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Трети март е начало
на доказването
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Мартеница
рекордьор
правят
в Нови Искър
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50 ст.

БРОЙ 41 (8636)

Кой ще грабне
лъвския пай от
европарите
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Оценяват правителството с тройка
Според проучване на “Медиана” слабата оценка е заради
несправянето с коронакризата, хаоса с ваксинирането и силното желание на хората за промяна във властта.
Стр. 3
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Тегленето на пари
от банкомат поскъпна

Валентин ГЕОРГИЕВ

С над 30 на сто от банката, издала картата,
и със 17% от устройство на чужда банка

Ц

инично, срамно, недостойно каквито и определения да дадем
за решението на властта да забрани официалното честване на
Трети март на връх Шипка, ще
звучат слабо (стр. 2). Отказът на
правителството за поредна година да уважи националния ни празник граничи с предателство към
българите. Но какво друго да
очакваме от премиер, който никога през последните 13 години
не пожела да се качи на това свято място и да произнесе слово
пред българското общество! А и
не само там.
Аргументът с пандемията звучи повече от абсурдно. Излиза,
че тоя гаден вирус винаги си избира Шипка, за да заразява. Независимо, че там въздухът е кристално чист. Погледнете какво се
случва в Банско, където печелят
от международно състезание по
ски алпийски дисциплини - фраш
от народ. А блъсканицата по пешеходната Витошка? Но Борисов
и Кунчев са си скрили главите в
пясъка и се правят на умрели
лисици. “Принципни и компетентни”, както винаги.
Да не говорим за другия абсурд, с който се опитват да зарибят наивния гласоподавател - отварянето на заведенията от 1
март, обявено с дърварски хумор
като “задължително”. Кръчмите
са по-безопасни от Шипка, затова сме решили да се правим на
благи.

С над 30 на сто е
поскъпнало за година тегленето на пари от банкомат на
банката, от която е издадена
картата. Това става ясно от
данните на Българската народна банка. Така при тегле-

не на пари от банкомат средната такса, която плащат потребителите, е 25 ст. Година
по-рано това е струвало 19 ст.
- с 6 ст. по-малко.
С повече като сума е
поскъпнала операцията при

теглене на пари от банкомат на друга банка. Преди
година таксата е била 98 ст.,
докато сега това ще ви струва 1,15 лв. - със 17 ст. повече, увеличението е със 17
на сто.

От данните на БНБ става
ясно още, че печалбата на
банковата система към 31
януари е 77 млн. лева и расте
с 48,5% (25 млн. лв.) на годишна база.
Стр. 5
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EUR:
1.95583

GBR:
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1.61359
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СНИМКА БГНЕС

Лични лекари се наредиха на опашки за ваксини за своите пациенти със сакове и хладилни чанти. Още сутринта
Бойко Борисов нареди отново да се пусне свободното ваксиниране, но в следобедните часове липсваше
яснота къде, кога и по какви правила ще действат т. нар. зелени коридори

Стр. 2
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Илияна Йотова:
Цинизъм е да
забраняват
тържествата
на Шипка

Бойко Борисов
нареди да пуснат
зелените коридори
ГЕРБ обещаха да разгледат в здравната комисия
на НС предложението на БСП за ваксината „Спутник”
След като от четвъртък бяха спрени
зелените коридори за ваксинация срещу
КОВИД-19 на хора извън списъците, в
неделя Бойко Борисов разпореди те да се
възобновят, където има възможност. При
инспекция на детското отделение на “Пирогов” в присъствието на директора на
болницата проф. Асен Балтов и министъра на здравеопазването проф. Костадин
Ангелов премиерът настоя отново да започне свободното ваксиниране въпреки
проблемите с доставките. Където има чакащи за ваксини, пуснете зеления коридор
и да минат хората, каза той. До следобеда
още не бе ясно къде и кога ще бъдат
възстановени зелените коридори, нито как
ще бъде оповестено. Вчера у нас пристигнаха 52 800 дози от ваксината на “АстраЗенека”, а днес се очакват още 22 хиляди,
твърди здравният министър.
Половината от 52 800 дози ще отидат
при личните лекари, а останалите - в РЗИ,
обяви началникът на Националния ваксинационен щаб проф. Красимир Гигов.
Според него ваксинационната програма
върви добре, ваксинирани са над 210 000
българи, което е над 3% от населението.

Директорът на ИАЛ Богдан Кирилов
отново обясни, че от “Модерна” и “Пфайзер-БиоНТех” се пазят ваксини за втората доза. Въпреки уверенията, че всичко е
наред с ваксинационния план, от щаба
признаха, че заради информация от ЕК е
разработен втори сценарий за 50% намаление на количествата ваксини за второто тримесечие.
Пускането и спирането на т.нар. зелени коридори доста изнерви хората, а
информацията, че една от фирмите намалява доставките на ваксини, притесни
мнозина. В петък председателят на БСП
Корнелия Нинова обяви, че левицата е
внесла предложение правителството да
започне двустранни разговори за доставка на “Спутник V”. Социалистите настояха преди разпускането си парламентът
да възложи това на правителството. Даниела Дариткова от ГЕРБ твърди, че предложението било лобистко, защото се настоява за преговори само за една ваксина, а Русия имала още две. Така и не
стана ясно защо правителството не преговаря и за трите ваксини. Дариткова
обвини левицата в “сериозно непознава-

не на действащото законодателство да се
внесе такъв проект, тъй като при подобен вид продукти се налага система за
безопасност от Европейската агенция по
лекарствата”. Преди повече от месец
обаче министър Ангелов допусна възможността за покупка на ваксини извън ЕС,
но с уговорката, че са одобрени от ЕМА.
Унгария, която е член на ЕС, след преки
преговори реши да одобри и да внесе в
страната “Спутник V” и “Синовак”. Данните на Европейския център за профилактика и контрол на болестите към 28
февруари сочат, че унгарците са получили 550 хил. дози от китайската ваксина и
46 хиляди от руската. Чехия също очаква
доставка на “Спутник V”.
Макар че по традиция в почивните
дни диагностицираните с КОВИД-19 не
са много, в неделя бяха над 1000, но
очевидно властта няма да отстъпи от
обещанието си да разреши ресторанти,
кафенета, игрални зали и казина да отворят врати днес. Борисов отново натърти,
че от понеделник заведенията отварят,
заповедта на здравния министър бе издадена още в края на миналата седмица.

Вицепрезидентът Илияна Йотова определи като цинизъм забраната за провеждане на празничния ритуал за 3 март
на връх Шипка по случай Освобождението на България. “Не можем да отидем
на Националния си празник на връх
Шипка, на открито, където хората могат
да пазят дистанция и да се създаде организация. На този фон се отварят заведения”, възмути се Йотова в тв интервю.
Тя разкритикува и пълния хаос с ваксинационния план на правителството.
Острата реакция бе провокирана от
петъчното решение на габровската кметица Таня Христова да отмени планирания църковно-военен ритуал, както и организирания за гражданите автобусен
транспорт до Шипка. Кметицата на ГЕРБ
се оправда с писмо от главния държавен
санитарен инспектор д-р Ангел Кунчев,
в което той препоръчвал да не се провеждат мероприятия заради увеличените
случаи на коронавирус в страната. В
същото време обаче правителството и
здравните власти отварят заведенията.
Решението за отмяната дойде изненадващо, малко след като президентството съобщи, че държавният глава Румен
Радев отново ще се включи в честванията
на Шипка на 3 март, където планира да
произнесе слово, да приеме почетния
строй и да поднесе венци. Държавният
глава и тази година няма да се съобрази
със забраната и ще почете на Шипка падналите в Освободителната война. Парламентарната шефка Цвета Караянчева
също смята да се качи на Шипка и да
участва в масовите чествания в Габрово.

Още един образователен шеф окичен с награда
Деси ВЕЛЕВА

След като миналата
седмица изненадващо

Красимир Вълчев получи отличие за най-успешен министър на образованието от новото време, а социалната министърка Деница Сачева
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бе призната за завидни
заслуги във формирането на нови социални политики в системата на
образованието, поредицата наградени чиновници продължава с Ваня
Кастрева. Тя е началник
на Регионалното управление по образование
(РУО) на София и ще
получи отличието “Почетен знак на Столична
община”.
Наградите на минист-

рите предизвикаха вълна
от възмущение сред родителските среди, които недоумяваха как е възможно образователният синдикат на КТ “Подкрепа”
да връчи подобни отличия.
Кастрева също е недолюбвана от родителското
съсловие, а в случая нейното признание идва от
кметa Йорданка Фандъкова. Тя, заедно с председателя на СОС Елен Герджиков и шефката на гру-

пата на ГЕРБ в съвета
Малина Едрева, е вносител на доклад, който ще
бъде разгледан в комисията по образование утре.
Предложението обаче
идва от Нина Чанева,
бивш общински съветник
от ГЕРБ, настоящ председател на Съюза на работодателите в системата на
народната просвета и училищен директор. Отличието на Кастрева ще се даде
по повод 15-годишнината

от оглавяването на РУО.
Ваня Кастрева е била и
зам.-министър на образованието във втория кабинет на Бойко Борисов.
Общинските съветници ще гласуват и предложенията за присъждане
на званието “Почетен
гражданин на София” на
проф. д-р Никола Владов,
проф. Анри Кулев, Хайгашод Агасян и радиожурналиста Йордан Георгиев.
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Мартенички привличат вниманието и търсят своите нови притежатели
и в последния момент преди идването на Баба Марта
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Корнелия Нинова с
оценка на управляващите

Жителите на Обзор и селата Баня, Емона, Приселци, Раковсково, Паницово и Козница
гласуваха в местен референдум
за отделянето им от община Несебър. В общините Мъглиж и
Баните имаше частични избори
за кмет, след като градоначалниците им починаха есента. В
Мъглиж за кметския пост се
състезават кандидатката на
БСП Миглена Филипова, Душо
Гавазов от ГЕРБ и Златко Острешев, издигнат от местна коалиция. В Баните надпреварата
е между сина на покойния кмет
Павлин Белчев (ГЕРБ), Ферад

списъци, уверяват местните власти. В Мъглиж бяха предвидени
около 10 000 химикалки, а в
Баните - над 3600. “Решихме
всяка употребявана химикалка
да се изхвърля в специален контейнер и след дезинфекция да
може да се ползва отново”,
обясни пред “Сега” председателят на избирателната комисия в
Баните Митко Огнянов. Членовете на комисиите, които са
пожелали ваксиниране, са имунизирани с по една доза. В Баните няма карантинирани хора,
а в Мъглиж не са събрани достатъчно заявки за гласуване от

С маски и индивидуални химикални преминаха частичните местни избори. Кандидатът
на БСП за кмет в Мъглиж Миглена Филипова призова за активно гласуване

Обзор излезе на референдум
за нова община
Мъглиж и Баните изпробваха здравния протокол на частични местни избори
Емин (ДПС) и Диана Фиданова
(“Републиканци за България”).
Още 10 села в страната избираха кой да ги управлява. Така
здравният протокол за провеждане на изборите най-сетне влезе в употреба, след като властите до последно протакаха
представянето му.
Сред изискванията е в секциите да има достатъчно химикалки. Индивидуално средство
за писане е предвидено за абсолютно всички в избирателните

такива лица, затова подвижни
урни заради карантина не са
отворени и на двете места.
На членовете на избирателни комисии са раздадени маски, ръкавици, дезинфектанти,
кофи и средства за почистване.
В секцията всеки избирател,
член на комисията, застъпник
или наблюдател трябва да е с
маска, а на влизане да си почиства ръцете. Хората трябва да
пазят дистанция помежду си. На
всеки час помещенията се про-

ветряват по 5 минути, а дезинфекция на чинове, столове, брави се извършва най-малко три
пъти на ден.
Още сутринта референдумът в Обзор започна с висока
избирателна активност - до 10
часа бяха гласували около 25%
от имащите право на глас 2114
души. Необходима е активност
от 40%, за да е валидно местното допитване. До референдума
се стигна, след като инициативен комитет събра над 1 300

Само три столични подлеза
са затворени като опасни
Деси ВИОЛЕТОВА

Само три от 89 подлеза в София са затворени, става ясно от отговор на кмета Йорданка Фандъкова на питане на общинския
съветник от БСП Николай Николов за опасните съоръжения в града. Николов настоява
да разбере какво е актуалното им състояние
и има ли нужда от спешни ремонти на стъпала, парапети, рампи и асансьори. В отговора
обаче не се признава критичното състояние
на някои подлези, но затова пък отговорността за осигуряването на безопасното им
функциониране се прехвърля на районните
кметове. В същото време столичани непрекъснато пускат жалби и свидетелстват със
снимки в социалните мрежи за поредните
разпадащи се тавани, стъпала, липса на шах-

ти и осветление из столичните подлези.
В момента има специално отпуснати
от общината средства за ремонт само на
пешеходния подлез на кръстовището на
бул. “Михай Еминеску”, ул. “Цар Иван
Асен II и бул. “Шипченски проход”. Контролът върху дейността отново е
прехвърлен на район “Средец”.
Само 38 подлеза имат видеонаблюдение,
като в тях са поставени малко над 90 камери,
пише в справката на Фандъкова. Не става
ясно обаче в колко подлеза е осигурена
достъпна среда за хора с увреждания и майки с колички. Според пешеходците съоръжения за достъп липсват масово, а малкото асансьори почти не работят. От наемите на
търговските обекти районните кметства печелят средно по 16 000 лева месечно, пише
в документа, който ще бъде обсъден на следващата сесия на Столичния общински съвет.

подписа, което е 70% от гласувалите на местните избори, с
искане за отделяне от Несебър.
Хората недоволстват, че общината не отделя достатъчно средства за ремонт на улици, археологически проучвания и
издръжка на Обзор и околните
села. Кметът на Обзор Христо
Янев отбелязва, че дори чисто
географски няма логика Обзор
да е към Несебър. “Ние сме от
северната страна на Стара планина. Несебър е много отдале-

чен, за един документ се пътува
близо 100 км. За бърза помощ и
пожарна разчитаме на Варненска област, а не на Бургаска”,
твърди той. Янев смята, че ако
Обзор сам харчи приходите от
данъци и такси, ситуацията ще е
значително по-добра. Кметът на
Несебър Николай Димитров
обаче настоява, че финансовите
разчети от 2008 до 2020 г. показват, че като самостоятелна
община Обзор ще изпитва сериозен недостиг на средства.

Правителството
оценено с „тройка”
Гражданите оценяват работата
на кабинета “Борисов 3” за януари
със среден 3,26, показва последното
проучване на агенция “Медиана”.
Според созиолозите ниската оценка
се дължи на несправянето с коронакризата и заразата, хаоса с ваксинирането и силното желание за промяна във властта. 51% от избирателите
не искат ГЕРБ да управлява повече,
само 21 на сто ги искат още във
властта, сочи допитването.
Гласовете за промяна обаче са
силно разпръснати, докато привържениците на статуквото са плътно
обединени около ГЕРБ и силно мотивирани да гласуват, отбелязват
анализаторите. Засега основната
опозиционна формация БСП не
може да се възползва от нарасналия

негативизъм към управлението.
Засега само 4 партии влизат в
парламента: ГЕРБ с 27,5%, БСП 24,2%, “Има такъв народ” - 15,2%
и ДПС с 10,7%. Още 4 формации
имат реални шансове да преодолеят 4-процентовата бариера: “Изправи се! Мутри вън!” - 5%, “Демократична България” - 4,2%,
ВМРО - 4% и коалицията НФСБВоля - 3,1%. От изборната активност обаче зависи дали парламентът ще е 4 или 8-партиен. Засега 61% заявяват, че твърдо ще гласуват, 22% се колебаят, а над половин милион гласоподаватели още
не са избрали за кого. Каква част
от хората ще се явят пред урните
ще зависи от пандемичната ситуация към датата на вота.

Криминaлиcти излязoхa нa прoтecт, карат ги да връщат пари
Срещу решение на МВР излязоха на протест в събота служители на Националния институт по криминалистика към ведомството. Недоволството е заради казус, свързан с получени
възнаграждения от криминалистите, които според МВР не е
трябвало да вземат. Парите са
дадени на криминолозите като

вещи лица през 2016 и 2017 г. и
сега трябва да бъдат върнати.
От вътрешното министерство са завели искови молби,
тъй като според тях спорните
суми трябва да отиват не за
самите вещи лица, а да се превеждат на МВР. От ведомството обясниха, че са заведени 49
иска за над 48 000 лева. Преди

това на служителите е била
дадена възможност доброволно да върнат парите, дори и
разсрочено. От МВР са категорични, че хонорарите на
криминалистите са получавани, дoкaтo те ca изпълнявaли
cлужeбнитe cи зaдължeния, и
затова не им се пoлaгaт.
Шecтвиeтo нa криминaли-

cтитe тръгнa oт МВР и, бeз дa
блoкирa движeниeтo нa прeвoзнитe cрeдcтвa, зaвърши
прeд cгрaдaтa нa прaвocъднoтo
миниcтeрcтвo. “Нe oчaквaмe
МВР дa cи oттeгли иcкoвeтe,
кoитo e зaвeло, пo-cкoрo
иcкaмe дa зaпoзнaeм cъдиитe,
чe тoвa нe e eдиничeн cлучaй,
a кacae вcички cлужитeли-вeщи

лицa нa Инcтитутa пo криминaлиcтикa”, заяви Албeнa
Прaдoeвa, члeн нa УC нa Cиндикaлнaтa oргaнизaция нa cлужитeлитe в МВР. Прoтecтирaщи пoпитaхa и зaщo, aкo ca
нaрушили зaкoнa, нe пoлучaвaт
диcциплинaрни нaкaзaния, a
cрeщу тях МВР зaвeждa
грaждaнcки иcкoвe.
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Нови стикери за
електроуредите от днес
Въвеждат QR код, с който ще се получава информация за продуктите
Нови
енергийни
етикети на домакинските електроуреди
влизат в сила от 1 март.
Друг елемент при етикетирането ще бъде
въвеждането на QR
код, който след сканиране ще насочва потребителите към уебсайт,
съдържащ информация
за съответния продукт.
За целта е създадена
обща за държавите от
ЕС база данни, която
ще е достъпна от 1
март. Там са събрани
подробните информационни листове за
всички електроуреди,
които са в графика за
смяна на етикетите. От
днес познатият енергиен етикет на Европейския съюз трябва да се
появи на пазара с нов
дизайн и с постоянна
енергийна скала от A

до G за редица домакински електроуреди перални, съдомиялни,
хладилници и фризери.
“За много продукти
казваме довиждане на
плюсовете и се връщаме на скалата от А до
G. Това е рестарт, който отваря място за понататъшни иновации.
Променя се етикетът,
но не и консумацията
на енергия”, твърдят
от Сдружението на
производителите на домакински електроуреди в България. Промяната се въвежда със законодателството на Европейския съюз поради изискванията, с които се установяват и
по-строги методи за тестване на енергийната
ефективност. Уредите
от сегашните най-високи енергийни класове

ОБЯВА

–≈œ”¡À» ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
ÃËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ,
ı‡ÌËÚÂ Ë „ÓËÚÂ
«¿œŒ¬≈ƒ
–ƒ49-65/ 23.02.2021
Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 168, Ú. 1 Ë Ú. 10 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡
Á‡ „ÓËÚÂ, ˜Î. 43, ‡Î. 4 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡Ú‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ˜Î. 59 ÓÚ œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡
ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ,
Â¯ÂÌËÂ ÔÓ Ú. 2 ÓÚ ÔÓÚÓÍÓÎ π—÷ƒœ-”—-01/
08.01.2021 „. ÓÚ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Ì‡ ÛÔ‡‚ËÚÂÎÌËˇ Ò˙‚ÂÚ
Ì‡ ì—Â‚ÂÌÓˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ‰˙Ê‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂî, „.
√‡·Ó‚Ó, ÔÂÔËÒÍ‡ Ò Â„. ËÌ‰ÂÍÒ 70-381/
22.01.2021 „. Ì‡ Ã«’√ Ë ‰ÓÍÎ‡‰, Ó‰Ó·ÂÌ ÓÚ ÏËÌËÒÚ˙‡ Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ, ı‡ÌËÚÂ Ë „ÓËÚÂ,
Õ¿–≈Δƒ¿Ã:
1. ŒÚÍË‚‡Ï ÔÓˆÂ‰Û‡ Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ú˙„
Ò ˇ‚ÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÔÓ‰‡Ê·‡ Ì‡ ÌÂ‰‚ËÊËÏ ËÏÓÚ
- ˜‡ÒÚÌ‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ì—Â‚ÂÌÓˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ‰˙Ê‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂî (—÷ƒœ), „. √‡·Ó‚Ó, ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡ ÚÂËÚÓË‡ÎÌÓ ÔÓ‰ÂÎÂÌËÂ ìƒ˙Ê‡‚ÌÓ „ÓÒÍÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó
œÎ‡˜ÍÓ‚ˆËî (“œ ìƒ√— œÎ‡˜ÍÓ‚ˆËî).
2. œÂ‰ÏÂÚ Ì‡ Ú˙„‡:
—„‡‰‡ Á‡ ÒÚÓÎ Ë „ÓÒÍÓ Ó·˘ÂÊËÚËÂ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 66103.5.357.1 (¯ÂÒÚ, ¯ÂÒÚ, Â‰ÌÓ, ÌÛÎ‡,
ÚË, ÚÓ˜Í‡, ÔÂÚ, ÚÓ˜Í‡, ÚË, ÔÂÚ, ÒÂ‰ÂÏ, ÚÓ˜Í‡, Â‰ÌÓ),
Ò˙Ò Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘ («œ) 195 Í‚.Ï., Ì‡ 3 (ÚË)
ÂÚ‡Ê‡, Ò ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ: ÍÛÓÚÌ‡, ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍ‡
Ò„‡‰‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÒÍËˆ‡ π15-1033727-04.11.2020
„. Ì‡ —√ - „. —Ú‡‡ «‡„Ó‡, ‚Â‰ÌÓ Ò Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘ËÚÂ Ò„‡‰Ë, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡:
2.1. —„‡‰‡ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 66103.5.357.2
(¯ÂÒÚ, ¯ÂÒÚ, Â‰ÌÓ, ÌÛÎ‡, ÚË, ÚÓ˜Í‡, ÔÂÚ,
ÚÓ˜Í‡, ÚË, ÔÂÚ, ÒÂ‰ÂÏ, ÚÓ˜Í‡, ‰‚Â), Ò˙Ò «œ 44
Í‚.Ï., Ì‡ 1 (Â‰ËÌ) ÂÚ‡Ê, Ò ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ: ÒÍÎ‡‰Ó‚‡ ·‡Á‡, ÒÍÎ‡‰, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÒÍËˆ‡ π15-103376904.11.2020 „. Ì‡ —√
- „. —Ú‡‡ «‡„Ó‡;
2.2. —„‡‰‡ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 66103.5.357.3
(¯ÂÒÚ, ¯ÂÒÚ, Â‰ÌÓ, ÌÛÎ‡, ÚË, ÚÓ˜Í‡, ÔÂÚ,
ÚÓ˜Í‡, ÚË, ÔÂÚ, ÒÂ‰ÂÏ, ÚÓ˜Í‡, ÚË), Ò˙Ò «œ 15
Í‚.Ï., Ì‡ 1 (Â‰ËÌ) ÂÚ‡Ê, Ò ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ: ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡ Ò„‡‰‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ π15-1033796-

04.11.2020 „. Ì‡ —√
- „. —Ú‡‡ «‡„Ó‡,
‚ÒË˜ÍË ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‚ ÔÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 66103.5.357 (¯ÂÒÚ, ¯ÂÒÚ, Â‰ÌÓ, ÌÛÎ‡, ÚË,
ÚÓ˜Í‡, ÔÂÚ, ÚÓ˜Í‡, ÚË, ÔÂÚ, ÒÂ‰ÂÏ), Ì‡ıÓ‰ˇ˘ ÒÂ ‚
ÁÂÏÎË˘ÂÚÓ Ì‡ Ò. —ÂÎˆÂ, Ó·˘. Ã˙„ÎËÊ, Ó·Î. —Ú‡‡
«‡„Ó‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ¿ÍÚ Á‡ ˜‡ÒÚÌ‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ
π10055/24.09.2020 „., ÛÚ‚˙‰ÂÌ ÓÚ Ó·Î‡ÒÚÌËˇ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Œ·Î‡ÒÚ —Ú‡‡ «‡„Ó‡. œ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ
66103.5.357 ÌÂ Â Ó·ÂÍÚ Ì‡ Ú˙„‡!
3. ¬Ë‰ Ì‡ ÔÓˆÂ‰Û‡Ú‡: Ú˙„ Ò ˇ‚ÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ
Â‰‡ Ì‡ „Î‡‚‡ V ÓÚ œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ «‡ÍÓÌ‡
Á‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ (œœ«ƒ—).
4. Õ‡˜‡ÎÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ˆÂÌ‡ Ì‡ ÓˆÂÌˇ‚‡ÌËˇ ÌÂ‰‚ËÊËÏ
ËÏÓÚ Â ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 126 132 (ÒÚÓ ‰‚‡‰ÂÒÂÚ Ë ¯ÂÒÚ
ıËÎˇ‰Ë ÒÚÓ ÚË‰ÂÒÂÚ Ë ‰‚‡) ÎÂ‚‡ ·ÂÁ ƒƒ—, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡
Ò˙„Î‡ÒÌÓ Ô‡Á‡Ì‡ ÓˆÂÌÍ‡, ËÁ„ÓÚ‚ÂÌ‡ ÓÚ ËÌÊ. —ÚÂÙÍ‡
’‡ËÚÓÌÓ‚‡, ÔËÚÂÊ‡‚‡˘‡ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú Á‡ ÓˆÂÌËÚÂÎÒÍ‡
Ô‡‚ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ò Â„. π100102038/22.08.2011 „.
ÓÚ ì ‡Ï‡‡Ú‡ Ì‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏËÚÂ ÓˆÂÌËÚÂÎË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇî.
5. ŒÔÂ‰ÂÎˇÏ ÒÚ˙ÔÍ‡ Á‡ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡
1 262 (ıËÎˇ‰‡ ‰‚ÂÒÚ‡ ¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ Ë ‰‚‡) ÎÂ‚‡ ·ÂÁ ƒƒ—;
6. ŒÔÂ‰ÂÎˇÏ ˆÂÌ‡ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Ú˙ÊÌ‡Ú‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 50,00 (ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ) ÎÂ‚‡,
ÌÂ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ËÏ‡, ÍÓˇÚÓ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÌÂÒÂ ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡
ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ (÷”) Ì‡ —÷ƒœ, „.
√‡·Ó‚Ó: IBAN BG37 RZBB 9155 1010 9360 25, BIC
ÍÓ‰: RZBBBGSF, “¡ ì–‡ÈÙ‡ÈÁÂÌ·‡ÌÍî ≈¿ƒ. ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë ÓÚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÷” Ì‡
—÷ƒœ, „. √‡·Ó‚Ó, Ò ‡‰ÂÒ: „. √‡·Ó‚Ó, ÛÎ. ì¡Ó‰‡
ÒÏˇÌ‡î π3, ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 08:30 ˜. ‰Ó 16:00
˜. ‚ ÒÓÍ ‰Ó ‰ÂÌˇ, ÔÂ‰ıÓÊ‰‡˘ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙„‡,
ÒÎÂ‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ È.
7. ŒÔÂ‰ÂÎˇÏ ‰ÂÔÓÁËÚ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 6 300 (¯ÂÒÚ ıËÎˇ‰Ë Ë ÚËÒÚ‡) ÎÂ‚‡, ÍÓÈÚÓ
ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÌÂÒÂ ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÷” Ì‡ —÷ƒœ,
„. √‡·Ó‚Ó: IBAN BG37 RZBB 9155 1010 9360 25,
BIC ÍÓ‰: RZBBBGSF, “¡ ì–‡ÈÙ‡ÈÁÂÌ·‡ÌÍî ≈¿ƒ ‚ ÒÓÍ ‰Ó
16:00 ˜‡Ò‡ ‰Ó ‰ÂÌˇ, ÔÂ‰ıÓÊ‰‡˘ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ú˙„‡.
8. «‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ ÒÂ ‰ÂÔÓÁË‡ ‚
‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÷” Ì‡ —÷ƒœ, „. √‡·Ó‚Ó ‚ÒÂÍË
‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 08:30 ˜‡Ò‡ ‰Ó 16:00 ˜‡Ò‡ ‚ ÒÓÍ ‰Ó
‰ÂÌˇ, ÔÂ‰ıÓÊ‰‡˘ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙„‡, Í‡ÚÓ ÒÂ
ÔÓ‰‡‚‡Ú ÎË˜ÌÓ ËÎË ˜ÂÁ Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌËÍ Ò ÌÓÚ‡Ë‡ÎÌÓ
Á‡‚ÂÂÌÓ Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌÓ, ËÎË ÔÓ ÔÓ˘‡Ú‡ Ò ÔÂÔÓ˙˜‡ÌÓ
ÔËÒÏÓ Ò Ó·‡ÚÌ‡ ‡ÁÔËÒÍ‡.
9. Œ„ÎÂ‰ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ‚ÒÂÍË
‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 08:30 ˜‡Ò‡ ‰Ó 16:00 ˜‡Ò‡ ‚ ÒÓÍ ‰Ó
‰ÂÌˇ, ÔÂ‰ıÓÊ‰‡˘ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙„‡, ÒÎÂ‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ Á‡ÍÛÔÂÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ, ‚ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ “œ ìƒ√— œÎ‡˜ÍÓ‚ˆËî.
10. “˙„˙Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 08.04.2021 „. ÓÚ
10:00 ˜‡Ò‡ ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ Ò„‡‰‡ Ì‡ ÷” Ì‡
—÷ƒœ, „. √‡·Ó‚Ó, Ò ‡‰ÂÒ: „. √‡·Ó‚Ó, ÛÎ. ì¡Ó‰‡

ÒÏˇÌ‡î π3.
10.1. œË ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ
Ô‡‚ˇÚ ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙„‡ ËÎË ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ÔËÍÎ˛˜‚‡ÌÂ, ÒÂ Ì‡ÒÓ˜‚‡ ÔÓ‚ÚÓÂÌ Ú˙„.
10.2. œÓ‚ÚÓÂÌ Ú˙„ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡
28.04.2021 „. ÓÚ 10:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ Ò˙˘ÓÚÓ ÏˇÒÚÓ
Í‡ÍÚÓ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌËˇ. Œ„ÎÂ‰ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡, Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ
Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, ‚Ì‡ÒˇÌÂ Ì‡ ‰ÂÔÓÁËÚ Ë ‰ÂÔÓÁË‡ÌÂ Ì‡
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓ‚ÚÓÌËˇ Ú˙„ ÒÂ
ËÁ‚˙¯‚‡Ú ÓÚ 08:30 ˜‡Ò‡ ‰Ó 16:00 ˜‡Ò‡ ‚ÒÂÍË
‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ, ‚ ÒÓÍ ‰Ó ‰ÂÌˇ, ÔÂ‰ıÓÊ‰‡˘ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‚ÚÓÌËˇ Ú˙„.
10.3. “˙„˙Ú ÒÂ Ò˜ËÚ‡ Á‡ ÒÔÂ˜ÂÎÂÌ ÓÚ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡, ÍÓÈÚÓ Â ÔÂ‰ÎÓÊËÎ Ì‡È-‚ËÒÓÍ‡ ˆÂÌ‡.
11. œ‡‚Ó Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ ËÏ‡Ú ÙËÁË˜ÂÒÍË
Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡, ÍÓËÚÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ Ú˙ÊÌËÚÂ
ÛÒÎÓ‚Ëˇ.
12. Õ‡ÁÌ‡˜‡‚‡Ï ÍÓÏËÒËˇ ‚ Ò˙ÒÚ‡‚:
—˙Ò Á‡ÔÓ‚Â‰Ú‡ ÛÚ‚˙Ê‰‡‚‡Ï Ú˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ, ÌÂ‡Á‰ÂÎÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂˇ.
12. œÂÔËÒ ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ÓÚ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ Á‡ÔÓ‚Â‰
(·ÂÁ Ú. 12) ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚Ë Ì‡ ‚Ë‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ ‚ Ò„‡‰ËÚÂ
Ì‡ —÷ƒœ, „. √‡·Ó‚Ó Ë Ì‡ “œ ìƒ√— œÎ‡˜ÍÓ‚ˆËî, ‚
3-‰ÌÂ‚ÂÌ ÒÓÍ ÓÚ ËÁ‰‡‚‡ÌÂÚÓ È.
13. ”ÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ Ú˙„‡ ‰‡ ÒÂ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ú ‚ ‰‚‡
Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌË ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌËÍ‡, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡ÌËˆËÚÂ Ì‡ —÷ƒœ, „. √‡·Ó‚Ó Ë Ì‡ “œ ìƒ√— œÎ‡˜ÍÓ‚ˆËî Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ 30 ‰ÌË ÔÂ‰Ë Í‡ÈÌËˇ ÒÓÍ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇÚ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ, ‡ ÔË ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘ Ú˙„, Ì‡È- Ï‡ÎÍÓ 15 ‰ÌË ÔÂ‰Ë Í‡ÈÌËˇ ÒÓÍ
Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇÚ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ.
14. «‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙„‡ Ë Á‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ
ÓÚ ÌÂ„Ó ÍÓÏËÒËˇÚ‡, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ Ò Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ Á‡ÔÓ‚Â‰, ‰‡ Ò˙ÒÚ‡‚Ë ÔÓÚÓÍÓÎ, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ‚
ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ, ı‡ÌËÚÂ Ë „ÓËÚÂ Á‡
ÛÚ‚˙Ê‰‡‚‡ÌÂ.
15. ”Ú‚˙‰ÂÌËˇÚ ÔÓÚÓÍÓÎ, Á‡Â‰ÌÓ Ò ˆˇÎ‡Ú‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÔÓ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙„‡, ÒÂ ËÁÔ‡˘‡ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚÌËˇ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Œ·Î‡ÒÚ —Ú‡‡ «‡„Ó‡.
16. œËıÓ‰ËÚÂ ÓÚ ÔÓ‰‡Ê·‡Ú‡ Ì‡ ÌÂ‰‚ËÊËÏËˇ
ËÏÓÚ, Á‡Â‰ÌÓ Ò ÂÊËÈÌËÚÂ ‡ÁÌÓÒÍË, ÔÓÒÚ˙Ô‚‡Ú ÔÓ
ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ —÷ƒœ, „. √‡·Ó‚Ó, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ˜Î. 59, ‡Î.
7 ÓÚ œœ«ƒ—.
Õ‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ Á‡ÔÓ‚Â‰ ‰‡ ÒÂ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÁÌ‡ÌËÂÚÓ
Ì‡ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌËÚÂ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÌË ÎËˆ‡ Á‡ Ò‚Â‰ÂÌËÂ Ë
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ Ó·Î‡ÒÚÌËˇ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡
Œ·Î‡ÒÚ —Ú‡‡ «‡„Ó‡ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚÌ‡Ú‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ Á‡ ˜ÎÂÌ Ì‡ ÍÓÏËÒËˇÚ‡ ÔÓ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙„‡.
ÓÌÚÓÎ ÔÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ Á‡ÔÓ‚Â‰
‚˙ÁÎ‡„‡Ï Ì‡ ¿Ú‡Ì‡Ò ƒÓ·Â‚ - Á‡ÏÂÒÚÌËÍ-ÏËÌËÒÚ˙
Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ, ı‡ÌËÚÂ Ë „ÓËÚÂ.
ƒ≈—»—À¿¬¿ “¿Õ≈¬¿
Ã»Õ»—“⁄–

слизат надолу по скалата в категориите С и
D, а класовете нагоре
постепенно ще се
запълват с новите модели уреди.
Първо с нови стикери ще се сдобият хладилниците, фризерите,
пералните, съдомиялните, от 1 септември - осветителните тела, а след
това ще дойде ред на
печките и климатиците.
Графикът се отнася за
всички държави от ЕС.
Цветната скала с буквите от А до G ще се
запази, но плюсовете
ще изчезнат, а класовете A и B на първо време няма да бъдат
“присъдени” дори на
най-новите модели техника - ще бъдат пазени
за следващите, още помодерни и енергоспестяващи поколения уреди. Така дори най-добрите перални и хладилници, които по сегашната скала са А++ или
А+++ (т.е. са върха на
технологиите), от първи март вече ще са
клас В или C. Успоредно с това обаче печките, телевизорите и климатиците ще си запазят
сегашните етикети, преди и те да да бъдат “понижени” в по-долни
класове и маркирани с
новите лепенки.
Промяна ще има и в
други елементи на етикетите - пиктограмите.
Това са картинките, които показват най-важните параметри на битовия уред, а под тях
са изписани съответните стойности - например колко електроенергия потребява, колко вода изразходва,
колко шум вдига по време на работа. Ще бъдат
добавени допълнителни
показатели, за да се
улеснят потребителите
в избора. Например за
пералните ще се посочва каква е ефективността на центрофугиране,
а за телевизорите и мониторите - каква е
енергийната ефективност в режим HDR.
След първи март търговците ще имат още 14
дни, за да приключат
смяната на етикетите
на стоките от първата
фаза от графика. До декември 2021 г. ще се
прилагат някои изключения за домакинските
уреди, които предстои
да бъдат изтеглени от
пазара.

www.duma.bg
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С над 30% поскъпна тегленето
на пари от банкомат
Печалбата на
банковата
система
през януари
расте с 48,5%
до 77 млн. лева
Тегленето на пари от банкомат на банката издател на
картата е поскъпнало с 31%
за последната година, става
ясно от данните на БНБ за
средния размер на таксите на
търговските банки. Данните
са към 31 декември 2020 г. и
според тях при теглене на
пари от банкомат средната
такса е 25 ст. Точно година
по-рано средният размер е
бил 19 ст. Когато теглим пари
от банкомат на друга банка,
преди година средната такса е
била 98 ст., а сега е вече 1,15
лв. - увеличението е 17%. Това
е средният размер на таксите
според отчетите на самите
банки. В някои трезори те
може да са по-ниски, в други
- по-високи.

Тегленето на пари от каса
в клон на банката е значително по-скъпо. Преди година
това е струвало средно 2,26
лв. плюс 0,27% от стойността
на изтеглената сума, докато
според новата справка на БНБ
сега е вече 2,81 лв. плюс
0,41% от стойността. Има
увеличение и на средните месечни такси за обслужване на
разплащателни сметки. Сега
тази такса е 2,97 лв., а ако към
сметката има и издадена карта, е 2,44 лв. Преди година
двете такси са били съответно 2,39 и 2,23 лв. Внасянето
на пари по разплащателна
сметка в офис на банката преди една година е било таксувано от трезорите само когато сумата е над 3652 лв., докато според новата справка
безплатно сега е за суми средно под 3552 лв. Откриването
на сметка е поскъпнало от
средно 1,94 на средно 2,25 лв.
Единственото намаление в
средната такса е за закриване
на разплащателна сметка в
офис, открита до шест месеца
преди това. Тя е 2,58 лева - с
42 стотинки по-малко.
Печалбата на банковата

система към 31 януари е 77
млн. лева и расте с 48,5% (25
млн. лв) на годишна база, показва банковата статистика.
Това е първото увеличение от
година назад. През цялата

Приходите от хазартни
такси са с 25% надолу

Румен Гечев
Приходите за държавата от хазартни такси през 2020 г. са спаднали
с една четвърт спрямо година по-рано.
Така за изминалите 12 месеца в хазната са постъпили близо 130 млн. лв.
Данъчните постъпления на хазартните фирми пък са спаднали с 8% до
128 млн. лв. Това показват данни,
изнесени от финансовия министър
Кирил Ананиев по време на парла-

ментарния контрол в отговор на
въпрос на депутата от “БСП за България” проф. Румен Гечев.
За спада министърът вини както
пандемията, тъй като залите бяха затваряни на два пъти заради ограничителните мерки, така и промените в Закона за хазарта. С тях на практика депутатите направиха държавния Спортен тотализатор монополист на лотарийните игри, а частните лотарии бяха
закрити благодарение на законодателната инициатива на Валери Симеонов.
Предложението му бе внесено в навечерието на разкритието, че две от хазартните фирми на Васил Божков “Национална лотария” и “Ню геймс”,
са ощетили държавния бюджет с милиони левове заради занижени такси. Румен Гечев посочи, че продължава да
стои без отговор въпросът как това се
е случило. Впоследствие контролът
върху хазарта се прехвърли на Националната агенция по приходите, а
Държавната комисия по хазарта бе закрита. Министърът посочи, че е създадена нова организация, “за да не се
допускат такива грешки”.

Бюджетът е на малък излишък
Приходите в държавния бюджет
към февруари са по-малко спрямо
същия период на миналата година,
докато разходите са с почти 21%
повече, показват предварителните
данни на Министерството на финансите. Така салдото в бюджета oстава положително, но в размер на едва
137 млн. лв. За сравнение, за първи-

те два месеца на 2020 г. превишението на приходите над разходите
беше близо 1,5 млрд. лв.
Събираемостта се понижава - за
януари и февруари е 7,361, като на
годишна база сумата е със 103 млн.
по-малка. Намалението идва от свиването на парите от ЕС със 114 млн.
лева.

2020 г. кредитните институции регистрираха спад на
финансовия си резултат, което се обяснява с по-слабата
икономическа активност при
извънредната ситуация зара-

ди коронавирусната пандемия.
В края на първия месец на
тази година активите на банковата система достигат 124,5
млрд. лева при ръст от 0,4%.
(530 млн. лева).

Външният дълг нарасна
с 4,7% за година
Брутният външен
дълг (частен и държавен)
на България продължава
да расте като част от
брутния вътрешен продукт (БВП). В края на
декемри той е 36,824
млрд. евро, което е годишен ръст от 4,7% (1,646
млрд. евро) в сравнение
с края на 2019 г. Така
той представлява 61,1%
от прогнозния БВП на
страната, показват предварителните данни на
Българската народна
банка. От централната

банка напомнят, че в
края на 2019 г. той беше
35,178 млрд. евро или
57,4% от БВП.
Към 31 декември
дългосрочните задължения са 28,947 млрд. евро
и за една година нарастват с 9,1% (2,419 млрд.
евро). Краткосрочният
външен дълг възлиза на
7,877 млрд. евро и намалява с 8,9% (773,3 млн.
евро) спрямо края на
2019 г. Брутният външен
дълг на сектор “Държавно управление” в края на

миналата година е 7,385
млрд. евро и спрямо края
на 2019 г. се увеличава с
36,1% (1,958 млрд. евро).
Външните задължения на
сектор “Банки” в края на
миналата година са 4,384
млрд. евро и се понижават с 10,5% (516,7 млн.
евро) на годишна база.
Външните задължения
на бизнеса и домакинствата са 10,606 млрд.
евро и намаляват с
3,6% (394,5 млн. евро)
в сравнение с декември
2019 г.

Туроператори на протест,
провозвачи плашат с блокада
Туроператорите от
обединение “Бъдеще за
туризма” излизат на протест утре пред Министерския съвет с призив
към правителството да ги
чуе и да предприеме реални мерки в подкрепа на
сектора. От сдружението
напомнят, че от 13 март
трябва да започнат да
връщат парите на своите
клиенти за провалените
екскурзии заради ограниченията. Тогава изтича едногодишният гратисен
период, който беше даден
на бранша. Протестните

действия ще преминат
под наслов: “Туризъм
2021: Да оцелеем на
инат”. От бранша признаха, че нямат нужните
средства за връщане на
парите на клиентите, и
призоваха за отпускането на 69 млн. лв., с които
да се създаде Гаранционен фонд и от него да
бъдат изплатени парите
на хората.
Български превозвачи
пък заплашват със спонтанно блокиране на движението през граничния
пункт “Кулата” заради

въведеното от гръцките
власти тестване на шофьорите на камиони. Някои
от тях обвиняват българската държава в липса на
адекватна реакция. Найсериозни финансови загуби търпят малките фирми
за товарни превози, които
се бавят много при преминаването на границата
и трябва да плащат неустойки. Според превозвачите това е поредното
нарушение на европейското споразумение за
зелени транспортни коридори от страна на Гърция.
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Навални вече е в
наказателна колония
Алексей Навални пристигна в
наказателна колония на 100 км
източно от Москва, където ще
изтърпява присъдата си от 2,5
години лишаване от свобода, съобщи РИА-Новости. Той се намира в
колония в град Покров, Владимирска област. Адвокатите на Навални и семейството му не са информирани официално за местонахождението му.

Турция обвини гръцки
войници в побой над
мигранти

СНИМКА БГНЕС

Демонстранти държат ръчно приспособени щитове преди поредния сблъсък с полиция в град Янгон,
най-големия в Миянма. В неделните протести срещу военната хунта са загинали шестима протестиращи
при стълкновенията със силите на реда в три града на страната

Георгиевски с проект
за спора Скопие-София
Идеите му отстраняват страховете ни
и реабилитират историческата истина
Македония да даде гаранции, че няма претенции към
Пиринска Македония и не
подкрепя организации, подкрепящи македонски малцинства, а българският парламент да приеме декларация,
че термините македонска нация и македонски език се
отнасят само за нацията и
езика, създадени след 1944 г.
Това се казва в проект за
разрешаване на българо-македонския спор на бившия
македонски премиер и създател на ВМРО-ДПМНЕ Любчо Георгиевски. Проектът е
публикуван в медии на РС
Македония и бе цитиран от
агенция БГНЕС.
“От известно време насам
виждам как българо-македонските отношения отиват към
задънена улица, а оттам и към
нова ескалация на всички

нива, което може да доведе
до дългогодишна омраза между двата народа. Поради тази
причина правя следното предложение - един вид пътна
карта или план за действие за
изход от ситуацията”, отбелязва авторът. Той предлага
Северна Македония да даде
гаранции, че няма никакви
претенции към Източна Македония, да приеме, че в наименованието Северна Македония не влиза Източна Македония. Като погледнем от
Скопие Пиринска Македония
винаги е била на изток от нас.
Северна Македония да даде
също гаранции, че като
държава по никакъв начин
няма да подпомага и подкрепя организации, които търсят
македонско малцинство в
България.
Според Любчо Георгиев-

ски съвместната историческа
комисия трябва да промени
малко стратегията си. Според
него петте вече потвърдени
личности плюс Гоце Делчев
трябва да бъдат обявени като
общи, без да се влиза в подробности, като същото важи
и за Григор Пърличев. Освен
това трябва да се определят
още 10 или 15 събития, които са общи без много големи
текстове и обяснения, и да
започнем да празнуваме заедно. Отделно Георгиевски
предлага София да изготви по
най-бързия начин списък с
писанията в македонските
учебници, които са обидни за
тях, и те да бъдат изтрити
бързо без никаква дискусия.
Да се създаде нова специална
комисия, която по най-бързия
начин да разкрие преследването и убийствата на маке-

донците с българско национално съзнание. Според
български източници става
дума за 30 000 убити и 120
000 малтретирани. Но и 1200
да са, демокрацията трябва да
го обяви. Македонската историография да попълни важните биографични моменти
от живота на големите личности, защото “ние крием, че
Гоце, Даме, Гьорче и стотици други са били учители на
Българската Екзархия”, категоричен е Георгиевски.
ВМРО-ДПМНЕ отхвърли
проекта: Зоран Заев чрез
Любчо Георгиевски казва, че
македонското малцинство в
България не съществува и
директно отрича съществуването на македонския език, гласи становище на партията.

Турските сили за сигурност
спасиха 29 нелегални мигранти,
бити и лишени от вещи от гръцки
войници, се казва в изявление на
турското министерство на отбраната. Те били открити на остров на река Марица. В изявлението се казва, че според свидетелствата на мигрантите вещите са
им взети насила и те са били
изпратени на турска територия.

Сашо Миалков получи
12 г. затвор
Бившият шеф на македонското контраразузнаване Сашо Миалков получи присъда от 12 години
затвор по дело за незаконно подслушване на 20 000 граждани между 2008 и 2015 г.Бившата вътрешна министърка Гордана Янкулоска
е осъдена на 4 г. затвор. Преди
произнасянето на присъдата Миялков изчезна, но после сам се
предаде на властите с обяснението, че се е самоизолирал заради
симптоми за КОВИД-19.

Протестите в Барселона
прераснаха в безредици
Дванадесети ден продължават
протестите в Испания срещу
осъждането на рапъра Пабло Хасел. Започнало мирно шествието в
Барселона прерасна в безредици,
като бяха плячкосани магазини и
подпалени банкомати и контейнери. Има поне 14 задържани, двама
са в болница. Хасел е осъден на 9
месеца затвор за обида на короната и на полицията.

Коментар на стр. 8

Горбачов настоява за
среща на Путин и Байдън

Политическата криза
в Армения се изостря

Владимир Путин и Джо Байдън трябва да проведат лична
среща и да обсъдят въпроса за ядреното разоръжаване. Това
предлага Михаил Горбачов в интервю за агенция “Интерфакс”,
публикувано на 28 февруари по повод неговата 90-годишнина.
“Ако надделее желанието за разоръжаване и укрепване на
сигурността, тогава може да се постигне много. И да не се
“надскачат един друг”, подчертава единственият съветски президент. По повод влошените отношения Русия-ЕС той посочи:
“Трябва да разберем, че всички сме европейци. Само преговори, само срещи на всички нива, особено на най-високо, могат
да дадат положителни резултати”.
Русия би искала да отпаднат санкциите и да установи конструктивни и дори партньорски отношения със САЩ, но не
чрез едностранни отстъпки и ще изгражда такива отношения на
собствени условия, коментира в изданието “Нешънъл интерест” политологът Дмитрий Саймс.

Арменският президент Армен Саркисян отказа да одобри
поискана от премиера Никол Пашинян оставка на началника на
Генщаб на въоръжените сили Оник Гаспарян, предаде ТАСС.
В негово изявление се казва, че след обобщаването на мненията
на юристи и експерти искането за оставка коренно противоречи на конституцията. Отбелязва се също, че президентът не
подкрепя никоя политическа сила и взема решения, ръководени
изключително от националните интереси. Сега Саркисян трябва в тридневен срок или да оспори проектоуказа на Пашинян
срещу Гаспарян или да подпише оставката.
В отговор Никол Пашинян предупреди, че свиква на 1 март
митинг и шествия в защита демократичния и конституционен
строй в страната.
В Армения пламна криза, след като военният елит поиска
оставката на Пашинян заради провала на войната с Аздербайджан за Нагорни Карабах

СНИМКА БГНЕС

Русия изстреля от казахстанския
космодрум “Байконур” ракета
с първия хидрометеорологичен
спътник “Арктика-М”. По-късно
той бе изведен на работна орбита.
Спътникът ще извършва
целогодишно метео-наблюдение
на повърхността на Земята и
моретата в Северния ледовит
океан. Чрез него на всеки 15-30
минути ще се осигурява
изображение на Северната
полярна област и прилежащите й
територии
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Европа се затваря пред
третата КОВИД-вълна
„Спутник V” е ефективен срещу новите варианти, твърдят руски учени
Ново затягане на ограниченията беше
въведено в различни европейски държави в опит да се отложи трета вълна от
КОВИД-19. В Чехия извънредно положение е удължено до края на март, като
от понеделник е разрешено придвижване само в жилищния район. Детските
градини се затварят, а малките ученици
се връщат към дистанционно обучение.
В страната с “Пфайзер”, “Модерна” и
“АстраЗенека” вече са ваксинирани над
644 000 души. Същевременно президентът Милош Земан съобщи, че е разговарял с Владимир Путин за доставки
на руската ваксина “Спутник V”. Той
каза, че Чехия може да не дочака одобрението на европейския лекарствен регулатор, достатъчно е местният регулатор да одобри препарата.
В Словакия извънредното положение беше удължено до 19 март, заедно
с вечерния час. Забраняват се събиранията на хора.
Испания удължи до 16 март граничния контрол с Португалия. Преминаването е разрешено само за работа, на студентите или за посещение на съпрузи, но в
автономните области някои ограничения
ще отпаднат заради бързия напредък с
ваксинацията. Над 3,6 милиона испанци,

Венецуела
преразглежда
отношенията
с Испания
Венецулеският президент Николас Мадуро
възложи на МВнР на
страната да извърши цялостен преглед на отношенията с Мадрид, след
като испанският външен
министър г-жа Арансия
Лая посети граничните
райони в Колумбия, съобщиха местни медии. “Доста лицемерие и двойни
стандарти от страна на
испанския външен министър, подкрепа за паравоенни на колумбийското правителство. Ще преразгледаме отношенията с
Испания на всички нива,
има достатъчно агресия
от тяхна страна”, изтъкна
Мадуро. По думите му
Мадрид “не зачита международното право и демонстрира пълна липса на
дипломация”.
Междувременно посланикът на ЕС в Куба
Алберто Наваро е призован в Брюксел да обясни защо е подписал отворено писмо до президента на САЩ Джо Байдън
с молба за отмяна на
санкциите срещу Куба.
Привикването е станало
по искане на 16 евродепутати, които искат и оставката на Наваро. Самото пък писмо до Байдън
е подписано от кубински
интелектуалци, артисти и
студенти.

СНИМКА БГНЕС

Това е центърът за ваксинация на гръцкото население,
действащ в Атина. Той координира процеса на имунизация
и доставките на ваксини в други части на страната

5% от населението, вече е имунизирано.
В Белгия мерките остават затегнати, обяви премиерът Александър Де
Кру. Властите обявиха “седмица на изчакване”, преди да решат дали да разхлабят ограниченията, тъй като хоспитализираните започнаха отново да се
увеличават, както и положителните тестове за КОВИД-19. От 1 март ще заработят отново козметичните и масажни салони, но пак ще бъдат затворени,
ако заразяванията се увеличат.
И Полша затяга мерките срещу разпространението на коронавируса. В Турция връщането към присъствено обучение е отложено за неопределено време.
В Дания 8 души бяха арестувани
при протести срещу ограниченията в
Копенхаген, организирани от радикалното движение “Мъже в черно”. Правителството удължи срока на повечето ограничения до април.
Румъния изпрати 21 600 дози от ваксината на “АстраЗенека” на Молдова, за
да започне имунизация на медиците на
първа линия. Букурещ е предложил общо
200 000 ваксини на Кишинев. Молдова
установи дистанционно обучение и затвори театрите и концертните зали.
В Русия през февруари за пръв път от
септември са регистрирани под 400 000
нови случая - 395 640. Руско проучване
обяви, че ваксината “Спутник V” е ефективна срещу новите варианти на коронавируса. “Проучване, проведено от Център
“Гамалея” показа, че реваксинацията със
“Спутник V” работи много добре срещу
новите мутации на коронавирус, включително британския и южноафриканския
щамове”, съобщи зам-директорът на центъра, разработил ваксината Денис Логунов.
Според него векторните ваксини са поподходящи за бъдещи реваксинации от
разработките на други платформи. Предстои публикуване на резултатите.

ОБЯВА
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ÃËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ,
ı‡ÌËÚÂ Ë „ÓËÚÂ
«¿œŒ¬≈ƒ
–ƒ49-66/ 23.02.2021
Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 168, Ú. 1 Ë Ú. 10 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡
Á‡ „ÓËÚÂ, ˜Î. 43, ‡Î. 4 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡Ú‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ˜Î. 59 ÓÚ œ‡‚ËÎÌËÍ‡
Á‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, Â¯ÂÌËÂ ÔÓ Ú. 9 ÓÚ ÔÓÚÓÍÓÎ π—÷ƒœ-”—02/26.01.2021 „. ÓÚ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Ì‡ ÛÔ‡‚ËÚÂÎÌËˇ
Ò˙‚ÂÚ Ì‡ ì—Â‚ÂÌÓˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ‰˙Ê‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂî, „. √‡·Ó‚Ó, ÔÂÔËÒÍ‡ Ò Â„. ËÌ‰ÂÍÒ 70573/04.02.2021 „. Ì‡ Ã«’√ Ë ‰ÓÍÎ‡‰, Ó‰Ó·ÂÌ ÓÚ
ÏËÌËÒÚ˙‡ Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ, ı‡ÌËÚÂ Ë „ÓËÚÂ,
Õ¿–≈Δƒ¿Ã:
1. ŒÚÍË‚‡Ï ÔÓˆÂ‰Û‡ Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
Ú˙„ Ò ˇ‚ÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÔÓ‰‡Ê·‡ Ì‡ ÌÂ‰‚ËÊËÏ
ËÏÓÚ - ˜‡ÒÚÌ‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ì—Â‚ÂÌÓˆÂÌÚ‡ÎÌÓ
‰˙Ê‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂî (—÷ƒœ), „. √‡·Ó‚Ó, ‚
‡ÈÓÌ‡ Ì‡ ÚÂËÚÓË‡ÎÌÓ ÔÓ‰ÂÎÂÌËÂ ìƒ˙Ê‡‚ÌÓ
„ÓÒÍÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó ≈ÎÂÌ‡î (“œ ìƒ√— ≈ÎÂÌ‡î).
2. œÂ‰ÏÂÚ Ì‡ Ú˙„‡:
œÓÁÂÏÎÂÌ
ËÏÓÚ
Ò
Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ
27190.501.1810 (‰‚Â, ÒÂ‰ÂÏ, Â‰ÌÓ, ‰Â‚ÂÚ, ÌÛÎ‡,
ÚÓ˜Í‡, ÔÂÚ, ÌÛÎ‡, Â‰ÌÓ, ÚÓ˜Í‡, Â‰ÌÓ, ÓÒÂÏ, Â‰ÌÓ,
ÌÛÎ‡) ÔÓ
– Ì‡ „. ≈ÎÂÌ‡, Ó·˘. ≈ÎÂÌ‡, Ó·Î.
¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó, Ò ÔÎÓ˘ 622 (¯ÂÒÚÒÚÓÚËÌ ‰‚‡‰ÂÒÂÚ Ë ‰‚‡) Í‚.Ï., Ò Ú‡ÈÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡
ÚÂËÚÓËˇÚ‡: Û·‡ÌËÁË‡Ì‡ Ë Ì‡˜ËÌ Ì‡ Ú‡ÈÌÓ
ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ: Á‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡ Ò„‡‰‡, ÍÓÏÔÎÂÍÒ, Ò ‡‰ÂÒ „. ≈ÎÂÌ‡, Ô.Í. 5070, ÛÎ. ì“ÂÚË
Ï‡Úî π 9, Á‡Â‰ÌÓ Ò ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡Ú‡ ‚ ËÏÓÚ‡
Ò„‡‰‡ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 27190.501.1810.1 (‰‚Â,
ÒÂ‰ÂÏ, Â‰ÌÓ, ‰Â‚ÂÚ, ÌÛÎ‡, ÚÓ˜Í‡, ÔÂÚ, ÌÛÎ‡, Â‰ÌÓ,
ÚÓ˜Í‡, Â‰ÌÓ, ÓÒÂÏ, Â‰ÌÓ, ÌÛÎ‡, ÚÓ˜Í‡, Â‰ÌÓ), Ò˙Ò
Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘ 146 Í‚.Ï. Ë ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ:
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡, ‰ÂÎÓ‚‡ Ò„‡‰‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ¿ÍÚ
Á‡ ˜‡ÒÚÌ‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ π5074/
19.08.2019 „. Ì‡ Ó·Î‡ÒÚÌËˇ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Œ·Î‡ÒÚ ¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó Ë ÒÍËˆË Ò π15-590209-

01.07.2019 „. Ë π15-590276-01.07.2019 „. Ì‡
—√
- „. ¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó.
¬Ë‰ Ì‡ ÔÓˆÂ‰Û‡Ú‡: Ú˙„ Ò ˇ‚ÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ
ÔÓ Â‰‡ Ì‡ „Î‡‚‡ V ÓÚ œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡
«‡ÍÓÌ‡ Á‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ (œœ«ƒ—).
3. Õ‡˜‡ÎÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ˆÂÌ‡ Ì‡ ÓˆÂÌˇ‚‡ÌËˇ ÌÂ‰‚ËÊËÏ ËÏÓÚ Â ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 53 000 (ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ÚË
ıËÎˇ‰Ë) ÎÂ‚‡ ·ÂÁ ƒƒ—, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÂÍÒÔÂÚÌ‡ ÔÂÓˆÂÌÍ‡, ËÁ„ÓÚ‚ÂÌ‡ ÓÚ ËÌÊ. œÂÚ˙ √‡ÚÂ‚,
ÔËÚÂÊ‡‚‡˘ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú Á‡ ÓˆÂÌËÚÂÎÒÍ‡ Ô‡‚ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ò Â„. π100100042/14.12.2009 „. ÓÚ ì ‡Ï‡‡Ú‡ Ì‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏËÚÂ ÓˆÂÌËÚÂÎË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇî.
4. ŒÔÂ‰ÂÎˇÏ ÒÚ˙ÔÍ‡ Á‡ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ ‚ ‡ÁÏÂ
Ì‡ 530 (ÔÂÚÒÚÓÚËÌ Ë ÚË‰ÂÒÂÚ) ÎÂ‚‡ ·ÂÁ ƒƒ—;
5. ŒÔÂ‰ÂÎˇÏ ˆÂÌ‡ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡
Ú˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 50,00 (ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ) ÎÂ‚‡, ÌÂ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ËÏ‡, ÍÓˇÚÓ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ
‚ÌÂÒÂ ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
(÷”) Ì‡ —÷ƒœ, „. √‡·Ó‚Ó: IBAN BG37 RZBB 9155
1010 9360 25, BIC ÍÓ‰: RZBBBGSF, “¡ ì–‡ÈÙ‡ÈÁÂÌ·‡ÌÍî ≈¿ƒ. ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë ÓÚ
‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÷” Ì‡ —÷ƒœ, „. √‡·Ó‚Ó, Ò
‡‰ÂÒ: „. √‡·Ó‚Ó, ÛÎ. ì¡Ó‰‡ ÒÏˇÌ‡î π3, ‚ÒÂÍË
‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 08:30 ˜. ‰Ó 16:00 ˜. ‚ ÒÓÍ ‰Ó
‰ÂÌˇ, ÔÂ‰ıÓÊ‰‡˘ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙„‡, ÒÎÂ‰
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ È.
6. ŒÔÂ‰ÂÎˇÏ ‰ÂÔÓÁËÚ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ ‚
‡ÁÏÂ Ì‡ 2 650 (‰‚Â ıËÎˇ‰Ë ¯ÂÒÚÒÚÓÚËÌ Ë ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ) ÎÂ‚‡, ÍÓÈÚÓ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÌÂÒÂ ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡
ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÷” Ì‡ —÷ƒœ, „. √‡·Ó‚Ó: IBAN BG37
RZBB 9155 1010 9360 25, BIC ÍÓ‰: RZBBBGSF, “¡
ì–‡ÈÙ‡ÈÁÂÌ·‡ÌÍî ≈¿ƒ ‚ ÒÓÍ ‰Ó 16:00 ˜‡Ò‡ ‰Ó
‰ÂÌˇ, ÔÂ‰ıÓÊ‰‡˘ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙„‡.
7. «‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ ÒÂ ‰ÂÔÓÁË‡
‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÷” Ì‡ —÷ƒœ, „. √‡·Ó‚Ó ‚ÒÂÍË
‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 08:30 ˜‡Ò‡ ‰Ó 16:00 ˜‡Ò‡ ‚ ÒÓÍ
‰Ó ‰ÂÌˇ, ÔÂ‰ıÓÊ‰‡˘ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙„‡, Í‡ÚÓ
ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú ÎË˜ÌÓ ËÎË ˜ÂÁ Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌËÍ Ò ÌÓÚ‡Ë‡ÎÌÓ Á‡‚ÂÂÌÓ Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌÓ, ËÎË ÔÓ ÔÓ˘‡Ú‡ Ò
ÔÂÔÓ˙˜‡ÌÓ ÔËÒÏÓ Ò Ó·‡ÚÌ‡ ‡ÁÔËÒÍ‡.
8. Œ„ÎÂ‰ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡
‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 08:30 ˜‡Ò‡ ‰Ó 16:00 ˜‡Ò‡ ‚
ÒÓÍ ‰Ó ‰ÂÌˇ, ÔÂ‰ıÓÊ‰‡˘ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙„‡,
ÒÎÂ‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ Á‡ÍÛÔÂÌ‡ Ú˙ÊÌ‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ, ‚ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡
“œ ìƒ√— ≈ÎÂÌ‡î.
9. “˙„˙Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 12.04.2021 „. ÓÚ
10:00 ˜‡Ò‡ ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ Ò„‡‰‡ Ì‡ ÷” Ì‡
—÷ƒœ, „. √‡·Ó‚Ó, Ò ‡‰ÂÒ: „. √‡·Ó‚Ó, ÛÎ. ì¡Ó‰‡ ÒÏˇÌ‡î π3.
9.1. œË ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ
Ô‡‚ˇÚ ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙„‡ ËÎË
ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ÔËÍÎ˛˜‚‡ÌÂ, ÒÂ Ì‡ÒÓ˜‚‡ ÔÓ‚ÚÓÂÌ Ú˙„.

9.2. œÓ‚ÚÓÂÌ Ú˙„ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡
29.04.2021 „. ÓÚ 10:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ Ò˙˘ÓÚÓ ÏˇÒÚÓ
Í‡ÍÚÓ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌËˇ. Œ„ÎÂ‰ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡, Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, ‚Ì‡ÒˇÌÂ Ì‡ ‰ÂÔÓÁËÚ Ë ‰ÂÔÓÁË‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓ‚ÚÓÌËˇ
Ú˙„ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡Ú ÓÚ 08:30 ˜‡Ò‡ ‰Ó 16:00 ˜‡Ò‡
‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ, ‚ ÒÓÍ ‰Ó ‰ÂÌˇ, ÔÂ‰ıÓÊ‰‡˘
ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‚ÚÓÌËˇ Ú˙„.
9.3. “˙„˙Ú ÒÂ Ò˜ËÚ‡ Á‡ ÒÔÂ˜ÂÎÂÌ ÓÚ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡, ÍÓÈÚÓ Â ÔÂ‰ÎÓÊËÎ Ì‡È-‚ËÒÓÍ‡ ˆÂÌ‡.
10. œ‡‚Ó Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ ËÏ‡Ú ÙËÁË˜ÂÒÍË Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡, ÍÓËÚÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡
Ú˙ÊÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ.
11. Õ‡ÁÌ‡˜‡‚‡Ï ÍÓÏËÒËˇ ‚ Ò˙ÒÚ‡‚:
—˙Ò Á‡ÔÓ‚Â‰Ú‡ ÛÚ‚˙Ê‰‡‚‡Ï Ú˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ, ÌÂ‡Á‰ÂÎÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂˇ.
12. œÂÔËÒ ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ÓÚ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ Á‡ÔÓ‚Â‰ (·ÂÁ Ú. 12) ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚Ë Ì‡ ‚Ë‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ ‚
Ò„‡‰ËÚÂ Ì‡ —÷ƒœ, „. √‡·Ó‚Ó Ë Ì‡ “œ ìƒ√—
≈ÎÂÌ‡î, ‚ 3-‰ÌÂ‚ÂÌ ÒÓÍ ÓÚ ËÁ‰‡‚‡ÌÂÚÓ È.
13. ”ÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ Ú˙„‡ ‰‡ ÒÂ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ú ‚
‰‚‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌË ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌËÍ‡, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡ÌËˆËÚÂ Ì‡ —÷ƒœ, „. √‡·Ó‚Ó Ë Ì‡ “œ
ìƒ√— ≈ÎÂÌ‡î Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ 30 ‰ÌË ÔÂ‰Ë Í‡ÈÌËˇ
ÒÓÍ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇÚ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ, ‡
ÔË ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘ Ú˙„, Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ 15 ‰ÌË ÔÂ‰Ë
Í‡ÈÌËˇ ÒÓÍ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇÚ‡ Á‡
Û˜‡ÒÚËÂ.
14. «‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙„‡ Ë Á‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ ÌÂ„Ó ÍÓÏËÒËˇÚ‡, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ Ò Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡
Á‡ÔÓ‚Â‰, ‰‡ Ò˙ÒÚ‡‚Ë ÔÓÚÓÍÓÎ, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ‚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ, ı‡ÌËÚÂ
Ë „ÓËÚÂ Á‡ ÛÚ‚˙Ê‰‡‚‡ÌÂ.
15. ”Ú‚˙‰ÂÌËˇÚ ÔÓÚÓÍÓÎ, Á‡Â‰ÌÓ Ò ˆˇÎ‡Ú‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÔÓ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙„‡, ÒÂ
ËÁÔ‡˘‡ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚÌËˇ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Œ·Î‡ÒÚ
¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó.
16. œËıÓ‰ËÚÂ ÓÚ ÔÓ‰‡Ê·‡Ú‡ Ì‡ ÌÂ‰‚ËÊËÏËˇ ËÏÓÚ, Á‡Â‰ÌÓ Ò ÂÊËÈÌËÚÂ ‡ÁÌÓÒÍË,
ÔÓÒÚ˙Ô‚‡Ú ÔÓ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ —÷ƒœ, „. √‡·Ó‚Ó,
Ò˙„Î‡ÒÌÓ ˜Î. 59, ‡Î. 7 ÓÚ œœ«ƒ—.
Õ‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ Á‡ÔÓ‚Â‰ ‰‡ ÒÂ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÁÌ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌËÚÂ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÌË ÎËˆ‡ Á‡ Ò‚Â‰ÂÌËÂ Ë ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ Ó·Î‡ÒÚÌËˇ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Œ·Î‡ÒÚ ¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ
Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚÌ‡Ú‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ Á‡
˜ÎÂÌ Ì‡ ÍÓÏËÒËˇÚ‡ ÔÓ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙„‡.
ÓÌÚÓÎ ÔÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ Á‡ÔÓ‚Â‰ ‚˙ÁÎ‡„‡Ï Ì‡ ¿Ú‡Ì‡Ò ƒÓ·Â‚ - Á‡ÏÂÒÚÌËÍÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ, ı‡ÌËÚÂ Ë „ÓËÚÂ.
ƒ≈—»—À¿¬¿ “¿Õ≈¬¿
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БАБА МАРТА. Пъстрата гама от
поверия, свързани със старицата - предвестница на пролетта, предопределя
множество обреди. На 1 март има обичай да се връзват мартенички. Първи
март е Ден на любителското художествено творчество.
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА
БОРБА ПРОТИВ ЯДРЕНОТО
ОРЪЖИЕ. Отбелязва се по решение на Международната конференция за забрана на атомното
и водородното оръжие, състояла се през 1977 г.
в Хирошима, Япония. На тази дата през 1945 г.
е взривена американска водородна бомба над
атола Бикини в Тихия океан.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Забранено на Шипка
От стр. 1
По същото време чуваме откровението на
главния здравен инспектор, изречено в момент
на абсолютно безсилие:
“Ако ситуацията стане
нетърпима, ще има ново
затягане”. Що така, Кунчев? Нямате ли глави на
раменете да разсъждавате и да се противопоставите на срамотията
на Борисов? Кого лъжете? Или си мислите, че
не знаем как десетина
дни преди изборите на

4 април ще гракнат
всички телевизии, че заболеваемостта е скочила рязко - с единствената надежда да изплашат
хората, за да не излязат
и да не гласуват. Ще е
от полза на Баце.
Ясно като бял ден е
какво преследва отиващата си власт. Целта е,
освен другото, да ударят
по президента Румен
Радев, който пръв обяви, че ще чака хиляди родолюбци на Шипка, както всяка година. Затова
се търси повод, включи-

телно и заглушаване на
словото му на националния празник. Явно
страхът и паниката от
речта на президента на
Трети март са потресаващи! Харесва им да си
играят на диктатури и да
си провеждат експерименти с големи групи
хора. Но трябва да са сигурни, че ще си носят и
последствията!
Колкото до Шипка,
няма как да забранят на
българите да почетат
своето минало и своя
връх. Няма как да забра-

нят Шипка. Защото на
това място отбелязваме
Освобождението ни
след пет века турско
робство и почитаме паметта на над 200 000
руснаци и 55 000
българи, загинали в Руско-турската война!
Очевидно “елитът” на
ГЕРБ отрича тези
жертви, защото служи
на други господари.
Шипка е мястото,
където не се мре от
КОВИД-19, там се умира за Родината и за Свободата.

Появи се разум
Велиана ХРИСТОВА

Дипломацията в отношенията на България
и Северна Македония
очевидно търпи крах.
Ние си повтаряме “не
спазвате договора за
добросъседство и ни
крадете историята”, те
ни отвръщат “вие не
спазвате европейските
ценности и ни крадете
идентичността”. И до-

кога така? Историята
няма да се промени от
техните щения, ние пък
няма да имаме ползотворни контакти със
съседите ни, нито успяваме да защитим нашите сънародници там,
които днес са преследвани с нова сила.
Появи се обаче светлинка в тунела. Появи
се разум. Бившият македонски премиер Любчо Георгиевски, създател на ВМРО-ДПМНЕ,
предложи план за излизане от тупика. Съседите ни да дадат гаранции,
че нямат претенции към
Пиринска Македония и
не подкрепят опитите
при нас да се търси македонско малцинство.
РСМ публично да съобщи, че Гоце Делчев,

Даме Груев, Гьорче Петров и стотици други
са били учители на
Българската Екзархия и
да признае за 30 000 избити българи и 120 000
малтретирани
след
1945 г., като комисия
уточни фактите. От македонските учебници да
бъдат изчистени всички
обиди към българите. А
българският парламент
да приеме декларация,
че македонска нация и
македонски език се отнасят само за периода
след 1944 г. и никакви
претенции към тях след
тази година България
няма. Да си признае
България, че е дала повод за македонизиране,
като сама е кодифицирала езика си само
върху северозападните,

не и македонските говори. За да се спрат и
напъните за сърбизиране на РСМ. Да се определят 10-15 големи
общи събития и личности, които да честваме
заедно. В икономически план Георгиевски
предлага конкретни
мерки от двете страни
за жп връзките и за
пътищата.
Е, някой да е против? Георгиевски, с
мъдростта на препатил
човек, посочи изхода,
действайте веднага,
преговаряйте веднага
да го осъществите, господа политици! Още
сега, през март! И да
не се оправдавате после, че сте били заети
да се блъскате за изборите на 4 април!

1810 - РАЖДА СЕ ФРЕДЕРИК
ШОПЕН, ПОЛСКИ КОМПОЗИТОР
(УМИРА 1849 Г.). Виртуозен пианист, подобно на Моцарт свири на
пиано и композира от ранно детство. Написва многобройни произведения за пиано, опоетизира и драматизира танците мазурка, полонеза, валс и превръща скерцото в
самостоятелно произведение.
1879 - ПОЛОЖЕН Е ОСНОВНИЯТ КАМЪК НА МАВЗОЛЕЯКОСТНИЦА НА РУСКИТЕ ВОИНИ
В РАЗГРАД. Това прави княз Александър Дондуков-Корсаков. Мавзолеят е построен по проект на австрийския арх. Фридрих Грюнангер, по това време архитект на
Разград. Открит е на 14 октомври 1880 г. Костите на погребаните в разградските гробища руски
воини са пренесени там през 1978 г.
1879 - РАЖДА СЕ АЛЕКСАНДЪР
СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЩЕСТВЕНИК,
ПОЛИТИК, ЛИДЕР НА БЗНС (УБИТ
1923 Г.). Министър-председател
(1919-1923), народен представител в
седем парламента. На 9 юни 1923 г.
срещу неговото правителство е извършен военен
преврат, организиран от Военния съюз, с подкрепата на буржоазните партии и царя. Пет дни
по-късно Стамболийски е убит.
1912 - СЪЗДАДЕНА Е ВОЕННАТА
АКАДЕМИЯ “Г.С. РАКОВСКИ” - найстарото висше военно училище в България. На 11 декември 1911 г., с доклад до
цар Фердинанд I, военният министър ген. Никифор
Никифоров предлага да се основе Военна академия.
На 12 декември докладът е одобрен, а след три дни
е внесен законопроект в НС. На 1 март 1912 г. той
е гласуван от народните представители.
1941 - БОГДАН ФИЛОВ ПОДПИСВА ДОГОВОРА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО
НА
БЪЛГАРИЯ КЪМ ТРИСТРАННИЯ ПАКТ по време на Втората световна война. С това се слага край на политиката
на неутралитет и Царство България става съюзник на нацистка Германия. (На снимката - Виена, дворецът Белведере, 1
март 1941 г. Богдан Филов чете реч при подписването за присъединяване на България към Тристранния пакт. Седналият до него е външният министър на райха Йоахим фон Рибентроп.)
1943 - РАЖДА СЕ ГЕОРГИ КИТОВ, АРХЕОЛОГ (УМИРА 2008 Г.).
Професор, доктор на историческите
науки. Прави множество значителни
открития, свързани с културата на
траките, сред които религиозният комплекс край с.
Старосел, 673-грамовата златна маска на тракийски владетел, гробницата на цар Севт III в могилата Голямата Косматка близо до Шипка и др.
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ПРОФ. АНДРЕЙ ПАНТЕВ:

Трети март е начало на
нашето доказване пред света
Днес заменихме една зависимост с друга много по-голяма и повсеместна, казва видният историк
Интервю на
Велиана ХРИСТОВА

 Идва Трети март - национален празник, празник на Освобождението ни. Професоре, какво е за
България този ден, какво се случва
всъщност на Трети март?
- Това е едно завръщане на нашата средновековна държава, на нашето книжовно великолепие и начало
на нашето прибързано доказване
пред очите на света. Защото основната причина преди това да не се
обръща внимание на националноосвободителното движение на българите беше идеята, че те не са готови
за самостоятелен държавен живот.
Едно от малкото истински чудеса в
нашата модерна история беше, че
доказахме точно обратното.
 Заслужаваме ли обаче този
празник? Преди дни публикувахме
документи, показващи, че на този
ден и до 1944 г. властващите - от
Фердинанд и Борис III до Цанков и
Филов, са предвождали всенародните тържества с благодарност
към руските воини и нашите
опълченци. А днес се намира група
хора, която оплюва празника, обявява го за окупация, не за освобождение, включително иска да сменяме националния празник.
- Ние го заслужаваме, а тези, които бъркат понятието благодарност
с понятието раболепие, не го заслужават. Няма нищо по-благородно от
това да изразиш благодарност. Има
много такива случаи в европейската
и американската история, когато се
изразява благодарност - примерно на
Франция, че подкрепя американската независимост. Което не означава,
че трябва да платим това със зависимост. Трети март е върхът на нашите усилия за свобода и фактически
тази война беше най-честната война,
особената война в историята на целия европейски XIX век.
Тук има хора, които са готови да
кажат, че трицифрените по брой паметници на руските воини у нас са
едва ли не построени и финансирани
по заповед от Коминтерна. Било е
благодарност, която е очевидна, и
няма сериозен историк по света, който да не признава значимостта на
руското оръжие за българското освобождение. Даже има двама историка от хърватски произход - Барбара
и Чарлз Йелавич, които казват, че
действията на Русия са ръководени
от, цитирам, чист идеализъм. Дори и
да не е точно така, несъмнено е, че с
този си акт Русия извърши велика
европейска мисия, която другите нямаше да осъществят. Те в най-добрия
случай щяха да ни направят едно
чудесно погребение.
 Напоследък и друга теза се
насажда - че свободата била извоювана от нашите опълченци. Без
Русия можеше ли да бъде победена
Турция и да постигнем свобода?
- Искам да попитам Джон Смит
ли командва опълчението ни или Ни-

“
Âîéíàòà íà Ðóñèÿ çà îñâîáîæäåíèåòî
íà Áúëãàðèÿ áåøå íàé-÷åñòíàòà âîéíà
â èñòîðèÿòà íà åâðîïåéñêèÿ XIX âåê
колай Столетов? Разбира се, че има
подвиг на опълченците ни, може би
след Плевен една от най-важните
битки е тази на Шипка. Но без войната, без указа на руския император
и без руската армия нямаше изобщо
да има такова сражение като при
Шипка, каквото нямаше и по време
на Априлското въстание.
 Нашите т.нар. държавници
много обичат на тези празници да
говорят високопарни слова за свободата, включително за Левски.
Обаче днес свободни ли сме?
- Тези чествания около Левски
бяха обида към паметта му, по моите преценки и възприятия. Толкова
механизирано, толкова фалшиво, толкова декларативно! Трябва някой от
Народното събрание да ни каже кой
и какво е Левски? Тези годишнини
вече стават причина, от една страна,
за фанфаронско “откриване” на нови
тайни, на нови факти, от друга страна - папагалско повтаряне на всичко
онова, което е казано. Като че ли
допреди десет години нямаше изследователи на Левски, нямаше пореди-

ца за документалното наследство на
Левски; като че ли нямаше толкова
проникновени книги, статии, сесии
и прочее. Сега започнаха да откриват Левски с едно парвенюшко внушение, че досега никой не е знаел
нищо за него. Величието на Левски
е не в тази площадна показност.
Неговото величие е в това, че не е
искал такива хайдушки, кръчмарски
изяви, а полека, тайно, както казва
поетът, да се изгради организация,
каквато е комитетската система, която е изцяло заслуга на неговия организационен гений.
 Като питам дали сме свободни...

“

- Свободни сме, доколкото имаме уж държава, флаг, парламент,
химн, институции, но за всички е
очевидно, че много малка част от
решенията се взимат в България поне във външнополитическо отношение, другото е диктувано отвън.
Свободата не е нещо, което трябва
да бъде експонирано като постижение, а което се доказва всеки ден с
живота на една държава. В това отношение можем да кажем, че всякакви проекти за паметници на Левски
може да бъдат лансирани и осъществени, но най-големият паметник на
България е да бъде не самоцелно
независима, а независима по волята
на българския народ. Този израз “български национален интерес”, е
доста пошъл. Нито един, включително и Левски, не е загивал с порива
“да живее българският национален
интерес”. Загивали са за идеали. Част
от тези идеали, колкото и минимална да е тя, са осъществени в самото
създаване на българската държава.
 Те са загивали за идеали, но
направо ще кажа: днес сред т.нар.
ни държавници слагачеството
пред САЩ е повсеместно. САЩ
проникнаха в цялото ни образование, фондация “Америка за България” е навсякъде, да не говорим за
военните бази, въвличането в противоборство срещу Русия и т.н.
Какво е това слагачество?!
- Това е безсмъртна част от нашия национален характер. Не сме
само героичен народ, ние сме и подмазвачески народ. И това прониква
в особено ярка степен в съвременните десетилетия. Още когато видях първия митинг, грандиозния
митинг на СДС на Орлов мост, и
видях там посланика на САЩ, ми
стана ясно за какво става дума. От
една подчиненост, която беше в
много по-малка степен, тръгнахме
към друга, която е в много по-голяма степен и е повсеместна.
 Ще питам нещо, което е пак
свързано със Сан Стефано, по-скоро с Берлинския договор, който заличи Сан Стефано - той именно
създаде и нашата рана Македония. Как ще се развият сложните
ни отношения с Република Северна Македония сега? Ще си предадем ли историята?
- Ще ти кажа - история не може да
се краде. Само този, който не познава баща си, може да се обиди от израза “кучи син”. Тази идея да не ни
крадат историята е нелепа. Нека си я
крадат, ние знаем кои са баща ни и
майка ни. Това показва комплексарска недостатъчност. Никой не е крал
от френската или от ирландската история. По-добре е да се разделим
като приятели, отколкото като взаимно дръвчещи се съседи. Мегаломанията на македонците само свидетелства, че те са истински българи.

Ìåãàëîìàíèÿòà íà ìàêåäîíöèòå
ñàìî ñâèäåòåëñòâà,
÷å òå ñà èñòèíñêè áúëãàðè
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Потьомкинското село
Българската прокуратура се хвали с успехи
като фаворита на императрица Екатерина II

“

Славчо КЪНЧЕВ*

Òîâà ñå êàçâà ïàçèòåë
íà çàêîíà - ïàçè ãî òàêà
äîáðå, ÷å íèêîé íå ìîæå
äà ñå âúçïîëçâà îò íåãî
Станислав Йежи Лец (1909-1966),
полски поет и писател-сатирик
Най-важната задача
на външната политика
пред Руската империя
през втората половина
на ХVIII в., по времето
на управлението на Екатерина II Велика (17621796), е борбата за излаз на южните морета Черно и Азовско. Към
активни действия на юг
руското правителство е
подтиквано и от интересите на сигурността, и

от нуждите на дворянството, стремящо се да получи изключително богатите южни земи, и на
развиващите се промишленост и търговия, диктуваща необходимостта
от излаз на Черноморското крайбрежие.
Турция, подстрекавана от Франция и Англия,
обявява война на Русия
през есента на 1768 г.
Военните действия за-

ОБЯВА

‘»–Ã¿ “⁄–—»: Œ¬¿◊ Õ¿ œ¿À≈“»,
Ÿ¿…√» » ƒ–”√» Œœ¿ Œ¬ » (–⁄◊ÕŒ)
Œ—ÕŒ¬Õ» ‘”Õ ÷»» » «¿ƒ⁄ÀΔ≈Õ»ﬂ:
z »Á‚˙¯‚‡ ÔÓ‰„ÓÚ‚ËÚÂÎÌË ÓÔÂ‡ˆËË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ô‡ÎÂÚË - ÔÂÌ‡Òˇ, ÔÓ‰ÂÊ‰‡, ÒÓÚË‡ ‰˙‚ÂÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î.
z ”Ô‡‚Îˇ‚‡ Ë ÍÓÌÚÓÎË‡ ‰˙‚ÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë
Ï‡¯ËÌË Á‡ Ì‡ÍÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÎÂÚË.
z »Á‚˙¯‚‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ ÔÓ Á‡‰‡‰ÂÌË
Ô‡‡ÏÂÚË, Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ.
z œÓ‰‰˙Ê‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ÂÍËÔËÓ‚Í‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‰˙‚ÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë Ï‡¯ËÌË.
z —„ÎÓ·ˇ‚‡ Ë ÍÓ‚Â ˙˜ÌÓ Ô‡ÎÂÚË, ÍÓ„‡ÚÓ ÌÂ ‡·ÓÚË
Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Á‡ ÍÓ‚‡ÌÂ.
z »Á‚˙¯‚‡ ÚÓ‚‡Ó-‡ÁÚÓ‚‡ÌË Ë ÔÂÌÓÒÌË ‡·ÓÚË.
»«»— ¬¿Õ»ﬂ «¿ «¿≈Ã¿Õ≈ Õ¿ ƒÀ⁄ΔÕŒ—““¿:
Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ: ÒÂ‰ÌÓ
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Á‡ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡
ÓÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓÒÚ, ‡Ì„‡ÊË‡ÌÓÒÚ Ë ‡·ÓÚ‡ ‚ ÂÍËÔ
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡ÌÂ: 13.03.2021 „.
—‡ÏÓ Ó‰Ó·ÂÌËÚÂ ÔÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË ˘Â ·˙‰‡Ú
ÔÓÍ‡ÌÂÌË Ì‡ ËÌÚÂ‚˛.
¬ÒË˜ÍË Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛË ˘Â ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡Ú ÔË Ô˙ÎÌ‡
ÍÓÌÙË‰ÂÌˆË‡ÎÌÓÒÚ, ÔË ÒÔ‡Á‚‡ÌÂ ‡ÁÔÓÂ‰·ËÚÂ Ì‡ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ ÎË˜ÌËÚÂ ‰‡ÌÌË Ë Œ·˘Ëˇ Â„Î‡ÏÂÌÚ
Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ ÎË˜ÌËÚÂ ‰‡ÌÌË (GDPR).
ÚÂÎ: Á‡ ‚˙ÁÍ‡: 032/670-217
ÃˇÒÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡: „. √ÓˆÂ ƒÂÎ˜Â‚
œ¿À≈“≈Õ-24 ¡¿À ¿Õ ≈ŒŒƒ

почват през 1769 г. и се
водят на територията на
Молдова и Влашко, както и по Азовското крайбрежие. Следва поредица от блестящи победи
на руската армия през
1770 г. при реките Ларга и Кагул (притоци на
Прут), както и на руския флот, който в Чесменския залив край бреговете на Мала Азия
унищожава турската ескадра, а целият турски
флот е блокиран в Черно море. През 1771 г. руските войски под командването на княз Василий Доморуков завладяват Крим, което означава край на войната.
Но Турция не желае
да се примири, че Русия
получава излаз на Черно
море. В отговор на опита на Турция да си върне
Крим руските войски
през 1783 г. завземат
Кримския полуостров и
тази територия влиза в
състава на Руската империя. За успехите си
при присъединяването
на Крим (със старо име
Таврида) Григорий Потьомкин получава добавка към своята титла
“княз Таврически”.
През пролетта на
1787 г. императрица
Екатерина II, съпровождана от двора, полския
* Авторът е
председател на УС
на Асоциацията
за борба против
корупцията в България

крал и европейските посланици, предприема
пътуване из Новорусия и
Крим. В Херсон към тях
се присъединява австрийският император Йосиф II. Пътуването има за
цел запознаване с богатствата на Новорусия и с
успехите на Григорий
Потьомкин, който поема
управлението на руския
юг. Гостите трябва да се
убедят, че Русия твърдо
е стъпила на Черно море.
Тези резултати са постигнати, но след това
пътуване на Екатерина II
влиза в употреба изразът
“потьомкински села”, означаващ прекалена показност. Неговият произход
се дължи на факта, че
Григорий Потьомкин е
главен организатор на
пътуването. Той нарежда в селата и градовете,
където ще спира императрицата, да бъдат построени нови пътни станции, дворци, триумфални
арки. Селяните са задължени да излизат и да
посрещат Екатерина II и
придружаващите я придворни и високопоставени чужденци, облечени в
празнични дрехи. Целта
на тази бутафория е била
да демонстрира мощта,
стабилността и икономическото процъфтяване на
Руската империя.
Тази обширна историческа справка показва,
че практиката от високо
държавно ниво да бъде
организирана манипулация на масовото съзнание не е от вчера.
Същата е понастоящем ситуацията, която се
стреми да създаде ръководството на българската прокуратура посредством създавания от него
публичен облик на тази
институция. Като (уж!)
стриктно и неотклонно
изпълняваща вмененото й
от чл. 127 на Конституцията задължение да следи за спазване на законността.
Какво има отвъд показните пресконференции и публични изявления, зад редовните сводки за пресечени действия
на телефонни измамници, заловени фалшификатори и пр. Нито веднъж
белезниците не са щракнали върху високопоставени служители в
изпълнителната власт,
симбиотично свързани с
корупционното възлагане на многомилионни
обществени поръчки.
Какво се крие в гардероба на прокуратурата?
... Годината е 2012а. Месец май. Тогавашният градски прокурор
Николай Кокинов отчете като единствен недостатък на българската
прокуратура липсата на
достатъчно висока скорост на действието. И
по-точно: “Статистика-

та сочи 97% осъдителни присъди по делата,
но явно всички са се
вторачили в тези останали 3%.”
Статистиката е точен
сбор на неверни събираеми. Чрез фокусирането
под светлината на прожекторите на минималните 3% отхвърлени от
съда обвинителни актове, г-н Кокинов се опитваше да включи на автопилот лейката за поливане на алеята с глупаците. Докато те избуят
интелектуално дотам, че
да станат не адепти, а
необратими зомбита на
вярата, че ако някой в
държавата ни си е заслужил все пак заплатите,
то това са магистратите
от прокуратурата.
Но реалното съотношение на успеха към неуспеха в дейността на
българската прокуратура не бе рекламираното
от тогавашния градски
прокурор на София
съотношение 97:3. Всъщност, неуспешните
досъдебни производства
на 100 броя прокурорски преписки са далеч
повече от три. Понеже
г-н Кокинов оперираше
единствено с броя на
досъдебните производства, завършили с изготвяне на обвинителни актове. А останалите?
Според официални данни, предоставени от
прокуратурата на Асоциацията за борба против корупцията в България (АБКБ), през 2010
г. в прокуратурата са
били образувани общо
11 544 досъдебни производства за престъпления против стопанството, против финансовата,
данъчната и осигурителната система, против
държавни органи и обществени организации.
От тях в съда са били
внесени 4858 прокурорски обвинителни акта.
Като отчетем, че на
100 прокурорски акта,
внесени в съда, 3% са
отхвърлени, то следва, че
реалната успеваемост за
2010 г. е 40,8%. За 2009
г. съответните числа са:
8845 образувани досъдебни производства, внесени в съда 3528 прокурорски акта, успеваемост - 38,7%, неуспех 61,3%. За 2008 г. показателите са: 7186, внесени
в съда 3593, успеваемост
- 48,5%, неуспеваемостта е 51,5%. Необорим
факт е, че неуспехът
превъзхожда успеха в
резултатите назад по години до 2003 г., до която
АБКБ има сведения.
Който и да е прокурор веднага може да
възрази, че по невнесените в съда досъдебни
производства не е “имало достатъчно данни за
извършени престъпле-

ния”. Ето, че ни се сервира нова цистерна с
вода за поливане и растеж на глупаци!
Първо, част от тези
прокурорски преписки
са прекратени не заради
липса на достатъчно данни
за
извършено
престъпление, а вследствие на изтичане на съответния давностен срок
поради бавно извършване на досъдебното производство. Борис Велчев, скоро след встъпването си в длъжност като
главен прокурор, се запозна с точния им брой.
Според неговото изказване - от порядъка на
хиляди. Малко цунами за
България би било, ако
причината за това е недостатъчната професионална подготовка на N
на брой прокурори. Голямо цунами би било,
ако корупционни практики са напъхали под
миндера неизвестен за
българските граждани
брой преписки, докато
бацилът на давността ги
докара до летален изход.
Или са клиширали стандартното заключение за
“липса на достатъчно
данни за престъпление”.
Каква е ситуацията
понастоящем? Готов
съм да се обзаложа с
всеки читател, че няма
да познае. По-добра?
По-лоша? Нито едното,
нито другото. Как така
ли? Ами много просто!
Понеже, както е видно
от отговора на Красимира Филипова - заместничка на главния прокурор, на заявление на
АБКБ за достъп до обществена информация,
отправено посредством
същата формулировка,
използвана през 2011 г.
Информация не ни бе
предоставена. Като претекст бе използван фактът, че АБКБ поиска
информация за сигналите, постъпвали от отделни граждани и от неправителствени организации по отношение на
престъпления против
стопанството, против
финансовата, данъчната
и осигурителната система, против държавни
органи и неправителствени организации, както и по колко от тях са
повдигнати обвинения.
Нямало решение да бъде
извършвана такава систематизация на данни.
Защо ли?
Факт е, че през 2011
г. ни бе предоставена, макар и обща, информация
за подадените сигнали и
съответно за броя по години на образуваните
досъдебни производства.
Сега на АКБК бе приложен трик, почиващ върху
футболния афоризъм, че
най-сигурният начин да
не ти вкарат гол е да си
махнеш вратата.
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Кой ще лапне лъвския пай
от европейските милиарди?
Бългapия щe пoлyчи от
ЕС колосалните над 20
милиарда лева за бopбa c
пocлeдицитe oт пaндeмиятa - една част безвъзмездно, друга - като възможност за заеми. Taзи cyмa
щe бъдe paзпpeдeлeнa пpeз
Плaнa зa възcтaнoвявaнe и
ycтoйчивocт, за кoйтo формален “отговорник” е
вицeпpeмиepът Toмиcлaв
Дoнчeв. Зa осъзнаване на
мaщaба - oбщoтo финaнcиpaнe e в paзмep нa 750
милиарда eвpo, oт кoитo
гpaнтoвe (т.e. бeзвъзмeзднa
пoмoщ) са 390 милиарда, а
360 милиарда са дocтъп дo
кpeдити (пo жeлaниe нa
caмитe cтpaни). Toвa възлизa нa пoчти тpи чeтвъpти
oт cтaндapтния бюджeт нa
Eвpoпeйcкия cъюз гoдишнo, a вpeмeвият xopизoнт,
в кoйтo тpябвa дa ce cлyчaт
пpoeтитe ангажименти пo
плaнa във вcякa cтpaнa, e
дo 2026 г.
Пpeз cлeдвaщия пpoгpaмeн пepиoд, изтичaщ
пpeз 2027 г., нa paзпoлoжeниe нa Бългapия щe ca
cлeднитe инcтpyмeнти и
финaнcиpaнe:
Oпepaтивни пpoгpaми:
17,7 милиарда лева;
Пpoгpaмa зa paзвитиe
нa ceлcкитe peгиoни: 3,9
милиарда лева;
Диpeктни плaщaния:
10 милиарда лева;
Rеасt ЕU: 1,3 милиарда лева;
Фoнд зa cпpaвeдлив
пpexoд (чacт oт “Зeлeнaтa
cдeлкa”): 2,3 милиарда
лева, кoитo щe ce xapчaт
нa peгиoнaлнo нивo.
Ocвeн тяx идвa и
гopeпocoчeнoтo финaнcиpaнe пo Плaнa зa възcтaнoвявaнe и paзвитиe в paзмep
нa 12 милиарда лева и възмoжнocт зa зaeми нa oбщa
cтoйнocт дo 9 милиарда
лева. “Bъзмoжнocт”, защото дъpжaвaтa мoжe дa нe
cмeтнe зa нeoбxoдимo дa
ce тeглят пoдoбни кpeдити, въпреки че, ако съдим
по досегашната практика,
днешната власт не се впечатлява от растящата
задлъжнялост на страната.
Вpeмeвият xopизoнт e дo
2026 г., нo двe тpeти oт
cpeдcтвaтa тpябвa дa ce
инвecтиpaт в пъpвитe двe
гoдини oт плaнa.

Първата версия
на българския план бе представена от Дончев още на
30 октомври миналата година, след което правителството получи множество
забележки и коментари от
бизнеса, както и над 90
официални становища от
различни институции, общини, фирми и организации. Всички те са недовол-

Колосална сума ще текне към страната, а апетитите
за нея растат с наближаването на изборите
Валентин ГЕОРГИЕВ

ни, защото по традиция кабинетът се опита да
превърне въпросния план
в инструмент за усвояване
на средства от близки до
ГЕРБ и ДПС фирми. Това
ясно пролича от “приоритетите”, които кабинетът
на Борисов искаше да пробута - основно свързани с
“асфалт и стиропор” - инфраструктура, строежи,
кърпежи, ВиК мрежи и
т.н. Не бяха посочени целеви индикатори за
изпълнение. Липсваха статистическа информация,
цели, задачи, оценка на
въздействието и обосновка за необходимостта и
ефективността на предвидените инвестиции.
“Кaлинкитe”, кoитo ca
пpaвили тeзи yж paзчeти,
обаче мнoгo дoбpe ca
пpecмeтнaли как и кому щe
бъдaт paздaдeни парите нa cъoтвeтнитe “нaши”
фиpми, и тo пpи ycлoвиe
зa пoнe 50% възвpъщaeмocт пoд фopмaтa нa
кopyпциoнни схеми. Предвидливо са си записали и
5% разходи за администрацията - т.е. чиновниците
също не са забравени.

Никaквo paзвитиe
нa peaлния ceктор
и финансиране обаче нe ce
пpeдвиждaше. Това, което
мoжe дa ce ocъщecтви
eдинcтвeнo и caмo чpeз
дъpжaвaтa и cъoтвeтнoтo
cтpaтeгичecкo плaниpaнe,
пoдплaтeнo c пoчти нyлeви лиxви пo кpeдитите, c
иcкaнe зa изпълнeниe нa
ясни пoкaзaтeли и пpи
cтpoгo тъpceнe нa oтгoвopнocт пpи нeизпълнeние. Такава бе практиката
пpи coциaлизмa и зaтoвa
тoгaвa бългapcкaтa икoнoмикa бe нa по-високо
нивo oт тази на съседните
Гъpция и Турция.
Почти всеки сектор в
страната пожела да получи по-голямо парче от
“пая”. Дали желанията на
всички се сбъднаха?
Част от предложенията са приети в редактира-

ния вариант на плана, твърдят от правителството. Основните промени са намаляването на парите за саниране, включването на
проекта за разширяването
на третия лъч на метрото,
както и обособяването на
специална програма за малките и средните предприятия.
Вторият вариант на
плана бе публикуван на 8
февруари. Той включва 48
инвестиции и 31 реформи. Прави впечатление, че
парите са преразпределени в различните стълбове:
Иновативна България вече
получава не 20%, а 25,8%
от ресурсите по плана; от
Зелена България се взема
малко и от 37% сумата се
свива на 34,8%; свързана
България получава не
22% от средствата, а
22,5%; справедлива България получава по-малко
пари - не 21%, а 16,9%.

По-малко
за саниране, но
ще има метро
Най-съществената промяна е, че във втория план
са предвидени по-малко
пари за саниране на жилищни сгради - не 3 милиарда, а 2,165 милиарда лева.
Заложено е изграждане на
участъци от Линия 3 на
метрото в София, като за
целта са предвидени 360
милиона лева.
Новост е и програмата за икономическа трансформация на българските
малки и средни предприятия. Тя се състои от три
фонда: Фонд 1 - “Технологична модернизация”, с
планирани 400 милиона
лева; Фонд 2 - “Зелен преход”, с предвидени 250 милиона лева; и Фонд 3 “Дигитализация”, също с
250 милиона лева.
Вторият план предвижда и насърчаване на ускореното разполагане на 5G
мрежи. За него и за мрежата и цифровизацията на
трансграничната пътна инфраструктура са заложени
над 685 милиона лева. Предвижда се още трансформация на съществуващата
в Прокуратурата на България информационна и комуникационна инфраструктура в нов тип - отказоустойчива, резервирана,
производителна и защитена. За тази мярка са предвидени 36 милиона лева.
Друга новост е създаването на национален регистър за превенция и

проследяване на онкологични заболявания. Общият планиран ресурс тук е
4 милиона лева.
В края на януари земеделското министерство
обяви, че след онлайн дискусия в бранша е договорено след 2023 г., когато
ще започне новият програмен период, да започне и
нова мярка за цифровизация на земеделските стопанства. Уточнено бе, че
по нея ще се подпомага използването на цифрови
технологии в земеделския
сектор - метеорологични
станции, сензори, датчици
и др. Подпомагането се
предоставя под формата
на възстановяване на направени от бенефициента
допустими разходи, които
са до 50% от общия им
размер. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно
предложение е 15 000
евро, а максималният е до
100 000 евро.
Подробни становища
за подобрения на плана са
изпратили четирите найголеми работодателски
организации в страната Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ), Българската търговско-промишлена палата
(БТПП), Българската стопанска камара (БСК) и
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Акценти
от мненията:
“Ще се наложи немалка част от служителите в
дадени предприятия да
бъдат обучавани и пренасочвани, а страната ни е
на едно от последните
места по отношение на
учене през целия живот”,
смятат от БТПП.
Лошото според АИКБ
е, че планът сякаш дава
аналогов отговор на дигитални проблеми. Основната част от инвестициите
са за изграждане или подобряване на сграден
фонд, инфраструктура и

др. Те са важни, но няма
нищо за изграждането на
системи от интелигентни
мрежи и връзки.
Президентството също
представи свои идеи и проекти. Планът за възстановяване и устойчивост на
България е възможност за
страната и не трябва да се
превръща в средство за усвояване на финанси чрез
саниране и строителство,
посочи президентът Румен
Радев по време на специално организирана от институцията дискусия. Сред
проектите, предложени от
президентството, е изграждане на Национален
център за наводнения, контрол и управление, насърчаване на иновациите, науката и образованието,
развитие на високите технологии, повишаване на
енергийната сигурност.
“От този план зависи
развитието на страната ни
в следващите десет и повече години. Той ще се
изпълнява от следващото
правителство и е много
важно какво има в него”,
подчерта лидерът на българските социалисти Корнелия Нинова и акцентира, че планът трябва да
очертае структурните
проблеми, да подреди
приоритетите и да предложи конкретни стъпки за
тяхното решаване.

БСП има
алтернативен план
за възстановяване. “Документът, изготвен от правителството, е сбор от
отделни проектни идеи,
без връзка помежду им.
Няма стратегически поглед. Няма връзка с наци-

оналната бюджетна политика”, коментира Нинова
през декември и обърна
внимание, че в плана липсват реални показатели за
растеж на БВП, инвестиции, работни места, доходи, производителност, технологично обновление,
социално включване.
“Не можем да позволим отиващото си правителство на Борисов да
представи този слаб план
в Европейската комисия.
Това ще лиши България от
възможности за икономически растеж, увеличаване на доходите, реформи
в здравеопазване и образование”, категорична е
Нинова. Тя обяви, че БСП
е изготвила алтернативен
план, който стъпва на дигитализация, зелена икономика, борба с неравенствата и с корупцията.
Той стъпва на стратегическия документ “Визия за
България” и предвижда
промени в модела на здравеопазване и образование,
в областта на екологията,
изграждане на интелигентни градове, зелена икономика, борба с демографската криза и корупцията.
Всички страни от ЕС
трябва “възможно найскоро” да представят пред
ЕК национални планове за
получаване на средства от
възстановителния фонд на
ЕС. Срокът е до края на
април, но е добре това да
стане още след края на
февруари, когато се очаква да влезе в сила Механизмът за възстановяване
и устойчивост, припомнят
от Брюксел.
От толкова идеи и проекти в насипно състояние
предстои да видим какъв
окончателен вариант ще
изпрати България. Както
и резонният въпрос - кой
ще намаже най-много и зa
кaквo щe ce xapчaт пapитe.
Дaли щe пocтигнeм някaквo “възcтaнoвявaнe и
ycтoйчивocт” или oтнoвo
oгpoмни cyми щe пoтънaт
в чepнaтa дyпка нa
нeeфeктивнoтo и крадливо “усвояване”.

ОБЯВА

»Á„Û·ÂÌ‡ ‰ËÔÎÓÏ‡
π ¡178543/26.06.2006 „.
Ì‡ ÕËÍÓÎ‡È “ÓÚÍÓ‚ œ‡ÌË˜ÂÒÍË
ÓÚ ¡Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍË Ù‡ÍÛÎÚÂÚ Ì‡ —ÓÙËÈÒÍË
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ì—‚. ÎËÏÂÌÚ ŒıË‰ÒÍËî.
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Студенти на НАТФИЗ
с награди за дублаж
Петимата възпитаници на академията са се представили
много успешно в състезанието, организирано
от Китайския културен център в София
Преди дни приключи състезанието
по дублаж на китайски филми, организирано от Китайския културен център
в София, с подкрепата на НАТФИЗ.
В него се включиха повече от 70 творби на български и китайски участници
- ученици, студенти, преподаватели и
хора със свободни професии, на
възраст между 10 и 40 години, научи
ДУМА от Десислава Димитрова,
гл. експерт връзки с обществеността
на академията.
В надпреварата се впуснаха близо
40 възпитаници на НАТФИЗ. Конкурсът беше проведен в два раздела дублаж на “Чуй как Нинбо разказва
истории” и представяне на епизод от
игрален филм (от филмите “Аз и моята
родина”, “Красивата младост от спомените”, “Младостта е объркваща”,
“Изгубени в Русия”, “Братята-пазители”). След професионалната оценка на
журито и онлайн гласуването под формата на харесвания в ютюб, първите
награди отидоха при студентите на
НАТФИЗ. Първа награда в българската група получи Елена Траянова, втора награда - Ивана Керанова, трета
награда - Кристиян Стоичков и Марин
Джишев. В китайската група с дублаж
на български и на китайски език втора
награда получи още един студент на
НАТФИЗ - Ван Късин.
Членовете на журито подкрепиха

СНИМКA НАТФИЗ

Елена Траянова, първа награда
и оцениха високо усилията на участниците. Проф. д-р Калина Стефанова,
дългогодишен
преподавател
в
НАТФИЗ, гостуващ лектор на Шанхайската театрална академия, определи
представянето на участниците като успешен опит за пресъздаване на китайската душевност. Според проф. Стефанова китайското кино все още не е достатъчно познато у нас и несъмнено
би било от интерес за българската

публика да се срещне с повече китайски филми.
Д-р Красимир Куцупаров, преподавател в НАТФИЗ и специалист с
дълъг опит в областта на дублажа,
казва, че добрият актьор по дублаж
трябва да прави пет неща едновременно: да чува, да гледа, да мисли, да усеща и да говори. Според д-р Куцупаров
всички участници са се представили
добре.

Вдъхновяващ сборник с пътеписи
от Иван Вазов издава ИК „Хермес”
Издателска къща
“Хермес” представя
луксозното издание
“Живописна България” - вдъхновяващ
сборник с пътеписи от
Иван Вазов, който достига до читателите за
първи път в самостоятелно луксозно изда-

ние. Публикуването на
книгата отбелязва и
100-годишнината от
смъртта на патриарха
на българската литература, чието слово и до
ден днешен вълнува
читателите. Иван Вазов, вдъхновен от
българската природа и

история, сътворява в
пътните си бележки
едни от най-красивите
си и въздействащи текстове.
Сред включените в
томчето пътеписи са
“Витоша”, “Един кът
от Стара планина”,
“Волът”, “Водопадът

(Из недрата на вечното)”,
“Висините”,
“Планината се събужда”, “Рила” и др.
“Живописна България” е книгата, с която
ИК “Хермес” поставя
началото на новата поредица “Българска литературна класика”.

Млади таланти оцветиха поетично-музикален
спектакъл, посветен на пролетта
Валери ХАДЖИЕВ

Поетично-музикален рецитал, посветен на пролетта, се състоя в столичното
читалище “Славянска беседа”. Авторка и
ръководителка на проекта “И дъжд, и
слънце, и любов” е Ирина Александрова
- поетеса, журналистка и писателка, авторка на десетки сборници с поезия,
романи, сценарии за телевизионни филми и редакторка на литературни антологии. Това бе първата изява на новосъздаден творчески съюз. Артистите Богдана
Вульпе и Минчо Събев представиха
творби на четиринайсет съвременни софийски поети. А музикалното оформле-

ние бе дело на пианиста Михаил Шишков, който, освен талантлив музикант, е
художник и поет.
В спектакъла беше включено и “Концертно рисуване на Иван Яхнаджиев и
ученици”. На сцената, по време на рецитала, художниците Иван Яхнаджиев,
Боряна Колева и малките Дари (Дарина
Георгиева на 5 г.) и Мира (Мира Иванчева - ученичка в трети клас на Италианския лицей) сътвориха истинска феерия
от багри като емоционално предчувствие за наближаващата пролет. Спонтанно създадените уникални картини бяха
спечелени от щастливците на томбола.
Сред стихове, музика и живопис в
залата (в която бяха спазени всички противоепидемични изисквания) зрителите

СНИМКA ЛИЧЕН АРХИВ

доловиха изящните стъпки на настъпващата пролет. Както и в изложбата си
“Антивирусно” през миналата година,
Иван Яхнаджиев и неговите ученици ни
доставиха естетическата наслада и заредиха имунната ни система с целебната
сила на цветовете.

НАКРАТКО

Японската културна
дипломация е тема
на конференция
Катедра “Японистика” на СУ
“Св. Климент Охридски” организира двудневна международна
конференция на тема “Културна
политика: Япония и пътят на
успеха”.
Известни
личности
от Япония
и България
ще дискутират на
6 и 7 март различни аспекти на
японската културна дипломация.
Събитието ще може да бъде проследено на живо онлайн във фейсбук страницата на катедра “Японистика”. Изтъкнати японски
професори и университетски преподаватели ще разкажат за начина на живот и културата на
японското общество. Ще бъде поставен акцент върху силата му
да се справя по време на кризисни
ситуации, като ще стане дума и
за чувството за дълг, екипността и дисциплината на японците.
Участниците ще фокусират вниманието върху реалните предизвикателства и бъдещия потенциал за развитие на страната. Известният филмов продуцент на
студио “Гибли” Тошио Сузуки многократен носител на престижни награди за особения си
принос в анимацията, ще бъде
специален гост-лектор. Лекторите и участниците в събитието
заедно ще потърсят отговори на
въпросите, които вълнуват младите хора в България и по света.
Ще се включат и именити български творци и представители на
академичната общност, които ще
дискутират върху ролята на здравеопазването, културата, образованието и изкуството през ХХI
век, научи ДУМА от Виолета Манолова.

Най-добрите блус и рок
песни на „Уайтснейк”
излизат в новa колекция

“Уайтснейк” празнува блус звученето, което вдъхнови мултиплатинената кариера на групата, с
нова колекция, която съдържа ремиксирани и ремастерирани версии
на най-добрите блус и рок песни на
бандата. “The Blues Album” е третото и финално издание от трилогията “Red, White and Blues
Trilogy” - серия компилации, организирани около музикални теми,
започнали тази година с “Love
Songs” (в червено) и “The Rock
Album” (в бяло). Новият албум е
наличен дигитално и на CD, както
и на двоен LP сет със 180-грамова
синя плоча. Aлбумът и плочата се
разпространяват в България от
“Орфей мюзик” и може да бъдат
купени от emusic.bg.
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Водата спомага за храносмилането, пречиства
черния дроб и бъбреците от токсини, премахва
излишния натрий от кръвния поток, регулира
телесната температура и кръвното налягане,
защитава кожата, поддържа ставите смазани.

Мартеница рекордьор
правят в столицата
Както са преплетени белият и червеният конец, така и ние
трябва да сме сплотени, е посланието на инициативата
В столичен квартал
правят 20-километрова
мартеница, като целта е
да се подобри националният рекорд в тази дисциплина. След като през
2012-а в район “Нови
Искър” оплетоха червено-бяла нишка с дължина
7562 метра, в началото
на тази година се взе
решение участниците в
инициативата да подобрят предишното постижение.
Първоначалната идея
беше да се направи мартеница с дължина около
10 хиляди метра, пише
БГНЕС. Бе създадена
нужната организация, в
инициативата са поканени да се включат учили-

ща, читалища, пенсионерски клубове. Те винаги
откликват и този път
също прегърнаха идеята,
уточниха идеолозите на
проявата. Така в рамките
на около месец се плете
тази мартеница.
За да имат необходимото пространство за
работа, участниците в
инициативата са разгърнали кълбета прежда на
градския стадион. Докато
работят обаче, те установяват, че през 2015 година във Видин е поставен
нов рекорд - мартеница с
дължина около 16 хиляди
метра. Без да се колебаят,
жителите на столицата
веднага си набавят допълнителни материали и за-

СНИМКА БГНЕС

Отсега е ясно, че дължината на
мартеницата е на 20 хиляди метра
почват работа още поупорито, за да подобрят
предишното постижение.
Засега се знае със
сигурност, че участниците в инициативата са ус-

пели да направят нов
рекорд и са изплели мартеница с дължина над
20 хиляди метра. Това
обаче ще стане ясно официално днес, на 1 март,

когато ще бъде окончателно довършено събирането на усуканите червено-бели конци.
За жителите на района “Нови Искър” поставянето на рекорд не е
самоцел, а начин да отправят послание: “Миналата година беше много
трудна, не само за нас,
българите, но и за целия
свят. Така решихме да се
обединим и да направим
нещо заедно, за да покажем на всички хора, че
както са преплетени белият и червеният конец,
така и ние трябва да сме
сплотени. Да преодолеем
тази епидемия и да излезем от нея по-силни и
здрави.”

Пресъхнаха някои
канали във Венеция

Потребители на туитър
ще печелят от публикации

Някои канали във Венеция
пресъхнаха няколко месеца след
като градът в лагуната беше наводнен, съобщи “Индипендънт”. Лодки и гондоли заседнаха в кал, тъй
като нивото на водата спадна до
минус 48 сантиметра.
През декември миналата година приливът наводни площад “Свети Марко” и предизвика щети на
магазини и други бизнеси. А през
ноември 2019 г. Венеция преживя
най-лошото наводнение от над половин век насам заради прилив от
187 сантиметра. Тогава повече от
85% от града бяха наводнени,
включително и катедралата “Свети
Марко” - шести път за 1200 години. Голямото наводнение през ноември 2019 г. също бе последвано
от необичайно силен отлив, подобен на сегашния.

Притежателите на акаунт в
туитър ще имат
възможност да
печелят от публикациите си,
като събират такси от своите последователи, предаде
Нова тв. Благодарение на
услугата, наречена Super
Follows, потребителите ще
създават допълнително
съдържание, което да е
достъпно само за последователите, готови да платят
за него. Това може да е собствен бюлетин, затворена
група, виртуална значка или
достъп до определени снимки и публикации. От “Туитър” дават за пример такса
от 5 долара на месец, която

Лодки и гондоли заседнаха в кал

предоставя няколко опции едновременно.
Очаква се компанията да взима дял от плащанията, но не е уточнено в
какъв размер и дали това наистина ще е така.
Втората новост, обявена от социалната мрежа, е
създаването на групи, които са съсредоточени в различни сфери, теми и интереси. Те ще са подобни на
групите във фейсбук.
Очаква се официално
компанията да представи
новите си функции пред
анализатори и инвеститори,
но все още не е ясно кога
ще стане това.

За пръв път от 50 години 366 филма ще се борят за номинация за „Оскар”
Тази година броят на филмите, избираеми за номинация
за “Оскар” във водещата категория, е 366 и е най-голям от
половин век, предаде ДПА.
През 1970 г. продукциите,
очакващи да влязат в желания
списък на борещите се за престижната награда, са били 374.
Тези цифри обаче бледнеят, в
сравнение с първата церемония
за номинациите за “Оскар”,

когато са разглеждани филми от
1927 и 1928 г. и броят им е
рекорден - 562 заглавия, отбе-

лязва “Холивуд рипортър”.
Заглавията, които се съревновават във водещата категория, трябва да отговарят на няколко изисквания. Сред тях са:
да бъдат с продължителност над
40 минути и да са показвани в
киносалони в поне един от
шестте големи градове в САЩ
преди края на февруари. Тъй
като кината са затворени заради коронавирусната пандемия,

бяха направени някои отстъпки. По изключение този път
филмите могат да бъдат показвани на стрийминг платформи,
вместо в киносалони.
Американската Академия за
кинематографично изкуство и
наука, която присъжда отличията, ще оповести номинациите
на 15 март. Наградите “Оскар”
ще бъдат раздадени за 93-ти път
на 25 април.

- ÿÂÙÂ, ‚ ÔÓÌÂ‰ÂÎÌËÍ ˘Â Á‡Í˙ÒÌÂˇ
Á‡ ‡·ÓÚ‡.
- Ó„‡ ˘Â ‰ÓÈ‰Â¯?
- ¬ Òˇ‰‡...
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ
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СПА хотел за
кучета и котки
ще изграждат
във Велинград
Първият СПА хотел за кучета и котки в България ще бъде
изграден във Велинград. С това
от дестинацията се надяват да
се прочуят и като предпочитано
място за домашни любимци. За
питомниците ще бъде изграден
огромен комплекс с хотелска
част, болница, помещения за рехабилитация и следболнична
помощ, четири площадки за разходка, две от които с басейн, а
другите две - тренировъчни, с
различни приспособления, мол
за дрехи, храна и други екстри,
фризьорски салон, професионална зала за киноложки и фелиноложки изложби, ветеринарни
семинари и конференции.
Идеята е собствениците на
кучета и котки да могат спокойно да ги оставят както по време

За домашните любимци
ще се предлага маникюр
и други екстри
на ваканцията си, така и за попродължителен период, обясни
инвеститорът в проекта Иван
Каров.
Домашните любимци ще
бъдат глезени с различни по вид
и състав минерални води, лекуващи опорно-двигателни заболявания, с които Велинград е
известен, но също и със соленоводни процедури, подходящи
за кожни заболявания например. Котката или кучето ще се
настанява в апартамент с площ
от 2,5 до 8 квадрата, в който ще
разполага със собствен индивидуален двор за разходка, както
и със самостоятелна климатична система.
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ДНЕС

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

13

o

С

13

o

С

16

o

С

ВИДИН
12 c

ПЛОВДИВ
12 c

СОФИЯ
7c

РУСЕ
7c

САНДАНСКИ
13 c

ВАРНА
7c

ПЛЕВЕН
8c

БУРГАС
8c

16

o

С

17

o

С

15

o

С

Още в сутрешните часове облачността от североизток ще
започне да се увеличава и през деня на места ще превали слаб
дъжд, в Североизточна България и Централния Предбалкан примесен със сняг. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад, ще се усили до умерен и с него ще проникне студен
въздух. Атмосферното налягане ще е 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, 12 ÂÔËÁÓ‰/
(12)
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 ¿Ì„ÂÎ ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /
◊ÂıËˇ, 2016„./
15.15 Ã‡ÎÍ‡ ÌÓ˘Ì‡ ÔËÍ‡ÁÍ‡
‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /2 ˜‡ÒÚ/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 »ÒÚÓËˇ.bg œ˙ÚˇÚ Í˙Ï
“ÂÚË Ï‡Ú. ¡˙Î„‡Ëˇ
1871-1878„.
22.00 œÓ‰ Ë„ÓÚÓ Ú‚ ÙËÎÏ /3
˜‡ÒÚ/
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ú‡
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.55 ƒÊËÌÒ /Ô/
04.25 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚ ÙËÎÏ
/3 ÒÂÁÓÌ, 12 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
(12)

07.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
08.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
09.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.15 “¬ Ô‡Á‡
17.30 ì¡ˇÎ‡Ú‡ ÔËÍ‡ÁÍ‡ Ì‡
◊ÂÌÓ ÏÓÂî - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Èî Ò
¬‡ÒËÎ ¬‡ÒËÎÂ‚
21.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.20 ìÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Èî (Ô)
00.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.35 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
02.35 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
03.35 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
04.50 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
05.50 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
13.30 ìÕ‡‚ÒˇÍ˙‰Â ÚËî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.31
15.00 œÂÏËÂ‡: ì»ÒÚËÌÒÍ‡
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.47
16.00 œÂÏËÂ‡: ì—Ô‡ÒËÚÂÎË ‚
ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.12 ÂÔ.7
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.35
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.41
21.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÎÂÁËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.2
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.13 (ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ)
01.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.83
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.50 ì¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÓî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.17

ОВЕН

ВЕЗНИ

Денят може да се окаже много изтощителен, ако не се щадите.
Имате нужда от спокойствие.

Ще блеснете. Може да
ви глождят и страхове, но не позволявайте
на околните да разберат.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

08.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî

Не се разсейвайте с
незначителни делови
подробности. Минали
драми отново ще ви
мъчат.

Ще се чувствате доста
по-сигурни. Действайте спокойно и изхвърлете страховете си от
ума.

09.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

10.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Търсите свобода, но
искате връзка. Това ще
е сериозна дилема и
няма да успеете да я
решите.

Доста забавен ден, в
който оригиналните
идеи ще ви следват.
Възможни са романтични увлечения.
.

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

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

На моменти може да
се чувствате претоварени. Не се опитвайте
да свършите всичко
сами днес.

Ще сте внимателни и
загрижени. Но това ще
ви донесе усещане за
свобода и удовлетворение.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Много важна ще бъде
темата с роднините и
най-близките ви хора.
Запазете обективния си
поглед.

Ще мислите и ще действате бързо. Дори и
да не сте сигурни, всичко ще бъде успешно и
наред.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Ще сте ентусиазирани
и със страст ще правите всичко. Ще наелектризирате деловата обстановка.

Чувството за сигурност ще е от значение.
Не съжалявайте за
миналото, гледайте
напред.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

20.30 ì ÛÓÚ Ò ˆ‚ˇÚ ı‡ÍËî ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
22.30 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî
23.10 ìœÓÁÌÂî
00.05 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
02.25 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
03.10 ì ÛÓÚ Ò ˆ‚ˇÚ ı‡ÍËî ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
04.00 ÕÓ‚ËÌË
04.05 ì ÛÓÚ Ò ˆ‚ˇÚ ı‡ÍËî ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
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Лудогорец с шампионска
победа над ЦСКА
Акрапович не вижда тимът му да е по-слаб от „орлите”
Лудогорец даде сериозна заявка за
десета поредна шампионска титла. “Орлите” удариха основния претендент
ЦСКА-Сф с 1:0 в голямото дерби на XIX
кръг на efbet Лига. Пред празните трибуни на “Хювефарма Арена” в Разград
трите точки донесе Бърнард Текпетей (4)
с ранен гол. Изключителен мач изигра и
Кирил Десподов. Той за пръв път се изправи срещу тима, от който тръгна за
големия футбол. С победата в дербито
Лудогорец дръпна с 6 т. в класирането.
При гола Футболист №1 на България за
2018-а проби отлично по левия фланг и
стреля силно, вратарят на “червените”
Густаво Бусато отрази удара му, но ганаецът с добавка прати топката в опразнената врата. Десподов направи и два
големи пропуска. В единия случай Юрген Матей изби удара му, който щеше да
попадне във вратата.
“Категорично надиграхме ЦСКА.
Всички знаеха, че това е най-важният мач.
Бях от другата страна, беше малко странно, но няма как. Исках да вкарам гол,
защото попаденията ми липсват. Създавам много положения и асистенции. Имаше провокации, но няма проблем, приемам ги нормално. ЦСКА има добри
играчи и е добър отбор. Те са основният
ни конкурент за титлата и ще ни създават
проблеми. Сега бяхме по-добрият отбор”, каза Десподов.
“В Англия казват, че това е сблъсък
за 6 точки. Не мисля, че следващият двубой е по-малко важен. Всеки мач е важен, щом се бориш за титлата. Свършихме си работата, сега трябва да се подобряваме. Не е лесно да заличим емоциите, но имаме голяма мисия”, заяви треньорът Валдас Дамбраускас.
Колегата му Бруно Акрапович така и
не преглътна егото си и не пожела да
признае, че към момента тимът му е по-

НАКРАТКО

Американци са в София
за звездата на Левски
Скаути на Ди Си Юнайтед
пристигнаха в София за Найджъл
Робърта. В екипа има представители на ръководството и на треньорския щаб. Те бяха в ложите
на Националния стадион за мача
с ЦСКА 1948 снощи. Двете страни ще проведат заключителни преговори. Неофициално се говори,
че американците са предложили
$1,2 милиона за нидерландеца.
Той не е напълно съгласен да си
тръгне и да продължи кариерата
си отвъд Океана. Такова е желанието и на треньора Славиша
Стоянович. Заради трансфера на
Робърта словенецът влезе в конфликт с ръководството на клуба.
РЕЗУЛТАТИ

СНИМКА LUDOGORETS.COM

Бърнард Текпетей се радва на ранния си гол,
осигурил победата на Лудогорец над ЦСКА с 1:0
слаб от “орлите”.
“Ние сме по-добрите, по-добре подготвените, но трябва концентрация, не
трябва да даваш на съперника такива
шансове. Не съм доволен. Понякога не
подходихме добре, съдията понякога
спираше без причина атаките ни. Имахме много възможности, но последният
удар го нямаше. Виждаме, че играчите
ни имат качества. Няма да се предадем.
Ще доминираме в следващия мач, ще си
вземем поука, никакво отпускане”, закани се Акрапович.
Тимът му посреща Черно море утре
от 17.30 часа в 1/8-финал за Купата на

България. Лудогорец гостува на Царско
село в сряда от 15.00 ч.
“Дамбраускас показа на Акрапович
как може да го матира с пешката. Акрапович е гледал друг мач явно. Няма
нищо лошо, когато си загубил да кажеш: “Да, противникът беше по-добър
и заслужено постигна победа”. Това е
част от шампионския манталитет, който липсва на Акрапович. Видя се, че
разликата между класите е много голяма. Психологически вече имаме голямо
предимство спрямо ЦСКА”, обяви пред
БНТ помощник-треньорът на Лудогорец Станислав Генчев.

Царско село взе първи успех за годината

XIX кръг:
Ботев Пд - Монтана
1:1 0:1 Минков (48) 1:1
Еспиноса (83); Ботев Вр
- Царско село 0:3 0:1 Кордейро (12)
0:2 Лука (24-д) 0:3 Костадинов (73),
ЧК: Миланов (Б-55); Лудогорец ЦСКА-Сф 1:0 1:0 Текпетей (5); Черно море - Берое 2:1 1:0 Гомес (21)
2:0 Енрике (50-д) 2:1 Октавио (74);
Локо Пд - Етър 1:1 1:0 Минчев (42)
1:1 Крачунов (70), ЧК: Илиев (Е-82);
Славия - Арда 3:2 0:1 Йорданов (15)
1:1 Макрилос (16) 1:2 Руменов (40)
2:2 Вълчев (55) 3:2 Макрилос (72);
снощи: ЦСКА 1948 - Левски.
Втора лига, XX кръг:
Литекс - Лудогорец-2 2:2; Пирин
- Септември Сим 2:0 1:0 Георгиев
(45) 2:0 Дюлгеров (60); Кариана Созопол 0:3 (сл); Добруджа Спортист Св 1:2 1:0 Митев (26) 1:1
Христов (38) 1:2 Харизанов (78);
Миньор - Локо ГО 1:0 Васев (36);
Локо Сф - Нефтохимик 6:0 1:0 Диков (12-д) 3:0 Цветков (32 и 38) 4:0
Диков (55) 5:0 Николов (62) 6:0 Стефанов (82); днес, 15.00: Струмска
слава - Хебър.
ГЛЕДАЙТЕ

Царско село спечели с класическото 3:0 като гост на
Ботев във Враца в мач от 19и кръг на efbet Лига. Това бе
първа победа за столичани
през 2021 г. Тимът на Любо
Пенев спря поредицата от четири мача без успех (2 равенства и 2 загуби). Врачани

претърпяха осмо поредно поражение в първенството.
Андерсон Кордейро (12)
простреля вратаря Красимир
Костов. Панайотис Лука (24)
удвои от дузпа, отсъдена за нарушение на Венцислав Керчев
срещу него. Десет минути след
почивката Ботев остана с чо-

век по-малко след два жълти
картона на Илия Миланов в
рамките на 7 минути.
С успеха Царско село
събра 21 т. и изпревари на
осмото място Левски, който е
с 19, а снощи гостува на ЦСКА
1948. Ботев Вр се смъкна 13и с 15 т., с 2 пред опашкаря

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

Етър. “Доволен съм от всички.
Давам висока оценка на отбора. Не подценяваме нито един
противник. Извадихме си нужните поуки от предишните
мачове. Имаме много сили и
потенциал”, каза Пенев по
повод предстоящия мач срещу
Лудогорец за купата.
»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‚‡

‘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

¿‰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¿

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
15.00 Струмска слава - Хебър
Купа на България
17.30 Локо Пд - Беласица
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
22.00 Евертън - Саутхемптън
ПО МАКС СПОРТ 4
22.00 Реал М - Реал Сосиедад
ПО БНТ 3
СНОУБОРД
14.50 СП в Рогла
(паралелен гигантски слалом)
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
14.00 Турнир в Ротердам (мъже)
ХОКЕЙ НА ЛЕД
3.00 Уинипег - Ванкувър
ПО МАКС СПОРТ 2
БАСКЕТБОЛ
19.00 Рилски спортист Левски ЛУКойл
ПО ЕВРОСПОРТ 1
СНУКЪР
11.00 и 20.45 “Гибралтар оупън”

Георги
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ПОНЕДЕЛНИК
1 МАРТ

Радослав Панталеев и Стойка Кръстева са носителите на
купа “Странджа”. В 72-ото издание на най-стария боксов турнир в Европа българските боксьори бяха безапелационни. И
петимата финалисти се пребориха за златните медали.
Радослав Панталеев (91 кг),
бронзов медалист от последното Световно първенство в Екатеринбург 2019, сломи на финала Нарек Манасян (Арм) с 4:1
съдийски гласа (29:28, 29:28,
30:27, 29:28, 28:29). Мачът пре-

която се дава на най-добре представилия се роден боксьор.
При жените Стойка Кръстева (51) грабна отличието за втори път в кариерата си, след като
доминираше във всичките си
мачове в турнира. На финала тя
разби Анджелина Лукас (Каз) с
5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27,
30:27).
При мъжете Хавиер Ибаниес (57) надигра за титлата с 5:0
(29:27, 29:27, 29:27, 29:27,
29:27) молдовеца Дорин Букса.
Натурализираният кубинец ста-

СНИМКА СПОРТАЛ

Стойка Петрова-Кръстева спечели за втори път купа “Странджа”

Панталеев и Кръстева
с купа „Странджа”
България спечели пет златни медала от най-стария боксов турнир в Европа
мина през много тежки размени
на удари от близка дистанция.
Двамата приеха този стил на
водене на боя, а българинът в
нито един момент не отстъпи.
Той отвори аркада над лявото
око на арменеца в последния
рунд, но съперникът все пак
довърши битката. Панталеев
заслужи и купа “Странджа”,

на подгласник на Панталеев.
Голямата ни звезда Даниел
Асенов (52), който е 3-кратен
носител на отличието и 6-кратен европейски шампион, срази
индиеца Дийпак Комар, но учудващо получи победа само с 3:2
съдийски гласа (29:28, 28:29,
29:28, 29:28, 28:29).
При дамите Станимира Пет-

рова (57) победи за титлата Карина Тазабекова (Рус) с 4:1
(29:28, 30:27, 29:28, 29:28,
28:29), която на полуфинала спря
завърналата се на ринга след 4
години Светлана Каменова.
“Всички казват, че това е
турнир с ранг на Световно
първенство. Нивото наистина
беше високо, като мачовете

бяха от страхотна величина.
Получихме поздравления от
всички участници, не само за
организацията, но и за съдийството, което не може да не ме
радва. Медалите са радващи и
показват работата, която треньорите са свършили по време
на подготовката. Онези, от които очаквахме да се заявят, го на-

правиха - Радо Панталеев, Даниел Асенов, Станимира Петрова и Стойка Кръстева. Има
още работа, но “Странджа”-та
беше добра отправна точка.
Предпоставките за бъдещи успехи са налице, въпрос на полагане на труд от всички ни”, каза
шефът на федерацията ни Красимир Инински.

Сребро и пет бронза за борците ни в Киев

СНИМКА БФ БОРБА

Ахмед Магамаев отсрами борците в свободния
стил със сребърен медал в Киев
Българските борци
спечелиха един сребърен и пет бронзови ме-

дала на авторитетния
турнир в Киев.
Натурализираният

дагестанец Ахмед Магамаев (86 кг) единствен
стигна финала, но го загуби без борба. Той се
контузи в полуфинала и
не излезе да се бори за
титлата срещу шампиона на Полша Себастиян
Дженержански, но отсрами “свободняците” с
отличието си.
С бронз се закичиха
трима от борците ни в
класическия стил. Капитанът на отбора Иво Ангелов (60 кг) прегази в

малкия финал Виктор
Петрик (Укр) с 9:4. Преди това в репешажите
перничанинът пребори
с 9:3 Алин Джебари
(Алж). В български спор
за бронза Даниел Александров (87 кг) победи
с 5:2 европейския шампион от 2017 г. Тарек
Абделслам. Преди това
египтянинът с български
паспорт тушира в репешажите Торнике Джамашвили (Груз). Кирил
Милов (97 кг) взе отли-

чие, след като съперникът му в малкия финал
Артур Алексанян (Арм)
не излезе на тепиха.
Юлияна Янева, която
спечели Световната купа
в Белград в неолимпийската категория до 72 кг,
се пребори за бронза в
олимпийската категория
до 68 кг. В малкия финал
нашето момиче срази
опитната украинка Аля
Черкесова, европейска
шампионка от 2019-а и
№1 в света от 2018-а.

Фавр и Зубчич победиха в Банско
Матийо Фавр (Фр) и
Филип Зубчич (Хърв) спечелиха гигантските слаломи от
Световната купа по ски в
Банско. Световният шампион в дисциплината триумфира вчера, а балканецът бе
най-бърз под Тодорка в
събота.
За Фавр това е втора
победа в Белия керван.
Първата е от 4 декември
2016 г. в същата дисциплина
на родна земя във Вал
д’Изер. В Банско той финишира с общо време 2:25,29
мин., след като бе най-бърз
в първия манш с 1:11,45 мин.
“Много съм щастлив. За
първи път печеля състезание,
в което съм бил лидер след
първия манш. Бяха два тежки физически дни и сега се
нуждая от почивка”, каза

Февр, който завърши втори
в събота.
В състезанието вчера
втори остана Марко Одермат (Швейц) - на 0,75 сек.
Лидерът в генералното класиране Алекси Пентюро
(Фр) завърши трети на 0,81
сек. Тибо Фавро оформи
силния ден за Франция с
четвърто място на 1,08 сек.
Австриецът Щефан Бренщайнер, който в събота бе
трети, отново направи добро състезание и завърши
пети на 1,14 сек. Зубчич,
който за победата в събота
фиксира 2:20,62 мин., остана едва 14-и на 2,49 сек.
Най-добрият български
алпиец Алберт Попов не завърши първия манш. В първия старт той стартира последен - 59-и, и се класира 48-

Антъни Иванов
записа историческо
постижение в САЩ

СНИМКА БГНЕС

Швейцарецът Марко Одермат (вляво) се вклини
на подиума между французите Матьо Фавр и
Алекси Пентюро (вдясно) във втория гигантски
слалом за Световната купа по ски в Банско
и, но силата му е в слалома.
В генералното класиране Пентюро води с 1034 т.,
пред Одермат - 824, Марко
Шварц (Ав) - 718, и др. Попов е 68-и с 83 т. За малката
Световна купа на гигантски

Трикратната шампионка на Европа в три
различни категории Биляна Дудова (57 кг) се
наложи над шампионката на Полша Йовита
Врзесеин с 4:1 за бронза, след като на полуфинала отстъпи с 3:4 на
Анастасия
Нечита
(Молд), победителка от
турнира за Световната
купа в Белград през декември, който българката пропусна заради заболяване от КОВИД-19.

слалом пръв е Пентюро с
550 т., пред Одермат - 525,
Зубчич - 486, и др.
Световната купа се мести за стартове в ЗаалбахХинтерглем, Австрия, от
сряда до събота.

Антъни Иванов записа историческо постижение в плуването. Българинът даде 13-о време
в историята на 200 ярда бътерфлай на шампионата на Атлантическата конференция в
Грийнсбъро. Търновецът финишира втори във
финала за 1:39,82 мин. и за първи път слезе под
1,40 мин. в дисциплината. Времето на Иванов
е само 7 стотни по-слабо от най-доброто постижение на легендарния Майкъл Фелпс.
“1:39,82 мин. ме прави 13-ият най-бърз плувец в дисциплината 200 бътерфлай на ярдов басейн. Имам още 2 години и доста състезания, за
да се кача само по-нагоре в тази класация. Благодаря на всички за подкрепата”, написа Иванов
във фейсбук. На 500 ярда свободен стил силно
плуване направи и друг елитен български плувец - Йордан Янчев, студент първа година във
Флорида. Във финала Антъни завърши четвърти
с 4:14,92 мин., а Янчев е пети с 4:15,02 мин.

10

