто
трябва да търси отговори на
тези въпроси и на това кой
спечели и кой загуби от необичайната ситуация.

Евгени ГАВРИЛОВ

Банки и авточасти
Финансовият и реалният сектор обикновено усещат по различен начин подобни периоди,
но през 2020 г. и банките, и
застрахователите също не бяха
пощадени. За миналата година
печалбата на банките у нас се
сви с 51 на сто до малко над 800
млн. лв. Това се дължи на поголемите разходи за обезценки,
които нараснаха почти двойно
в сравнение с миналогодишните. Другите източници на приходи също намаляха - постъпления от лихви, такси и комисиони, макар и с по-малко от 10%
за година. За застрахователите
2019 г. бе най-добрата от световната финансова криза насам,
но случилото се през 2020-а
заличи постигнатото.
Има обаче един категоричен и безапелационен печеливш в кризата, която навърши
една година, и това е е-бизнесът в различните му проявления - онлайн търговия (заедно с куриерските услуги), софтуерна индустрия, далекосъобщения. Почти всички останали
сектори в България бяха повече или по-малко губещи. Парадоксално, дори фармацията,
аптеките и хранителните магазини отчетоха спад през повечето месеци на 2020 г.
Българската икономика не
потъна най-дълбоко в ЕС през
първия локдаун (второто тримесечие), но и не се възстанови достатъчно стабилно през
лятото (третото тримесечие),
става ясно от данните на Евростат и НСИ. Те отчетоха, че

през април-юни 2020 г. българската икономика се сви с 10,1%
на тримесечна база при средно 11,3% спад в ЕС, но през
юли-септември БВП на България се увеличи само с 4,3% при
11,5% средно за ЕС според експресните данни от края на
миналата година.
На годишна база индустрията регистрира спад през всеки един месец от началото на
кризата. Промишленото производство през есента бе надолу
с 3,9%, което е доста по-добър
резултат от този през май срив от 16,1% на годишна база.
Добивът на въглища се е сринал с 42,5% през май и с 25,7%
през октомври. Сравнително
добре се представиха някои
сектори в текстилната индустрия, но не и производството
на облекла, където спадът бе
към 10-15% спрямо миналата
година. При производството
на обувки се стигна до месеци
със спад до 60 на сто.
Според официалните данни
ситуацията бе сложна за производителите на автомобилни
части, на машини и оборудване. Автоиндустрията е важна
за България, защото дава 11%
от брутния вътрешен продукт
на страната. Тя бе обаче една
от първите, които претърпяха
голям срив, тъй като при обя-

вяването на извънредното положение през март продажбите на нови коли буквално секнаха. Заради това големите
световни производители масово отказаха поръчки за части и
у нас се стигна дори до временно затваряне на цели заводи. През април производителите на авточасти у нас записаха
70% спад на оборотите в сравнение с април 2019 г., а през
май - 27%. От юни оборотите
на тези производители започнаха да се увеличават с по 20%
над тези от 2019 г. Обяснението е в променената логистика
на доставките и във факта, че
след затварянето на границите
през март вече много повече
световни производители на
коли предпочитат по-близки
дестинации за доставка на частите, вместо да ги купуват от
Далечния изток.
Спад имаше дори в производството на компютърна, комуникационна и друг вид електротехника - до 8,3% в края на
миналата година. Секторът на
електрониката и електротехниката като цяло обаче регистрира спад на оборота, достигащ в
някои компании 30%. Енергетиката също отбеляза загуби 15,6% спад през май, 9,8% през
август и 5,4% през последното
тримесечие на миналата година.

Жилищата
В строителството ситуацията също не бе розова. След
шока от април и май, когато
сградното строителство намаля със 17-18% през пролетта,
то така и не се съвзе и остана
на минус 4-8% до края на миналата година. Пазарът на жилища остана стабилен през динамичната 2020 г. НСИ дори
отчете ръст от близо 4-6 на сто
на цените на новото жилищно

строителство през второто
тримесечие на годината спрямо същия период на миналата.
Въпреки очакванията за огромни обороти в търговията на
дребно с храни, която не е спирала нито за момент, статистиката регистрира сериозен спад
в сектора - оборотите паднаха
със 17-23%. И бензиностанциите отчетоха сериозни загуби от
драматичния срив с над 30% на
оборотите през пролетта и 20%
през лятото, ситуацията се
“нормализира” до 15-16% спад
спрямо миналата година през
есенните месеци. Друг парадокс
е, че дори търговията с лекарства и козметика отбеляза сериозен спад - 11-16% от май до юли.
Чак през есента, с втората вълна
на коронавируса, се усети реален ръст в потреблението на
фармацевтични продукти - 6,5%
за октомври-декември.

Заличаване
Нищо обаче не може да се
сравни с туризма, който на
практика бе заличен като отрасъл през последната година.
Оборотът в сектора през април-юни бе надолу с 95% спрямо същия период на миналата
година, а през лятото - със
70%, сочат официалните данни на НСИ. Коронавирусът
отне от българския туристически бранш поне 800 млн. евро.
Данните изскочиха от доклад
на БАН, който обаче разглежда ситуацията в сектора без последния локдаун (въведен в
края на ноември) и загубите
около посрещането на Нова
година. Анализите на бранша
са, че с добавянето на тези
щети загубите гонят 1 милиард евро заедно със загубите
на ресторантьорството.
В транспорта загубите градират. Най-малко пострада су-

хопътният транспорт (спад от
15% през второто тримесечие
и 3% през третото спрямо
същия период на миналата година). При корабите оборотите бяха драматично свити - с
43% през пролетта и с 35%
през лятото и есента. Но найпотърпевша е авиоиндустрията, която отбеляза спад над 80
на сто през 2020 г. Пътническият транспорт също затъна.
През първото и второто тримесечие автобусните превозвачи отбелязаха значителен спад
на превозените пътници, достигащ в някои месеци по време на първия локдаун до 80%.
През третото тримесечие се
забеляза забавяне на негативната тенденция, като намалението бе близо 28% на годишна база, показват данните на
НСИ. Въздушният транспорт
в България например през второто тримесечие бе намалил
работата си с 64,1%, сравнено
със същото тримесечие на миналата година. Този срив се
дължи изключително на спрените пътувания и през третото тримесечие. По-малко
пътници бяха превозени с
градския електротранспорт трамваен, тролейбусен и метро, като намалението е с 23,7
на сто на годишна база. Летищата у нас също отчетоха срив
на полетите и преминалите
пътници през тях. Летищата
във Варна и Бургас отчетоха
спад на полетите с около 80 на
сто през 2020 г. в сравнение с
предходната година. Намалението на пътниците на Летище София бе с около 60%.

Консултантските услуги
Сред малкото, които не пострадаха в кризата, бяха всякакъв вид консултантски услуги - юридически, данъчни, счетоводни, при които тази година дори има силни ръстове.
Единственият категоричен и
безапелационен печеливш от
икономическата и здравната
криза бе онлайн търговията.
Ръстовете в оборотите бяха
феноменални - от 15% през
май, през 43% годишен ръст за
август и около 55% през есента. Малкото сектори в групата
на услугите, които могат да се
похвалят с ръст в кризисната
година, са отново свързани с
ИТ и интернет - далекосъобщения, информационни услуги и технологии. В момент, в
който всички останали страдат,
те са нагоре с 5 до 25%.
Има, разбира се, дейности,
които се възползваха, волно или
неволно, от ситуацията и през
цялата 2020 г. отбелязват ръст.
Дали това е довело до увеличение и на приходите, ще се разбере тази година, но поне засега
пощенските и куриерските услуги не усещат криза. През
първото тримесечие ръстът на
техните обороти спрямо първото тримесечие на 2019 г. бе
12,5%, през второто - 21,6%, а
през третото и четвъртото 19,4%. В ИТ-сектора и в далекосъобщенията положението бе
същото и дори още по-добро.
Телекомуникационните оператори могат да се похвалят с непрестанно увеличаващ се ръст
на оборотите - 6,8%, 11,8% и
19,7% съответно за първото,
второто и третото тримесечие.
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ДОСТАВКИ НА
ВАКСИНИ ПО ДАТИ
ОТ РАЗЛИЧНИТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

Борисов ли ускори
ваксинацията?
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Или как внесоха хаос в процеса
Аида ПАНИКЯН

Може да се каже, че
масовата ваксинация срещу КОВИД-19 започна.
Заповедта на здравния
министър за организацията на 318-те ваксинационни пункта е от 11 февруари. На 19 февруари премиерът се разпореди: “Искам по 10 000 минимум
на ден да се ваксинират,
за да може тези стотици
милиони, които дадохме
за ваксина, да не стоят по
складове или да се бавим
и да чакаме някой”. Тази
уговорка е важна, за да не
би Бойко Борисов да си
повярва, че той е ускорил
процеса на ваксинация.
“Искането” Му почти
се осъществи в почивните
дни, но това по-скоро
може би е случайно, защото за младите и работещи хора е добра възможност да се възползват от
съботата и неделята. Само
в неделя ваксинираните в
страната бяха 10 998
души, а в понеделник - 11
709. Но 3278 от тях бяха
в София, 928 - в Бургас,
745 - в София-област. В
област Търговище обаче
бяха ваксинирани само 13
души, във Видин - 53, в
Монтана - 62.
Камерите проследиха
и показаха “извиващите се
опашки пред ваксинационните пунктове”, но това
беше в големите градове.
На места причина за подългото чакане бе недостатъчният брой хора, за
да бъде отворен цял флакон ваксина, в който има
5 до 10 дози. Организацията е важна заради трайността на ваксините. Но
дали е добра и надеждна?
Не бяха малко и хората, които казаха: “Зае ми
10-15 минути”, което е
странно, защото в листовката на “АстраЗенека”
например изрично пише,
че се “препоръчва внимателно наблюдение в
продължение на най-малко 15 минути след ваксинацията”! А времето преди убождането - мерене на
кръвно, на температура?
Ваксинирането не е конвейр, то е отговорност и
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Общ брой дози, прилагани на 100 души население в Израел, Турция,
Румъния, Гърция, България (Това е единична доза и може да не е равна
на общия брой ваксинирани хора)

е необходим, само докато бяха малко ваксините?
Или просто е бил неизпълним, защото първоначално по-малко от половината медицински
служители и около
четвърт от заетите в образованието бяха заявили
желание за ваксинация?
Раздвижването на
властта дойде след констатациите, че страната ни
за пореден път е на дъното. Междувременно дойдоха по-големи количества ваксини от “АстраЗенека”. И - който иска, да
заповяда! Който има лекарска препоръка (или
личен избор) за РНК-ова
ваксина, ще почака!
В края на януари министър Костадин Ангелов увери, че страната
има възможност на ден
да бъдат ваксинирани от
50 хиляди до 100 хиляди
души. Дали?
“Един общопрактикуващ лекар може да направи от 10 до 20 ваксини на
ден”, заяви няколко дни
по-късно д-р Николай
Брънзалов, зам.-председател на БЛС и общопрактикуващ лекар. Но навярно това би станало в рамките на работното време
на едно джипи и когато
няма пациенти за други
дейности - за преглед, например. Или да определи
един или два от петте работни дни в седмицата
само за ваксиниране, защото за ваксина трябва да
отиват само здрави хора.
Постижимо ли е, ако в
пациентската му листа от
1500 души да приемем, че
1200 са възрастни, и да
допуснем, че всички те

25 740 - 22.02
57 600 - 10.02
22 230 - 15.02
31 200 - 12.02
6000 - 12.02
28 800 - 7.02
17 550 - 1.02.
3600 - 31.01
14 040 - 25.01
18 720 - 18.01
2400 - 13.01
25 000 - 4.01
9750 - 26.12

искат да се ваксинират?
Какво се случва в населени места, като Ахтопол,
например, където няма общопрактикуващ лекар? Ще
бъдат ли достатъчни обявените от премиера 25
мобилни екипа? А има ли
достатъчно ваксини и ще
стигнат ли до малките населени места? По колко
души дневно могат да обслужат 318-те пункта в
страната, ако вземем за
база петте на “Пирогов”,
които от петък следобед
до неделя вечерта са ваксинирали 1900 души?
По думите на директора на “Пирогов” проф.
Асен Балтов, сега фокусът е върху членовете
на секционните избирателни комисии, тъй като е
важно втората доза от
ваксината да им се постави минимум 10 дни преди
вота. Навярно това означава с голямата част от
продуктите на “ПфайзерБиоНТех” и на “Модерна”, които изискват между 21 и 28 дни между двете игли, да бъдат ваксинирани именно тези хора.
Към 22 февруари в
страната трябва да са доставени 262 580 дози от
трите разрешени в ЕС ваксини според съобщенията
на МЗ за доставки. До тази
дата според Националната информационна система общо са ваксинирани
131 063 души, 27 952 са и
с втора доза.
Събота и неделя в големите градове показаха,
че всичко е възможно.
Въпреки това процесът
на ваксинация в България е сред най-слабите в
ЕС. Защо?

ИЗТОЧНИК: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ НА БОЛЕСТИТЕ

ИЗМИНАХА ДЕВЕТ ГОДИНИ БЕЗ

Доставени дози на 100 души население
на ваксиниращия се, и на
ваксиниращия. Особено,
когато доверието в този
процес е толкова крехко.
Според “Алфа рисърч”
близо 52% от хората не
възнамеряват да се ваксинират, по-малко от 10%
твърдят, че ще го направят възможно най-скоро.
Според “Галъп” 48% не
биха се ваксинирали и
само 1% са получили ваксина. От “Алфа рисърч”
правят уговорката, че 10%
се равняват на около 500
хиляди души. Очевидно е,
че както комуникационната, така и организационната стратегия на кампанията се нуждае от съществено подобрение. И
нещо важно: близо 37%
(тоест над милион и половина души) от анкетира-

ните се колебаят и решението им ще зависи от
хода на тази кампания.
До 8 февруари българските здравни власти, за
разлика от тези в много
други
държави,
се
придържаха към едно далновидно и доста практично правило, като запазваха втора доза за всеки ваксиниран. Така процесът на
ваксинация у нас, макар и
муден, не спря, за разлика
от други държави, където
ваксините се изчерпаха,
когато единият производител имаше производствени проблеми. Но вече
решението на здравните
власти е всички налични
дози от ваксината на “АстраЗенека” да се поставят
за “първа игла”. Очевидно
за “втората” - когато му

дойде времето, защото
периодът между първи и
втори прием на тази ваксина е между 28 и 82 дни.
Е, как да не заподозре
човек намесата на политика? Защото, който днес е
получил първа доза, втората ще получи през май.
А през май не се знае в
чии ръце ще бъде държавното кормило. Нито дали
ще има ваксини. Или - след
нас и потоп!
Страната ни, като цивилизована, изработи и
Национален ваксинационен план. От края на миналата седмица обаче той
се оказва почти непотребен. Защо? Какво стана?
Къде отиде трудът на хората, които го изработиха? Бил е направен, за да
сме “като другите”? Бил
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Арабската пролет:
А следващите десет години?
Драмите на периферния капитализъм
Мирослав ПОПОВ

Избухването на Арабската пролет в
началото на 2011 г. бе съпроводено с
коментари, че за пръв път от хилядолетие арабските народи се заемат сами с
проблемите си. Близкоизточните монархии, а и повечето републики, политически сякаш са проектирани по британски
модел - местните управници отлично умеят да контактуват с онези външни фактори, от които зависят, но не знаят как да
разговарят със собствените си народи.
Не са имали нужда. С народа разговаря
полицията и проповедникът в джамията.
Арабската пролет помете половин
дузина дългогодишни диктатори. На площадите излязоха гневни младежи от бедните квартали, израснали без работа, без
пари и без изгледи за прилично бъдеще.
Популярният идеолог Франсис Фукуяма коментира “пролетта” с диагнозата,
че арабският свят е единственият регион,
в който все още не е избуяла “третата
вълна на демокрацията” според един небезспорен термин, въведен от Самюъл
Хънтингтън. Според Фукуяма със своя
“антиглобалистичен мироглед” арабските режими не са успели да се включат в
международното икономическо коопериране и съответно са изостанали. Звучи
логично, но много други краища на света
също са изостанали - Латинска Америка,
Централна Азия и Югоизточна Европа,
например, въпреки че са следвали императивите на “отворената икономика”.
Безработицата сред младежите в
Арабския свят е сравнително сред найвисоките в света - 25%, като при жените
по правило надхвърля 30%. В Сирия,
Египет, Ливан, Катар, Бахрейн и из палестинските територии политическият
стремеж е да се замени съществуващият
отчасти “европеизиран” модел на управление с друг, много по-ислямистки и
враждебен на Запада. Десничарската глобална информационна машина внушаваше, че протестите са продукт на политическия екстремизъм, включително на ляворадикалния и ислямисткия, които са
завладели арабските площади.
Арабската пролет носи отчетлив популистки, антиавторитарен, но също и
антикапиталистически патос. Демонстрира едно ново самочувствие, което преодолява тънкото чувство за някаква цивилизационна “непълноценност”.

Бунт, но срещу какво?
На 14 януари 2011 г. тунизийският
дългогодишен управник Бен Али избяга
от народния гняв в Саудитска Арабия.
Следващият бе Хосни Мубарак. На 11
февруари, подир 18-дневни масови протести, които прераснаха в революция,
след 30-години упражняване на властта
египетският президент бе свален и арестуван. Либийският лидер Муамар Кадафи бе пометен от власт на 23 август,
а на 20 октомври - подлъган да напусне

скривалището си и убит в близост до
родния му град Сирт. Убиха го не “като
куче”, защото кучетата ги убиват похуманно. Либийската промяна бе маскирана като бунт срещу личния режим
на Кадафи. Срещу него се обявиха някои либийски племена, които отдавна
бяха недоволни от начина на разпределение на печалбите от петрола.
Не толкова драматично се развиха
пролетните процеси в още дузина арабски държави. Сирийското ръководство
няколко десетилетия успява да поддържа
някакъв национален интегритет в една
пъстра и взривна в религиозен и етнически план държава. В света на ултраглобализма това не се прощава. Башар Асад бе
сатанизиран в глобалните медии. Найрадикалните му врагове не смеят да кажат какво ще се случи след евентуалното
му отстраняване.
“Пролетта” разцъфтя предимно в
сунитски общества, което не попречи
на властите в Техеран да се опитват да
представят събитията като ехо на иранската шиитска революция от 1978-79 г.
Някои западни експерти също разчитаха протестите да събудят вътрешно
конфесионални противоречия по линията на шиитско-сунитските напрежения. Засега звучи предимно антииранската струна. Иран не е арабска държава, но шиитите са значим фактор в половин дузина арабски държави.
Политическите алтернативи за Арабския свят бяха дефинирани с формулата
“реформи или революция”. Въпросът е
кои са реформите? Западът се почувства
“хванат на местопрестъплението”. Изплува прикриваният неоколониализъм и един
“остатъчен расизъм”.
Арабската пролет бе крачка напред в
сферата на демократизацията, но тя върна
назад икономическите перспективи на
арабския регион. Практикуваният от Запада “износ на демокрация” в Арабския
свят се прояви като отглеждане и реекспорт на ислямизъм. Човечеството си спести глобалния разговор за и с радикалния ислям. А той започва с простия
въпрос какво всъщност искат да постигнат ислямистите. Отговорът, когато е
даден свободно, е “световно господство”. Коранът прогласява тази цел достатъчно откровено.
Социалните реалности в повечето
мюсюлмански общества включват екстремна корупция, средновековна научна
изостаналост, гарнирани с такива екстремни добавки като “убийства на честта” и осакатяване на женски гениталии
като гаранция за съпружеска вярност.
Шокираща е констатацията, че “талибанският начин на живот” се възприема като образец за добродетелен мюсюлмански живот. Фанатизмът се проявява към друговерците във формата
на обезглавяване. В Сирия засега доблестта побеждава. Западът се опияняваше да констатира, че “режимът на
Башар Асад съзнателно е допринасял
за ескалацията на насилието срещу демонстрантите”. Днес стратегически успех за режима на Асад е, че зае позицията на регионален авангард в борбата срещу джихадисткия тероризъм.
Това Западът не осъзна. Вдъхновяван
от омраза срещу Асад, Западът си позволи недопустимото - влезе в колаборация с “Ислямска държава”.
В Египет преди десет години управляваше национал-демократическата партия на президента Хосни Мубарак.

Несъгласието с властта се изливаше в традиционните “дни на гнева” - всеки петък,
след голямата обедна молитва. Протестиращите от пл. “Тахрир” бяха изненадани, че демократичният Запад от една страна изразява симпатии към тях, но не е
застанал изцяло на страната на демократичното въстание. Властта логично се
търкулна към радикалните ислямисти.
“Мюсюлмански братя” е мощна, историческа политико-религиозна структура.
След като свалиха Мубарак от власт, в
Египет за първи път от над 50 години бе
регистрирана официално ислямистка
партия, която стана легален параван на
“Мюсюлмански братя”... Нещата вървяха към катастрофа. След ислямистите в
политическата криза се намеси армията.
Една нощ министърът на отбраната на
Египет Абдел-Фатах ал-Сиси в телевизионно обръщение съобщи за свалянето на
ислямиста Мохамед Мурси от поста президент. Мурси бе арестуван и изправен
пред правосъдието. По-рано антиислямистката опозиция организира масови протести срещу ислямизацията на страната.
Тогава на улиците излязоха 17 милиона
души. Военните взеха властта под девиза
“Или ние, или хаосът!”

Как се прави „нежна
(кървава) пролет”?
Арабските пролети в Сирия, Ирак и
Либия и днес са три отворени кутии на
Пандора. До голяма степен контролирани
от Запада, въоръжени банди извършваха
масови екзекуции. В някои райони на
Сирия събитията придобиха черти на геноцид над мирното население. Мотивът
бе, че хората са лоялни към властта в
Дамаск. Продуцирането на ИДИЛ/ДАИШ
е косвен резултат от окупирането на Ирак.
Глобалните медии създаваха недостоверна картина за случващото се. Стигна се до
доказано постановъчни сюжети, сатанизиращи режима на Башар Асад.
Ключовата причина за интернационалната операция на Запада срещу Кадафи бе неговата политика за намаляване
на печалбите на петролните гиганти.
Благодарение на петрола Либия бе образцова по щедрост социална държава.
Екзекуцията на Кадафи - извънсъдебна,
улична, зверска, ще остане като позорен
знак на Арабската пролет. Диктаторите
също имат право на справедлив процес.

Влиянието
на радикалния ислям
в Арабския свят неизбежно ще расте,
не защото отговорите, които той дава,
са толкова адекватни, а защото други-

те мълчат.
Глобалната мека цензура, налагана върху социално-икономическите
анализи, опиращи се на алтерглобалистки виждания, става заплаха за нашия свят. Тя затваря очите му за реалностите. Западът коментира броя на
протестиращите по площадите, но не
и ръста на населението в арабските
градове. Масовата младежка безработица поразява арабските общества по
много начини. Ще реши ли проблемите образованието? Без него няма да
се намери изход, но младежите учат,
получават дипломи, а работа дипломите не осигуряват. Първата птица
на пролетта - самозапалилият се зарзаватчия Тарик в Тунис, имаше бакалавърска диплома...
Новите власти приеха задачата за
изграждане на представителни политически институции след десетилетията на авторитаризъм. Възстановяването на реда предполага изкореняване на
“ориенталската мега корупция”.
Изглежда Арабската пролет бе компонент на стратегията за базисна дестабилизация на “Големия Близък изток”. Тя освободи най-разнообразни
деструктивни сили. В идеен план не
може да се пренебрегне ролята на
дискретно проявяващи се откровено
неотроцкистки сили. Съюзът на радикалните ислямисти и на неотроцкистите е логичен - и едните, и другите имат
желанието радикално да приключат с
този наш свят и конкретно с националните държави. Но това почти не се
коментира.
След деколонизацията за шест-седем
десетилетия населението на 22-те арабски държави е нараснало почти четири
пъти. Демографският взрив създаде в
Третия свят милионните “тълпи на промяната” - недоволни, сърдити, мечтаещи за “западно равнище на потребление” консуматори. Не е достоверно да
си представим арабско семейство с петшест и повече деца, в което двамата
родители ходят по 8-9 часа на работа.
Въпросът не е да се дават помощи за
безработица, а да се създават пълноценни работни места. Без модерна реиндустриализация няма да стане. Овладяването на процесите в свръхнаселените градове - не само в Арабския свят,
а в целия Трети свят - е невъзможно
без категоричен отказ от политиката на
неолибералния егоизъм. Неолибералната държава просто следва да се замени
със социално отговорна държава. Иначе един ден “излишните хора” ще унищожат всичко.
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„Пробуждане с хоро”
за шести път
Празникът, който обединява българи
от цял свят, тази година се пренася
в социалните мрежи
На 3 март - Националния празник
на България, за шеста поредна година
празникът “Пробуждане с хоро” ще
събере позитивната енергия на българите у нас и по света. Традиционната
световна инициатива, посветена на националния празник на България и организирана от “Сдружение Азбукари” и
“Единение Българи за България”, ще
прехвърли своеобразен мост между
сънародниците ни от всички точки на
планетата. Хиляди нашенци ще играят
хоро едновременно, за да покажат, че
българският дух е жив. Тази година,
съпричастни с пандемичната обстановка, организаторите от “Сдружение Азбукари” пренасят празника изцяло в
социалните мрежи. В специално обръщение към всички българи у нас и по
света те казват: “Нека с още по-голяма
инициативност, креативност, хъс и
позитивна енергия сътворим заедно
страхотен вълнуващ онлайн спектакъл
на 3 март! Да превърнем “дефекта” от
пандемичната обстановка в ефект! Да
сътворим заедно нещо, което никой
друг не е правил досега онлайн в такива мащаби. Всички заедно за шеста

поредна година да протегнем уникален
мост на българщината! Нека покажем,
че нищо не може да ни попречи да
играем хоро, където и да е - вкъщи, на
двора, в работата, в парка, на улицата...
или там, където ни заведе вашата
изобретателност.”
Организаторите приканват всички
българи да снимат клип, в който да се
представят - кои са, откъде са, и да
покажат как играят хоро. А също и да
публикуват клиповете на фейсбук страниците на “Сдружение Азбукари”, на
събитието “Пробуждане с хоро 2021”
и на собствените си профили.
“Нека покажем красотата на фолклора, темперамента и позитивната емоция на българина, се казва още в обръщението на “Сдружение Азбукари”.
Нека покажем, че в тези времена на
изпитания ние, българите, имаме още
по-голяма нужда от Единение. С поведението ни на този ден ще пренесем с
отговорност и търпение примера на
предците ни, творили единствено за
духовно израстване и общочовешка
подкрепа. Активността ни ще покаже,
че българският дух е жив, че българ-

НАКРАТКО

Детската опера-фентъзи
„Вълшебната гора”
с премиера
в Софийската опера
Премиерата на детската операфентъзи “Вълшебната гора” предстои на 6 март от 11 ч. на голямата сцена в Софийската опера. В
гората малката Гъбка тъгува - иска
да опознае света, да играе, да открива приятели, но е неподвижна. И
ето че Вълшебникът ще й помогне да
се движи, но и ще й даде ценен
съвет: В гората има и добри, и лоши
неща и тя трябва да ги опознае, но
и да се пази... Във Вълшебната гора
винаги се случват чудеса. Ще звучи
музика от Моцарт, Менделсон, Балакирев, Шуберт, Вагнер, Бизе, Хумпердинк, Чайковски, Йохан Щрауссин. Диригент е Стефан Недялков,
режисьорка - Юлия Кръстева, художничка - Нела Стоянова. В ролите ще видим Анна Вутова-Стойчева, Георги Джанов, Рада Тотева,
Мариана Цветкова, Диана Василева,
Никола Попов, Калин Душков, Росен
Ненчев, Лора Илиева, Вихра Смилкова, Александра Носикова, Елена
Инджева, Кристина Димитрова.

СНИМКИ “СДРУЖЕНИЕ АЗБУКАРИ”

ските общности у нас и в чужбина
уважават традициите си и имат национално уважение и гордост. Нека залеем
българската секция на фейсбук с живи,
вдъхновяващи и заредени с настроение
и позитивна енергия видеа на българи,
играещи хоро!”

Свилен Блажев събира една
година в изложбата „Натура”

Галерия “Арте”
представя Свилен Блажев с “Натура” - изложба енкаустика, до
13 март, научи ДУМА
от Гергана Борисова.
Натура: природа, есте-

ство, темперамент, характер, душа... Енкаустика - египетска технология за рисуване с
разтопен пчелен восък,
при която цветовете се
постигат от естестве-

ни пигменти и дамарова смола. Пандемия проява на инфекциозно заболяване, което
се разпространява
сред населението на
определен географски
регион или по целия
свят...
Свилен Блажев
споделя: “Прекарах
2020 г. в ателието - без
да пътувам и без да се
срещам с много хора.
За една година нарисувах 27 картини в техниката Енкаустика
(уникална и магична),

тя ме върна много години назад във Времето..! Изградих тази изложба върху отношението и любовта ми
към “Натурата”. Тя е
най-великата учителка
за художника и навярно Вечна! Пандемията
2020-2021 ми даде
тази изложба, но ми
отне моята Майка
(Вечна й памет!), моя
приятел Зафе (с който
ходихме на риба), моя
котарак Марко (който
беше неотлъчно до мен
в ателието). Това е

животът на Художника за една календарна
година!”
И все пак Свилен
Блажев остава верен на
себе си, пейзажите и
голите тела от тази изложба са цветни и динамични, енергични
импулси, заредени с
живот, експлозия от
багри и фактури. Галерия “Арте” грее с ярка
светлина, приютила
мощната творческа
енергия на Художника,
допълва галеристката
Гергана Борисова.

„Маймунската кожа” допълва колекцията
от проза за възрастни на Борис Априлов
Той мрази всички - искрено и хладнокръвно, но
тъй като не му липсва великодушие, мрази и самия себе
си. За него се говори, че
вече не му е приятно да
бъде човек. Пъзелът се подрежда, когато съдбата му
позволява да влезе в кожата
на горила и да задоволи
животинските си инстинкти
за друга форма на живот.
Къде е границата между
животното и човека? Кое ни
прави хора и кое зверове?
Една история, вдъхновена
от истински случай. Исто-

рия за доброволна изолация,
живот в чужда кожа и африканско пътешествие. Когато губим човешкия си облик, губим ли и човешкото в
себе си?
Борис Априлов отново е
при нас с повестта си “Маймунската кожа”, в която
Петър Манев се отправя на
необичайно пътешествие,
както в джунглата, така и в
своя вътрешен свят, научи
ДУМА от Стела Соколова
от изд. “Ракета”. Облечен и
живеещ като маймуна, геологът постепенно забравя

своята вродена природа. От
време на време сънува единствено любовниците от
близкото си минало. Как ще
се развие този спектакъл на
фантастичните хипотези?
Къде ще ни отведе този
път скитническият апетит
на автора? Ще разпознаем
ли свои копнежи в един,
наглед невъзможен сценарий? “Маймунската кожа” е
перфектното продължение
за всеки читател, изумен от
въображението и провокацията на Борис Априлов в
романа “Великата суета”.

Марта Петкова и
Никола Хаджитанев
в „Подкастът на нощта”
В новия, 14-и епизод на поредицата на БНТ “Подкастът на нощта”
водещата Инес Павлова разговаря с
балетистите Марта Петкова и
Никола Хаджитанев. Историците
твърдят, че балетът се е появил,
защото благородниците трябвало да
изглеждат достойни и без усилие във
всичките си движения; танците им
да имат величествена грация, да
работят бързо с краката. Всичко
това придобива все по-голямо значение в края на XVII в., когато Луи XIV
създава училище за танцьори в
Academie Royale de Musique, на 28 юни
1669 г. (по-късно наречено Опера). По
това време представления обикновено се провеждали на сцена с публика,
седнала отпред. От тази гледна
точка сценографията и танцьорите
приличали на движеща се картина,
рамкирана в сценичното пространство. Тясната връзка между живописта и балета е забелязана от влиятелния теоретик и учител ЖанЖорж Новер, който насърчава хореографите да учат живопис, за да
създават ефектни сценични етюди.
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ДНЕС

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

17

o

С

15

o

С

16

o

С

ВИДИН
10 c

ПЛОВДИВ
15 c

СОФИЯ
11 c

РУСЕ
8c

САНДАНСКИ
17 c

ВАРНА
9c

ПЛЕВЕН
9c

БУРГАС
9c

17

o

С

11

o

С

9

o

С

На места в низините и равнините сутринта все още ще
има мъгла, а през деня над Източна България облачността
ще се увеличи, но валежи са малко вероятни. От северсевероизток, с до умерен вятър, за кратко ще проникне постуден въздух. Максималните температури ще бъдат от 7
градуса в крайните североизточни райони до 17 в югозападните, в София 11-12 градуса. Атмосферното налягане ще
бъде значително 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, 10 ÂÔËÁÓ‰/
(12)
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 Ó‡·ÓÍÛ¯ÂÌÂˆ ‰ÂÚÒÍË
Ú‚ ÙËÎÏ /◊ÂıËˇ, 2016„./
15.15 ¡Î‡„ÛÌËÚÂ ‰ÂÚÒÍË Ú‚
ÙËÎÏ /13, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ
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 ¡ËÁÌÂÒ.¡√
21.30 —ÎÂ‰ËÚÂ ÓÒÚ‡‚‡Ú
22.00 œÓ‰ Ë„ÓÚÓ 9-ÒÂËÂÌ Ú‚
ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ, 1990„./
, 1 ˜‡ÒÚ, ÂÊËÒ¸Ó ﬂÌÍÓ
ﬂÌÍÓ‚, ‚ ÓÎËÚÂ: ¿Ì‰ÂÈ
—Î‡·‡ÍÓ‚, ≈ÎÂÌ‡ Ã‡ÍÓ‚‡, »ÎËˇ ‡‡Ë‚‡ÌÓ‚,
À˛·ÂÌ ◊‡Ú‡ÎÓ‚, ËËÎ
¬‡ËÈÒÍË Ë ‰.
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 —˙·ÓÚ‡ ‚Â˜Â Ò ¡Õ“ /Ô/
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.55 ¡‡Á‰Ë /Ô/
04.25 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚ ÙËÎÏ
/3 ÒÂÁÓÌ, 10 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî Ò ﬁÎËˇ ¿Î’‡ÍËÏ (Ô)
08.00 ìÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Èî Ò
¬‡ÒËÎ ¬‡ÒËÎÂ‚ (Ô)
09.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î Ò ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —ËÏÓ‚ (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 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î Ò
¬ÂÎËÁ‡ ≈Ì˜Â‚ (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 ìƒÓ·Ë˜ - „‡‰˙Ú Ì‡
ÔÓÏËÂÌËÂÚÓî - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî
21.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î Ò
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡ (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.20 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î Ò ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —ËÏÓ‚ (Ô)
02.20 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î Ò
¬ÂÎËÁ‡ ≈Ì˜Â‚ (Ô)
03.50 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î Ò
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡ (Ô)
04.50 ìÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Èî Ò
¬‡ÒËÎ ¬‡ÒËÎÂ‚ (Ô)
05.50 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î Ò
»‚‡Ì √‡ÌËÚÒÍË (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ

06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: –ÂÒÍ˛
¡ÓÚÒî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.1
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.28
15.00 œÂÏËÂ‡: ì»ÒÚËÌÒÍ‡
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.44
16.00 œÂÏËÂ‡: ì—Ô‡ÒËÚÂÎË ‚
ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.12 ÂÔ.4
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.32
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.38
21.00 ìMasterChefî - ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ, Ò.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.10
01.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.80
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.50 ì¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÓî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.14

ОВЕН

ВЕЗНИ

Труднo ви e дa ce
oтърcитe oт трeвoгитe. Стaнaли сте
чувcтвитeлни, нo и пoпoдoзритeлни.

Щe
ce
чувcтвaтe
пoлeзни и удoвлeтвoрeни. Нe ce рaзпилявaйтe, зaлoвeтe се c
кoрecпoндeнциятa.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

08.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî

Мoжe дa чувcтвaтe
прeкaлeнo яcнo aгрecивнoтo пoвeдeниe нa
oкoлнитe. Нe ce прoтивoпocтaвяйтe.

Мoжeтe дa oвлaдявaтe
пoлoжeниeтo във вcякa
eднa cфeрa блaгoдaрeниe нa бoгaтия cи
oпит.

09.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

10.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Нa мoмeнти ce чувcтвaтe прeтoвaрeни oт
зaдaчи. Нe пoeмaйтe
сами вcички oтгoвoрнocти.

Щe ce чувcтвaтe в
дoбрa фoрмa, нo нe
бъдeтe caркacтични c
oкoлнитe. Изяcнетe се
cъc ceбe cи.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Кoй кaквoтo щe дa
прaви, вaшитe миcли
вce ce рeят oкoлo пoeтитe зaдължeния. Починете малко.

Дoбрe e и дa cвършитe
някoя рaбoтa. Нe caмo
виe cтe прaви, изcлушaйтe и чуждoтo мнeниe.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Щe уcпeeтe дa cъчeтaeтe приятнoтo c пoлeзнoтo. Нe cи зaбрaвяйтe дoбрoтo нacтрoeниe.

Чудeceн дeн зa плaнирaнe и пoдгoтoвкa нa
цeлия cлeдвaщ мeceц. Не
ви липсват доста добри
идеи.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Динaмичeн дeн. Eдинcтвeнaтa oпacнocт e,
чe мoжe дa прoпуcнeтe
нeщo вaжнo. Кoнцeнтрирaйтe ce.

Нe ce пoмaйвaйтe,
дoвършетe рaбoтaта,
кoятo oтлaгaтe. Дoбър
мoмeнт дa ce пoгрижитe зa тялото.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

05.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
08.00 ÕÓ‚ËÌË

11.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
11.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
14.00 ÕÓ‚ËÌË
14.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî
15.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË
17.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
18.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
20.00 ì¬ÂÏÂî
20.30 ì ÛÓÚ Ò ˆ‚ˇÚ ı‡ÍËî
“ÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
22.20 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî
23.00 101 ‚˙ÔÓÒ‡ Í˙Ï ‚˙Á‡ÒÚÌËˇ
23.50 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
02.10 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
03.10 ì ÛÓÚ Ò ˆ‚ˇÚ ı‡ÍËî
“ÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
04.00 ÕÓ‚ËÌË
04.05 ì ÛÓÚ Ò ˆ‚ˇÚ ı‡ÍËî
“ÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
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ƒ‡‰Â¯ Ì‡ Á‡ÂÏ - „Û·Ë¯ ÔËˇÚÂÎ,
ÌÂ ‰‡‰Â¯ - ÔÓÎÛ˜‡‚‡¯ ‚‡„...
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Актьорът Даниъл Радклиф е публикувал
стихове под псевдонима Джейкъб Гершън.

¿Í‡‰. ƒ¿ÃﬂÕ ƒ¿ÃﬂÕŒ¬,
ıËÛ„
≈ ¿“≈–»Õ¿ √≈ÕŒ¬¿,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡
…Œ–ƒ¿Õ …Œ¬◊≈¬,
ÓÎËÏÔËÈÒÍË ‚ËˆÂ¯‡ÏÔËÓÌ
Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ¯‡ÏÔËÓÌ
ÔÓ ÒÔÓÚÌ‡ „ËÏÌ‡ÒÚËÍ‡
Àﬁ¡≈Õ ◊¿“¿ÀŒ¬,
‡ÍÚ¸Ó
Ã»À≈Õ¿ —À¿¬Œ¬¿,
ÓÍ ÔÂ‚Ëˆ‡

Правенето на добрини
води до дълголетие

Удостоиха
куче с орден

Този ефект се забелязва във всички краища на света
Правенето на добрини, включително
благотворителна дейност, независимо дали
е голяма помощ на другите или малки дарения, може не само да стопли душата, но
и да подобри физическото здраве, съобщи
Би Би Си.
Експерти посочват, че алтруистичното
поведение - от доброволчеството и даряването на пари до случайни, всекидневни
добри дела - насърчава благосъстоянието
и дълголетието.
Изследванията показват, че доброволчеството намалява риска от ранна смърт с
24% - приблизително същото, колкото да
се ядат шест или повече порции плодове и
зеленчуци дневно. А и тези хора са помалко склонни да развият повишена кръвна
захар или възпаление, което води до
сърдечни заболявания. И също така прекарват с 38% по-малко време в болници,
отколкото онези, които не извършват благотворителност.
Този ефект на доброволчеството върху
здравето се забелязва във всички краища
на света - от Испания и Египет до Уганда
и Ямайка, сочи допитване, основано на
данни от анкетата на Gallup World.
Има проучвания, които показват, че хората в добро здраве са по-склонни да се

включват като доброволци в различни инициативи, твърдят специалисти. Според тях
участието в благотворителни дейности
влияе значително на благосъстоянието.
Нещо повече, няколко рандомизирани лабораторни експеримента хвърлят светлина върху биологичните механизми, чрез
които помагането на другите може да
подобри нашето здраве.
В един такъв експеримент в Канада учениците от гимназията са разделени на две
групи: някои бяха изпратени да помагат на
по-малките деца за два месеца, други - оставени да чакат своя ред да участват в такава помощ. Четири месеца по-късно, когато експериментът беше приключил, разликите между двете групи тийнейджъри бяха
ясно видими... в кръвта им. Учениците,
активно обучаващи малките деца, са имали
по-ниски нива на холестерол, а също и пониски маркери за възпаление като интерлевкин 6 в кръвта, което не само предотвратява сърдечните заболявания, но и помага в борбата с вирусни инфекции. Интересното е, че в кръвта се регистрират не
само резултатите от официалното включване в благотворителни дейности, но и
случайни прояви на доброта.
Участниците в проучване в Калифор-

Дядо Добри се превърна
в символ на доброто у нас
ния, на които е възложено да правят прости добри дела, като например да купуват
кафе за непознати, са имали по-ниски нива
на гени на бели кръвни клетки, свързани с
възпаление и водещи до ревматоиден артрит, рак, сърдечни заболявания и диабет.

Кучето Макс получи едно от
най-високите отличия, присъждани на животни, за помощта,
която оказало на хиляди хора в
онлайн терапия, предаде ДПА.
13-годишният английски спрингер шпаньол бе удостоен с орден
за заслуги от неправителствената организация PDSA. Наградата е за “осигуряване на подкрепа
на хиляди хора по света и
насърчаване на положителния
принос на животните към човешкия живот”. Орденът се смята за
еквивалент за животните на ордена за заслуги, присъждан от
британската монархия.
“Поздравления за Макс за
непоколебимата му служба към
обществото като куче за виртуална терапия”, написа британското кралско семейство в акаунта си в туитър.
Макс е любимец на Кери
Ървинг, който след катастрофа
не може да работи и изпада в

Изчислиха каква заплата може да гарантира щастие

Оптималният доход,
допринасящ за емоционалното
благополучие, е между 48 000
и 61 000 евро годишно

Изследване, проведено от психолога
Андрю Т. Джеб от
известния университет Пърдю, изчислява каква е заплатата,
която позволява на
хората да бъдат щастливи. В проучването участваха 1,7
милиона души по
целия свят. В крайна
сметка експертите

стигнаха до заключението, че удовлетворението по отношение на заплатата
за постигане на емоционално благополучие се нуждае от
50 000 до 60 000
евро годишно.
Това число варира в отделните региони. В Западна Европа например оп-

тималният доход, допринасящ за щастието, е между 48 000 и
61 000 евро годишно, пише GQ. Резултатите от изследването са публикувани
в списанието Nature
Human Behaviour.
Друго проучване
- за щастието на работното място, проведено от Adecco

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚
√Î‡‚ÂÌ Â‰‡ÍÚÓ
»‚ÂÎËÌ ÕËÍÓÎÓ‚
inikolov@duma.bg

«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
√ÂÓ„Ë √ÂÓ„ËÂ‚
ggeorgiev@duma.bg
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg

ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

Group, разкрива значението, което така
наречената емоционална заплата има за
служителите. Става
дума за чувството на
комфорт и удовлетвореността от работата, а не за финансовото изражение на парите, получавани за свършеното в офиса.

‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206,
ÃËı‡ÂÎ‡ ‡ÚÂËÌÒÍ‡
√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã¿: - 205; e-mail: reklama@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË
ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ ‰‡ ÌÂ
·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂÌË ‰Ó
3 ÏÂÒÂˆ‡ ıÓÌÓ‡Ë ÌÂ ÒÂ ËÁÔÎ‡˘‡Ú.
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

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

Макс със стопанина си
Кери Ървинг
депресия. След като взема кучето, мъжът започва да споделя във
фейсбук видеозаписи от пътуванията с него и получава стотици
запитвания от последователи, които искат да се срещнат с Макс.

Създадоха телевизор
за риби и насекоми

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

Õ¿¡Àﬁƒ¿“≈À: ¬ÂÎËÒÎ‡‚‡ ƒ˙Â‚‡
¡⁄À√¿–»ﬂ: œ‡‚ÎÂÚ‡ ƒ‡‚Ë‰Ó‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 215; ¿Ë‰‡ œ‡ÌËÍˇÌ - 218; ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ ¬ÂÎÂ‚‡ - 230;
–ÓÒÚËÒÎ‡‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡ - 233; ﬁÎËˇ ÛÎËÌÒÍ‡ - 224
» ŒÕŒÃ» ¿: Ã‡ˇ ‡ÎÔ‡˜Í‡-…Ó‚‡ÌÓ‚ÒÍ‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 246; ≈‚„ÂÌË √‡‚ËÎÓ‚ - 246
—¬ﬂ“: ﬁË ÃËı‡ÎÍÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬ÂÎË‡Ì‡ ’ËÒÚÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 238; ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232; ≈‚‡ ÓÒÚÓ‚‡ - 229
◊≈“»¬Œ: ¿Î¸ÓÌ‡ ÕÂÈÍÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 239;
¡ÓˇÌ ¡ÓÈ˜Â‚ - ìœÂ„‡Òî - 244; √ÂÓ„Ë √˙ÎÓ‚ - ìœ‡‰ÓÌî;
’Û‰ÓÊÌËÍ: ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚
—œŒ–“: ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 245,
Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
≈À≈ “–ŒÕÕŒ »«ƒ¿Õ»≈: –‡ÎËˆ‡ ÕËÍÓÎÓ‚‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 207, –ÓÒËˆ‡ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡

СНИМКА PDSA

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

Експерти
от университета в Куинсланд, Австралия, са създали
“телевизионен” екран с
цел да помогнат на изследователите да разберат подобре как рибите, птиците, насекомите,
земноводните и дори бозайниците виждат
света, съобщи сайтът на вуза. Телевизори
за хората обикновено използват за създаване на изображения три цвята - червен,
зелен и син. Разработеният от екипа на
д-р Пауъл дисплей за животните използва още виолетов и ултравиолетов. С помощта на този “телевизор” се тества способността им да различават цветовете.
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Нидерландецът Майк ван
дер Руст може и да не е особено известен в България, но ще
бъде важен фактор във втората
фаза на сезон 2020/21 на футболното ни първенство. Той е
специалистът от ФИФА, който
ще отговаря за внедряването на
системата за видеонаблюдение
на футболни мачове (ВАР). Задачата му е да наблюдава обучението на родните съдии, тестването и въвеждането на видео арбитри в Първа лига.
Ван дер Руст разкри в сайта
на БФС детайли за работата си
и за въвеждането на системата.
“ВАР е изключително дели-

необходимо време, за да научат
всичко и да свикнат, защото
работата с ВАР изисква много
опит, а той не се купува от супермаркета. Трябват мачове и
много тренировки. Във футбола, и особено в съдийството,
след края на мача винаги може
да има интерпретации. Някои
хора ще кажат, че е имало дузпа, други - не. Съдията трябва
да вземе решение. Ако той прецени, че има дузпа, след футболната среща ще има дискусии. Хората, които не са
съгласни с решението на съдията, ще питат защо видео асистентите не са го информирали.

СНИМКА БФС

Пратеникът на ФИФА Майк ван дер Руст (вдясно) обсъжда с отговорника
от БФС Петър Петров внедряването на системата ВАР у нас

Нидерландец въвежда ВАР у нас
Пратеникът на ФИФА е оптимист от прилагането на системата
катна материя - необходимо е
дълго време за тренировки и
подготовка, преди съдиите и
видео асистентите да бъдат готови за мачове на живо. Тукашният екип начело с Петър Петров работи чудесно заедно с
инструкторите. На съдиите е

Дискусиите ще продължат, но
искаме да елиминираме големите грешки”, категоричен е Ван
дер Руст.
“В случай, че съдията пропусне чист червен картон за
удар с лакът в лицето, защото
се е случило зад гърба му, ВАР

асистентите ще го видят на
мониторите, а той ще вземе
решение. Ситуацията при дузпа е същата. Съдията отсъжда
дузпа, но ако е симулация, асистентите ще го отбележат на
екраните и ще поискат от рефера да види още веднъж положе-

нието. Но има и ситуации, които подлежат на обсъждане дали наистина е категорична
дузпа или е симулация. Спорно
е дали нарушението е от страна на защитника или преиграване на нападателя. Засега се
работи усилено за подготовка-

та на съдиите и турнирът в
Бояна е много добър шанс за
тях да практикуват. Младите
играчи трябва също да свикнат
с мачове със системата ВАР.
Оптимист съм за въвеждането
й”, категоричен е нидерландецът.

Михаил Александров Без изпадащи в efbet Лига този сезон
напуска Арда,
БФС обмисля да няма изпадащи от вор с “Хипер-кюб”. Нидерландската комПрезидентът на Славия Венцеслав
efbet Лига още този сезон и да се увеличи пания направи революционни промени, Стефанов, който е и член на Изпълкома,
на елитната ни дивизия от 14 на включващи разделяне на класирането след отрече за подобна възможност, макар че
преговаря със Славия съставът
16 тима. Идеята ще бъде дискутирана след редовния сезон на първа шестица и вто- от нея ще се възползва клубът му. “БелиБившият национал Михаил Александров прекрати договора си с ПФК Арда
по взаимно съгласие. Крилото премина в
клуба от Кърджали през 2019 г. 31-годишният футболист е юноша на ЦСКА,
в тима на който започна професионалната си кариера през 2006 г. След това
преминава във втория отбор на Борусия
Дортмунд. За Лудогорец има 106 мача в
периода 2010-2016 г.
“Ръководството на клуба благодари
на Александров за всичко, което е направил с фланелката на Арда, и му пожелава
успех в неговата кариера”, написаха в
клубния сайт на Арда
Президентът на Славия Венцеслав
Стефанов призна, че е постигнал договорка с ръководството на Арда и ще
преговаря с Александров за личните му
условия.

паузата за националните отбори в края на
март. По разпоредбите на УЕФА такава
промяна може да бъде направена година
напред, но в родния футбол всичко е възможно и дори вече има сходен прецедент
със смяна на формата на Лигата, който
през 2016-а евроцентралата одобри.
Подобна идея се дискутира още от
2019 г., когато изтече 3-годишният дого-

ра осмица.
Сега апетити за промоция при майсторите имат само Пирин и Локо Сф,
които са първи и втори във Втора лига
съответно с 38 и 36 т. От миналия сезон
се регламентира директно изпадащ от
втората осмица, а за този се реши тази
съдба да имат последните два тима в
долната четворка.

РЕЗУЛТАТИ

EFBET ЛИГА,
18-И КРЪГ:
Царско село - Ботев Пд 2:2 1:0 Костадинов (19) 2:0 Кордейро (58) 2:1 Ат. Илиев
(74) 2:2 Еспиноса
(90+4); Етър - Левски 0:0; Берое Славия 1:1; ЦСКА - Черно море 1:0;
Локо Пд - Лудогорец 3:2; Арда - Ботев
Вр 3:2; Монтана - ЦСКА 1948 1:0

Хванаха трима
плувци с допинг
Трима национали по плуване са дали
положителни проби за допинг, потвърди
президентът на федерацията Георги Аврамчев пред бТВ. Шефът на антидопинговия център д-р Виолета Заркова съобщи,
че забраненият медикамент е станозолол.
В момента тече процедура, като тримата
уличени със забранения препарат трябва
да кажат дали искат отваряне на Б-проба,
след което да дадат обяснение пред Дисциплинарната комисия на БОК. Хванатите с архаичния препарат, който не се използва от 40 години, са Здравко Баблаков,
Благой Панайотов и Светлозар Николов.
Те очакват наказания от по 4 г. Сега федерацията ще направи разследване и не е
изключено ако бъдат намерени виновни,
те също да получат 4-годишни наказания.

те” в момента са предпоследни и са в
зоната на изпадащите.
“Не може да направим корекция в
правилника за настоящ сезон, а за следващ. Не търся начини да спася Славия по
административен път. Славия ще се спаси на терена. Вярвам, че няма да изпаднем”, каза Стефанов. Последна дума ще
има Изпълкомът на БФС.
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СНИМКА БГНЕС

Кристиано Роналдо вкарва с глава втория си гол за победата на
Ювентус с 3:0 над Кротоне в последния мач от 23-тия кръг на Серия А.
С 18 гола португалецът измести Ромелу Лукаку от върха при
реализаторите и през сезона е вкарвал на всички отбори от елита
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1 8 1 3 3 2 42:16 4 2
1 8 1 1 6 1 28:15 3 9
1 8 1 1 4 3 33:16 3 7
1 8 9 8 1 28:16 3 5
1 8 9 5 4 32:16 3 2
18 7 6 5 26:19 2 7
1 8 6 4 8 21:22 2 2
1 8 5 4 9 19:18 1 9
1 8 4 6 8 16:22 1 8
1 8 4 5 9 17:32 1 7
1 8 4 3 1 1 21:29 1 5
1 8 3 6 9 17:36 1 5
1 8 3 4 1 1 11:28 1 3
1 8 2 6 1 0 11:37 1 2

XIX КРЪГ: петък, 17.30: Локо Пд
- Етър; събота, 12.15: Славия - Арда;
15.00: Лудогорец - ЦСКА; 17.45: Черно море - Берое; неделя, 12.00: Ботев
Вр - Царско село; 14.30:Ботев Пд Монтана; 17.00: ЦСКА 1948 - Левски.
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