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Николай Николов:
Столичната община
се опитва да избяга
от скандалите

Хората у нас
живеят със 7 години
по-малко от другите
европейци

Факторът САЩ, СССР
и Англия за оцеляването
на българските евреи
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Храните - най-скъпи от 5 години
Само за последните три месеца на миналата година цената
на едро на олиото у нас се е повишила с 25 на сто, показва анализ
на Държавната комисия за стокови борси и тържища.
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Кьовеши отхвърли
кандидати на Гешев

Павлета ДАВИДОВА

Номинираните нямат опит и не отговарят на изискванията
Европейският главен
прокурор Лаура Кьовеши е
отхвърлила като неподходящи 7 от десетте предложения на България за европейски делегирани прокурори. Тя е информирала
Министерството на пра-

П

арламентът отдавна не е онази
уважавана институция, която би
трябвало да е. Говорят го и имената
в листите на различните партии
(стр. 3). Някои кандидати са се доказали в професията си, но са далеч
от подготвени за изпълнителната
власт или измислянето на закони.
Вината е колкото индивидуална, толкова и колективна. Човек
трябва да си дава ясна представа за
силните и слабите си страни. Да
осъзнава доколко може да е полезен не само на себе си, а и на останалите, особено ако се кандидатира за обществен пост. Парламентът
не би трябвало да се възприема като
кръжок за обучение.
Уви, някои си мислят, че в него
могат да наваксат за пропуските в
първите си 7 години. Други пък
искат да напълнят банковите си
сметки за минимум още 7 години.
А партиите си търсят лица с голяма фенска маса, за да компенсират пропукването на собствения
си имидж и загубата на избиратели. Докато обаче лаиците се учат
на депутатство, страната се дави
в объркани закони, лобистки поправки и правен хаос. Закондателен вихър и разправии като в селска кръчма - всичко това подкопа
доверието и уважението към парламента.
И после - защо на читавите не
им се занимава с политика...

восъдието с писмо и очаква
следващите класирани кандидати у нас, съобщи пред
“Юроактив България” шефът
на кабинета й Милан Ярон.
Кандидатите на Иван Гешев
нямат необходимата квалификация и опит, категорич-

ни са от кабинета на Кьовеши.
Отхвърлени са и тримата
следователи, тъй като никога
не са пледирали пред съд, което ще е част от задълженията
им в Европрокуратурата.
Ярон недоумява как е възмож-

но да предлагаме съдии без
опит в криминалното право
или работили само на ниско
районно ниво. Като примери
той сочи Вероника Трифонова, Божидара Ганева-Димова и
Венцислав Фердинандов.
Стр. 3
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СНИМКА ПРЕССЕКРЕТАРИАТ НА ПРЕЗИДЕНТА

Властта отново се опита да постави под карантина националната ни памет, но хората имат достойнство
и отново са тук. С тези думи президентът Румен Радев показа отношението си към опита на ГЕРБ да осуети
честванията на Шипка. Цяла България почете 143 г. от Освобождението от турско робство
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Властта се опита да постави
3 март под карантина
Признателна България се поклони пред паметта на загиналите за свободата й
“Властта отново се опита да постави
под карантина националната ни памет,
но хората имат достойнство и отново
са тук. Българите имат святи чувства,
неподвластни на страх и забрана, затова
вярвам, че имаме бъдеще като българи”.
Това заяви президентът Румен Радев на
връх Шипка, където отдаде почит на загиналите по случай 143 г. от освобождението на България от турско робство.
Тържествената церемония на върха
беше отменена от кметицата на Габрово
Таня Христова часове след като бе обявено, че държавният глава ще присъства.
Гербаджийката се оправда с опасността
от разпространение на коронавируса и
настояване от здравните власти, но това
не спря стотици хора да се качат на
върха. Радев беше посрещнат с почести
и с възгласи “Ура” и “Да живее България”. “Историята е урок, геройствата са
вдъхновения, но никой народ не може
да лежи на лаврите на своите мъртви
герои. Истината е, че България във всяка епоха гледа всеки от нас, защото героичните епоси са рядкост, но достойнството и характерът са подложени на
изпитание всеки ден. Властта принадлежи на народа, но народът трябва да я
отстоява. Винаги има кой да му я отнеме, кой да му забрани и кой да го яхне”,
заяви президентът.
Още преди Радев да се качи на Шип-

В пловдивските чествания на 3 март се включи председателят на БСП
Корнелия Нинова, която е и водач на листата на социалистите в района
ка, шефката на НС Цвета Караянчева му
размаха пръст, че няма право да е там,
защото тържествата са под неин патронаж. Според нея не трябвало да се
престъпват забраните на държавния здравен инспектор, независимо че тя също се
включи в честванията, макар и да избегна
срещата с президента. Думите на Караянчева предизвикаха възмущението на вицепрезидента Илияна Йотова. “Надявам
се за последен мандат председател на Народното събрание да си позволи точно
от Върха на свободата да ни каже, че
трябва да си затваряме устата. Няма кой

Случаите на КОВИД-19
растат, властта
не вижда натиск
върху болниците
Приетите в болници с
КОВИД-19 вече надхвърлиха
5000, с което страната наближи стойностите от 14-15 ноември 2020 г. В интензивни
структури са 493 души - толкова бяха и на 2 декември.
Новите установени случаи са
около 16% от направените
тестове.
Последните данни на Националния център по заразни
и паразитни болести сочат, че
към 28 февруари вече 22 области в страната са в т.нар.
червена зона със заболеваемост над 120 на 100 хил. население.
Въпреки тревожната тенденция на поредното работно
съвещание при Бойко Борисов бе докладвано, че нямало
натиск върху лечебните заведения, имало достатъчно свободни легла, а повишаването
на заболеваемостта се дължи
на британския вариант на вируса.
“Здравната система е подготвена за плавното покачване на случаите, което отчитаме. Разчитаме на самосъзнанието, на личния избор и усещането за свобода на българите.
Личната отговорност е тази,

която ще предпази гражданите”, отчете премиерът и отново прехвърли отговорността
на гражданите. Той се похвали с броя ваксинации, въпреки че България про-дължава да
е на едно от последните места
в Европа по ваксинирани, а
хаосът със зелените коридори
продължава.
Личните лекари в страната
са получили едва около една
четвърт от заявените количества ваксини, като голяма част
са получили по 20-30 дози.
Националното сдружение на
общопрактикуващите лекари
настоя приоритетно ваксините да се доставят за подадените от джипитата списъци за
ваксинация.
Ако всеки личен лекар отделя по 2 часа дневно за ваксинация, а всички пунктове
работят по 8 часа, то 350 имунизационни пункта могат да
бъдат приравнени на 1400
лекарски практики.
“Равностойното разпределение на ваксините лични лекари:пунктове се очаква да
бъде 3:1”, пише в писмо до
здравния министър председателят на сдружението доц.
Любомир Киров.

да забрани силата на словото и на духа”,
възмути се Йотова. Вицепрезидентът
видя в ситуацията “дребно политиканство от страна на все още управляващата
партия”. Тя участва в ритуалите пред
Паметника на Незнайния воин в София,
който заедно с Паметника на опълченеца
и на Цар Освободител бяха обсипани с
цветя и венци. Председателят на столичните социалисти Калоян Паргов и кандидати за депутати от БСП също се включиха в честванията.
Премиерът Бойко Борисов и тази
година игнорира тържествата. Той

предпочете да се разходи с джипката
по магистралите и да си направи предизборна агитация. “Лесно е да коментираш свободата, но трябва и да се
свърши доста работа. По-свободни надали са били българите някога. Както
искат да изопачават, че някой им забранил да празнуват. Тържества по време
на пандемия никой не прави, но да се
работи е достойно”, ядоса се той на
коментара от Радев. Борисов твърди,
че никой на никого не бил забранил да
се качва на Шипка.
Поклон пред хилядите български,
руски, беларуски, украински, полски,
финландски, румънски, черногорски и
сръбски воини, загинали в Руско-турската освободителна война, заяви председателят на БСП Корнелия Нинова на тържествата в Пловдив. “Да си българин е
състояние на духа. Дух на достойнство,
на съзидание, на непримиримост към
всяко потисничество и несправедливост.
Нека вдигнем глава. Да подадем ръка на
уплашените и слабите. Да ги преведем
през трудностите и заедно да бъдем горд
и свободен народ”, призова Нинова.
Денят на освобождението беше отбелязан в цялата страна с различни инициативи. Всеукраинската обществена организация “Конгрес на българите в Украйна” също поздрави сънародниците ни за
празника.

Родители се жалват от
дискриминация при приема в 1 клас
Деси ВИОЛЕТОВА

Родители се оплакват от
дискриминация при приема на
децата им в първи клас в софийските училища. За пореден
път тази година Столичната
община промени правилата за
класиране. Те бяха подложени на обществено обсъждане,
като мнения се събираха до 1
март. На базата на предложе-

нията от кметството трябва да
покажат окончателен вариант,
който да бъде гласуван в найблизко време, тъй като сроковете на приемната кампания
наближават. Освен това предстои да се пусне пробно електронна система за класиране
в 1 клас, по подобие на тази
за детските градини.
Според част от позициите
на родителите основният критерий - уседналост над 3 години, е дискриминационен. Зато-

ва те предлагат срокът, валиден
за определяне на уседналост, да
е не повече от 6 месеца. Майките и бащите настояват да се
наказва за фалшивите адресни
регистрации, като се извършват
проверки на заявените адреси.
Родителите са масово против
определените прилежащи райони към училищата и ги приемат като ограничаващи правото на избор. Много от тях искат критерий да остане административният район.

Инспекцията по труда ще гледа
под лупа хотели и ресторанти
С отварянето на заведенията от 1 март
Главната инспекция по труда ще засили контрола на хотели и ресторанти. Епидемичната
обстановка все още не е отменена и това създава несигурност в работата на заведенията,
което повишава и риска от използване на недекларирана заетост. Инспекторите припомнят, че хората не трябва да започват работа
без подписан трудов договор, който да бъде
регистриран в НАП.
ГИТ предупреждава, че дори в условията
на извънредна епидемична обстановка работодателят няма право едностранно да изпраща
персонала в неплатен отпуск, а работещите не
следва да подписват документи, с чието
съдържание не са съгласни (заявления за неплатен отпуск, договори за непълен работен
ден, когато реално работят по 8 и повече часа

или за по-ниско от реалното си възнаграждение). През 2020 г. са зачестили запитванията,
свързани с неплатен отпуск, а много работници са споделяли, че са принуждавани от работодателите да ползват такъв отпуск и да подписват такива документи.
През годината са се увеличили с 25% сигналите, свързани със заплащането на труда.
Оказва се, че немалко работодатели си “спестявали” и не плащали на работниците допълнително възнаграждение за придобит стаж и професионален опит, както и по-високите надници
за работа на официален празник или за извънреден труд.
От ГИТ припомнят, че инспекцията няма
правомощия, ако работниците подават сигнал
за нарушени права, след като вече е прекратен
договорът им с фирмата.
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Бившият ректор на Софийския
университет проф. Иван Илчев,
докато Цвета Караянчева се
изявява от Шипка

Кьовеши отхвърли...
От стр. 1
Оказва се, че никоя друга членка на ЕС не е представила такива
неподходящи кандидатури. Ярон отбелязва, че българските власти
са поискали среща с европрокуратурата. “Очаквам българските
власти да ни убеждават, че кандидатите са подходящи, особено ако
регламентът се чете по определен начин. Ние обаче не искаме да
влизаме в дискусия как да интерпретираме регламента. В писмото
на Европрокурора се казва ясно, че българската страна трябва да
номинира хора със съответния опит и отговарящи на всички изисквания за независимост и морален интегритет”, категоричен е
представителят на Кьовеши. Ако се съди по критериите, обяснени
от Ярон, единствените кандидати, минали през ситото, би трябвало
да са Бойко Калфин, Светлана Шопова-Колева и Мая Ковачева.
На 13 февруари Прокурорската колегия на ВСС отся набързо
10 от 31 кандидати за поста, а наблюдатели заподозряха, че всичко
е било нагласено предварително. Преди гласуването главният прокурор Иван Гешев изтъкна, че било ценно избраните кандидати да
имат опит и извън прокуратурата, защото щял да им е много полезен. Според правилата, гласувани у нас от Прокурорската колегия
на ВСС, при връщане на номиниран в Люксембург се изпраща
кандидатурата на следващия по брой гласове. От 31 кандидати,
извън 10-те подбрани, обаче положителен вот получи само Димитър Хаджийски от СГП, а за петима прокурори и трима следователи има частична подкрепа.

СНИМКА БГНЕС

Редица музеи посрещнаха Националния празник с ден на отворените врати

Нинова: Нашата
сила е в хората
Екзотични кадидатури за депутати
лъснаха в листите на редица партии
В момента “нови”
проекти се опитват да се
заявяват като алтернатива на сегашния модел, а
последните 4 години тези
хора бяха или министри,
или вицепремиери, или
партньори на Борисов,
или заемаха високи постове с гласовете на ГЕРБ.
Тази констатация направи лидерът на БСП Корнелия Нинова пред водачите на листи на левицата. “Благодаря на всички
членове на партията, че
минахме през този период не само като ясна и
категорична опозиция, но
и изработихме и представихме конкретни алтернативи във всички политики, което в момента ни
прави в най-висока степен
готови за тези избори и
за управление на страната”, отбеляза председателят на социалистите. Тя
изтъкна, че в листите на
“БСП за България” има
професионалисти, честни
хора от различни сфери
на обществения живот,
които ще работят за реализирането на партийните политики с грижа
за хората. “Нашата сила
е именно в хората. Колкото и да ги облъчват от

телевизорите, те знаят,
че не живеят добре и
искат промяна и сигурност. Ние можем да им
ги дадем. Срещу нас се е
изправила огромна машина за манипулации,
лъжлива пропаганда, обработване на общественото мнение с всякакви
методи, но това няма да
ни изплаши”, категорична бе Нинова.
Обещаното от ГЕРБ
прочистване и нови лица
в НС няма да се случи,
стана ясно от листите на
партията. Изключение
правят само лисващите
знакови лица, които са и
част от ръководството на
ГЕРБ - Красимир Велчев,
който оглавяваше комисията по вероизповеданията,
шефката на финансовата
комисия Менда Стоянова
и Димитър Лазаров, който председателстваше комисията за контрол на
службите. От листите
отсъства бившият финансов министър Владислав
Горанов, както и настоящият зам.-председател на
Народното
събрание
Емил Христов.
ГЕРБ залага на познатите стари депутати и министри. Любимецът, ко-

гото Бойко Борисов постоянно разхожда с джипката си - Николай Нанков, води ловешката листа, а начело на хасковската пак е Делян Добрев,
който преди две години се
оттегли от политиката заради местния “Кумгейт”.
Бившият вътрешен министър Младен Маринов
е кандидат от гражданската квота на ГЕРБ, макар
премиерът да го отстрани заради връзките му с
ДПС. Бившият външен
министър от Реформаторския блок Даниел
Митов от ДСБ пристана
на борисовата партия и е
нейн кандидат. В столична листа е намерил място
и някогашното юридическо острие на властта
Данаил Кирилов, който
обаче бе уволнен заради
конституцията-недоносче, а управляващите масово се разграничаваха
от него и дори подхвърляха тежки оценки за работата му. Кандидат-депутат от ГЕРБ е и писателят Любен дилов, който
смени доста партии.
Голямата новина в листите на ДПС е отсъствието на крупния бизнесмен
Делян Пеевски. Тандемът

Веселин Марешки-Валери
Симеонов, е привлякъл
старите футболни легенди
Димитър Пенев и Петър
Жеков. ВМРО пък залага
на бившата манекенка
Жени Калканджиева, чието име е забърквано в не
един скандал. Актрисата
Ернестина Шинова, певицата Кристина Димитрова и колегата й Искрен Пецов също са в листите на
воеводите. Цветан Цветанов залага на спортисти за
водачи на листи - бившият
национал по волейбол
Боян Йорданов е първи в
25 МИР, в Разград е треньорът по баскетбол Димитър Стефанов, а в Кюстендил - борецът Милослав Методиев.
“БСП за България” ще
се яви с номер 4 на парламентарните избори, отреди жребият в Централната избирателна комиция.
ГЕРБ-СДС ще участват
под номер 28, на “Има
такъв народ” се падна 29,
ДПС - 9, “Демократична
България” - 11, “Изправи
се! Мутри вън” - 18,
ВМРО - 1, “Воля и
НФСБ” - 24 и т.н. 23 партии и 8 коалиции ще се
надпреварват за 45-то
Народно събрание.
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София трябва да изкупи
160 000 кв. м частни
земи, няма пари
Деси ВЕЛЕВА

Столичната община планира да отчужди 160 000 кв.
метра частни терени за улици, транспортна и инженерна инфраструктура и детски
градини през тази година, но
в същото време не предвижда достатъчно средства за
тази дейност. Това показва
съпоставка между Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и Бюджет

Програмата за придобиване на собственост
на Столичната община е нереалистична и
предизборна, смятат общинските съветници от БСП
2021 на София, приети на
последната сесия на Столичния общински съвет. Първият документ е заложил десетки имоти, които трябва са
бъдат отчуждени, но от втория става ясно, че средства
липсват.
В програмата е предвидено общината да придобие 160

000 кв. метра частни земи
само през тази година. Близо
20 000 кв. метра от тях попадат в границите на улици и
това налага спешното им отчуждаване. Както е добре известно, в последно време
възникват редица скандали
заради преграждане на улици
или части от тях от частни

собственици. Също 20 000
кв. метра се предвижда да се
изкупят за Северната тангента, а още толкова - за инженерната инфраструктура. За
разширяване на улици като
“Тодор Каблешков”, “Народно хоро”, както и на Източната тангентна трябва да се
предвидят пари за 85 000 кв.

метра частни земи.
По сметки на общинските
съветници от БСП за 160 дка
частни имоти общината ще
има нужда поне от 40 млн.
лева. В същото време от кметството предвиждат едва 8 млн.
лева по това перо.
“Кое е вярно - че с парите
в бюджета ще отчуждавате
или самата програма? Гласувате програмата с ясното
съзнание, че тя е нереалистична, необезпечена и предизборна. Заигравате се с надеждите
на гражданите”, коментира
действията на ГЕРБ общинската съветничка от БСП Диана
Тонова.
В програмата за управлението на общинската собственост за пореден път са заложени обекти от предишни години. Така например само терените за транспортна инфраструктура,
които
се
прехвърлят от година на година, са 23, тези за инженерната инфраструктура са 7,
толкова обекта не са отчуждени навреме и за детски градини и училища. Новите площи с частни собственици, които трябва да бъдат придобити, са 120.

Близо половин милион по-малко
са преминалите през стационар
Аида ПАНИКЯН

За година преминалите през стационарите на
лечебните заведения са 1
874 237, което е с близо
430 хил. по-малко от
предходната година, сочат данните на Националния център по обществено здраве и анализи
за 2020 г. Спадът на преминали пациенти е във
всички лечебни заведения, но най-малък е в
комплексните онкологични центрове - само с
1135, което показва, че
въпреки пандемията ле-

чението на тези болни не
е прекъсвано и по време
на двете по-строги карантини тяхната дейност не
е спирана. Ръст на преминалите, макар и пренебрежимо малък, има само
в центровете за кожновенерически заболявания
- от 1272 през 2019 г. до
1279 миналата година.
Има и лек ръст на средния дневен престой в
стационарите.
Като цяло има незначителен
спад
на
задължителните ваксинации, което показва, че е
преодоляно изоставането през първите 6 месеца на годината заради

ЕДНА ГОДИНА
без

полк. ГЕОРГИ
ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

локдауна през пролетта.
Любопитното е, че има
ръст на имунизирани
новородени единствено
срещу туберкулоза - от
95,5% през 2019 г. на
97% през миналата година. Най-вероятно това
се дължи на разпространяваната теория, че
БЦЖ ваксината предпазва и от КОВИД-19.
Според данните на
НЦОЗА живородените
бебета са 55 587, което
е само с 22 по-малко от
2019 г. Най-голям брой
новородени е регистриран в София - 15 806, с
669 повече от предходната година.
Починалите обаче са
значително повече от
предишни години. Според НЦОЗА те са 118
227, което е с 11 709
повече от предната година. Все още обаче липсва обещаният от здравния министър анализ на
причините за високата
смъртност през 2020 г.

Община Русе постави 3 пейки с формата на книга в централните части
на града. Върху техните повърхности са изписани биографии или цитати
на емблематични за българската история личности. Пейките, посветени
на Баба Тонка и Захари Стоянов, са близо до техните къщи-музеи, а
тази за Любен Каравелов е пред едноименната регионална библиотека.
Подобни пейки ще има и на други места, увери кметът Пенчо Милков

Българите живеят със 7 години
по-малко от другите европейци

1932 г. - 2020 г.
ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА
И ДЕЛОТО МУ!
От семейството и приятелите

Със сегашните темпове на развитие на здравеопазването на
България ще са необходими 38
години, за да догони средната
продължителност на живота в
петте най-големи държави от ЕС
- 82 години. Тези данни цитира
председателят на БЛС д-р Иван
Маджаров на форум на инициативата “Заедно за повече здраве”.
Той заяви, че през последните
години продължителността на
живота у нас се е увеличила, но
въпреки това българинът живее
средно със 7 години по-малко от
останалите европейци. Страната

изостава и по отношение на предотвратимата смъртност - тя е
близо 3 пъти по-висока.
Организациите от инициативата “Заедно за повече здраве” - БЛС,
Българският фармацевтичен съюз
(БФС) и Асоциацията на научноизследователските производители
в България настояват за надпартиен консенсус за ускорено развитие на здравеопазването в следващите 5 години. Сред исканията им
е увеличаване на публичните инвестиции за здраве от 4,2% на 8%
от БВП или от 6 до 10 млрд. лева.
У нас доплащането на лекар-

ствата по лекарско предписание
е средно 37%, докато в петте найголеми европейски държави е 5%,
коментира председателят на БФС
проф. Асена Сербезова. Анализът
показва, че по-ниските нива на
публичните разходи за лекарства
са свързани с по-лоши здравни
резултати.
Над 50% от лекарите работят в
София, Пловдив и Варна, а всеки
трети медик у нас е над 60 г. Затова от “Заедно за повече здраве” са
категорични, че е необходима
държавна политика във финансирането на кадрите по региони.

www.duma.bg
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С 25% поскъпна олиото
само за три месеца
През 2020 г. тръжните цени на храните у нас са били най-високи от пет години
Само за последните три
месеца на миналата година от септември до декември,
цената на едро на олиото у
нас се е повишила с 25 на
сто. Това става ясно от годишния анализ за 2020 г. на
Държавната комисия за стокови борси и тържища.
Цените на хранителните
стоки на едро са били най-високи за последните пет години, показва анализът. Основните фактори за високите
цени са били влиянието на
пандемията, свързаните с нея
временни ограничения за износ, логистични трудности и
повишено търсене на определени хранителни стоки.
Захар, брашно, олио, ориз
и варива са поскъпнали за година, като средните цени на
повечето от тях са рекордни
за периода 2015-2020 г. При
олиото увеличението е с 14,4%
спрямо 2019 г. Най-скъпо сме
купували и брашно и ориз през
2020 г. спрямо последните пет
години. Килограм брашно се е
продавал на едро с 10,5% отгоре спрямо 2019 г., а оризът
- с 15,3 на сто.
В началото на миналата година килограм краве сирене се
е търгувал на едро по борсите
средно за 6,24 лева, а в края на
годината вече е струвал близо
7,10 лева и това е най-високата

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

стойност за последните години.
Само спрямо 2019 г. цената му
се е повишила с 14 на сто. Рекордно скъпо сме купували и
кашкавал. От средно 10,49 лв.
за кг на едро в началото на 2020

г. в края той вече се продава по
борсите за над 11 лева за кг.
За последните шест години
цената на свинското също е
най-висока, а само за година то
е поскъпнало с 11 на сто.

Ръстът при кренвиршите и каймата е с 19-20 на сто. Увеличението на трайните салами е с
11 на сто, а при пилето и пилешките разфасовки - с едва
1-4%. При рибите най-голямо

е повишението при скумрията
- със 7 на сто.
Въпреки че зеленчуците са
по-евтини спрямо година порано, цените им са били на повисоки нива в сравнение с периода 2015-2018 г. Плодовете
обаче са били рекордно скъпи
за последните 5 години. Вносната стока преобладава, като
цената й е по-ниска от тази на
родната. 86 на сто от доматите
през зимните месеци са внос, а
през летните - половината.
Български са само 24% от краставиците през зимата, но през
лятото делът им стига 83%.
Цените на дребно на основните хранителни продукти захар, олио, брашно и яйца,
през миналата година са били
най-високи в магазинната мрежа, показва анализът на
Държавната комисия за стокови борси и тържища. Изключение прави цената на яйцата,
които най-скъпо са се търгували в големите търговски вериги. Те са слагали големи
надценки на някои продукти,
отчитат от комисията. Найголеми са те при яйцата 39% върху цената на едро,
следвани от брашното - 24%,
олиото - 17% и захарта - 4%.
Надценката на яйцата в магазините е стигала 33%, при
брашното тя е 31%, при олиото - 21%, захарта - 17%.

86% срив на въздушния трафик,
билетите - до 30% по-евтини

„Еврохолд” ще търси
100 млн. евро от борсата за ЧЕЗ

Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) заяви, че през
януари кризата в авиосектора са задълбочава. Организацията изчислява, че
международният трафик е
спаднал с 85,6% през
първия месец на 2021 г.
спрямо нивата отпреди
пандемията, докато вътрешният се е свил с 47%.
Новите щамове на коронавируса принудиха правителствата да затегнат
ограниченията за пътуване в световен мащаб.
Това допълнително влоши и без това мрачните
перспективи пред авиокомпаниите, отбелязват
от IATA. “Това е причината за слабостта и ниските точки през януари”,
коментира главният икономист на IATA Брайън
Пиърс, цитиран от “Ройтерс”. По негови думи
авиокомпаниите са изправени пред наистина труден старт на годината.
Последните коментари
идват, след като от IATA
предупредиха за по-лоша

Публичната компания “Еврохолд България”
АД планира да увеличи
капитала си чрез емисия
нови акции на Българската фондова борса. Холдингът ще се опита да
получи от инвеститорите 100 млн. евро, съобщават от дружеството,
като окончателното решение за новата емисия
ще бъде взето на Общо
събрание на акционерите на 10 април. Предмет
на публичното предлагане ще бъдат малко над 79
млн. нови обикновени
акции, всяка с номинална и емисионна стойност
- съответно 1 лв. и 2,50
лв. Компанията предстои
да публикува проспект,
който трябва да бъде
одобрен от Комисията за
финансов надзор. Емисията ще се счита за успешна, ако бъдат записани
минимум 40% от новите
акции (31,6 милиона).
Инвестиционен посредник по увеличението на
капитала ще е “ЕвроФинанс” АД - брокер-

от очакваното 2021 г. за
авиоиндустрията. Асоциацията изчисли, че приходите от пътникокилометър през тази година се
очаква да се свият с между 62 и 67% в сравнение
с предходната.
Цените на полетите до
летни дестинации ще са с
около 30 на сто по-ниски
спрямо предходната година. Това прогнозират от
сайта за продажба на самолетни билети онлайн и
сравняване на цените на
хиляди авиопревозвачи
Skyscanner. Според данните на компанията резервациите за юли 2021 г. са
с продължителност над

една седмица.
Най-популярната дестинация за гражданите на
Великобритания е Испания, а най-предпочитаните дестинации - Малага,
Палма и Ибиса, показва
анализ на направените резервации. Цените за полетите между двете страни са с 25 на сто по-ниски спрямо 2020 г. и с 11
на сто по-ниски от 2019
г. Друга дестинация, популярна за юлски почивки, е Турция, тя е и сред
най-предпочитаните за ваканция страни от семейства с деца. 76 на сто от
резервациите са за повече от седмица.

ска къща, част от групата на “Еврохолд”.
“Набраните средства
ще бъдат използвани за
финансиране на придобиването на дружествата на
“ЧЕЗ Груп” в България и
за инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане”,
коментира Васил Стефанов, ръководител “Сливания и придобивания” в
холдинга. В случай на
необходимост от собствени средства за финализирането на сделката
с ЧЕЗ преди завършва-

нето на процедурата по
увеличение на капитала,
основните акционери
имат готовност да ги
предоставят веднага чрез
алтернативен инструмент и съобразно размера на притежавания от
тях дял в компанията,
добавят от компанията.
След няколко отказа
на регулаторно ниво и
съдебно решение в полза на “Еврохолд”, институциите позволиха
на компанията да придобие българските активи на чешката енергийна компания.
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България замесена
в злоупотреби
с агросубсидиите
Едва 2,4 на сто
oт получателите
на европари у нас
сa взели oбщo 45%
oт вcички диpeктни
плaщaния
Бългapия e cpeд cтpaнитe oт Централна и Изтoчнa Eвpoпa, в кoитo
“cиcтeмaтичнo”
ce
мaми
и
злoyпoтpeбявa c aгpapнитe cyбcидии
нa EC, пише доклад нa фpaкциятa
Зeлeнитe/Eвpoпeйcки
cвoбoдeн
aлиaнc в Eвpoпapлaмeнтa, цитиран от
segabg.com.
В документа, озаглавен “Къде
отиват парите на ЕС”, има критики и
cpeщy Унгapия, Чexия, Pyмъния и
Cлoвaкия. Авторите посочват, че огромните по размер средства за подпомагане на агросектора и селските
райони облагодетелстват малък брой
едри агробизнесмени и свързани с

тях политици, подхранват корупцията и почти не стигат до най-нуждаещите се от подпомагане.
В доклада 14 страници са отделени на България, която заедно с Чехия и Словакия е със забележителна
концентрация на агросубсидиите в
ръцете на малцина крупни играчи.
Пpeз 2019 г. например бългapcкитe
фepмepи ca пoлyчили 1,144 милиapдa
eвpo - знaчитeлнa cyмa, равна на около 2% oт пpoгнoзиpaния зa 2020 г.
БBП на страната, но пpeoблaдaвaщият дял oт тeзи cyбcидии ce cтичa в
pъцeтe
нa
няколко
гoлeми
apeндaтopи, пише икономистът Димитър Събев, който е един от авторите на евродокумента.
През 2018 г. 2,4% oт бeнeфициeнтитe в Бългapия ca взели oбщo
45% oт вcички диpeктни плaщaния. В
частта за България са цитирани
извoдитe нa paзcлeдвaщи жypнaлиcти,
нeпpaвитeлcтвeни opгaнизaции и
yнивepcитeтcки eкcпepти, cпopeд
кoитo лъвcкият пaй oт aгpapнитe
cyбcидии oтивa в pъцeтe нa стотина

ì—Œ‘»…— ¿ ¬Œƒ¿î ¬–≈Ã≈ÕÕŒ
Ÿ≈ œ–≈ ⁄—Õ≈ ¬ŒƒŒ—Õ¿¡ƒﬂ¬¿Õ≈“Œ
¬Õﬂ Œ» ◊¿—“» Õ¿ —“ŒÀ»÷¿“¿
Õ‡ 4 Ï‡Ú 2021 „. (˜ÂÚ‚˙Ú˙Í) ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò˙Ò ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡·ÓÚË Ì‡
ÛÎ. ìÀ‡È·ÌËˆî, Í‚. ì‘‡ÍÛÎÚÂÚ‡î, ÒÂ Ì‡Î‡„‡
ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 06:00 ‰Ó
18:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ Í‚. ì‘‡ÍÛÎÚÂÚ‡î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ·ÛÎ.
ì¬˙ÁÍÂÒÂÌËÂî, ÔÂ‰ Ï‡„‡ÁËÌ ì“ Ã‡ÍÂÚî.
Õ‡ 4 Ï‡Ú 2021 „. (˜ÂÚ‚˙Ú˙Í) ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ ÔÓÊ‡ÂÌ ıË‰‡ÌÚ Ì‡
ÛÎ. ì–‡ÈÍÓ ¿ÎÂÍÒËÂ‚î, Ê.Í. ì»ÁÚÓÍî, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 10:00
‰Ó 16:30 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡:
ÛÎ. ì–‡ÈÍÓ ¿ÎÂÍÒËÂ‚î, ÓÚ ÛÎ. ìÀ˛ÎˇÍÓ‚‡ „‡‰ËÌ‡î ‰Ó ÛÎ. ì¿Ú‡Ì‡Ò ƒ‡Î˜Â‚î;
ÛÎ. ì¿Ú‡Ì‡Ò ƒ‡Î˜Â‚î, ÓÚ ÛÎ. ì–‡ÈÍÓ
¿ÎÂÍÒËÂ‚î ‰Ó ·ÛÎ. ì÷‡Ë„‡‰ÒÍÓ ¯ÓÒÂî;
ÛÎ. ìﬁËÈ √‡„‡ËÌî, ·Î. 154 ¿.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ì–‡ÈÍÓ ¿ÎÂÍÒËÂ‚î - Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ. ì¿Ú‡Ì‡Ò ƒ‡Î˜Â‚î.
Õ‡ 4 Ï‡Ú 2021 „. (˜ÂÚ‚˙Ú˙Í) ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ Ò„‡‰ÌÓ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌÓ ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ Ì‡ ÛÎ. ì¬‡Ó‚ËÚ‡î, Ò. ÀÓÁÂÌ, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ
ÓÚ 09:30 ‰Ó 20:30 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ ÏÂÊ‰Û:
ÛÎ. ì¬‡Ó‚ËÚ‡î, ÛÎ. ì Û¯ËÚÂî, ÛÎ.
ìƒË‚‡ÌÓî Ë ÛÎ. ìÃ‡ÍÓ‚‡ ÎË‚‡‰‡î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ì¬‡-

Ó‚ËÚ‡î - Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ. ìÃ‡ÍÓ‚‡
ÎË‚‡‰‡î.
Õ‡ 4 Ï‡Ú 2021 „. (˜ÂÚ‚˙Ú˙Í) ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÒÔË‡ÚÂÎÌË Í‡ÌÓ‚Â
Ì‡ ÛÎ. 503, Í‚. ì’ËÒÚÓ ¡ÓÚÂ‚î, ÒÂ Ì‡Î‡„‡
ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:30 ‰Ó
18:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ÛÎ. 514, ÛÎ.
ì¬Î‡‰ËÏË ÃËÌÍÓ‚-ÀÓÚÍÓî, ÛÎ. ìÃËÏË
¡‡ÎÍ‡ÌÒÍ‡î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: Ì‡
Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ì‡ ÛÎ. 503 Ë ÛÎ. 512.
–ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË ˘Â ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓ‰Ó·Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡
ÏÂÊ‡, Í‡ÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡Ú ÁÓÌËÚÂ
Ì‡ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ·˙‰Â˘Ë Ì‡Û¯ÂÌËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ.
«‡ÒÂ„Ì‡ÚËÚÂ ÓÚ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ
“ÂÎÂÙÓÌÌËˇ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ
Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ 0800 121 21 ËÎË ‰‡ ÒÎÂ‰ˇÚ Á‡
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÚÂÍÛ˘Ë ÚÂÂÌÌË
‰ÂÈÌÓÒÚË ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ˜ÂÁ ¬ËÚÛ‡ÎÌËˇ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ http://www.sofiyskavoda.bg/
water_stops.aspx.
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÒÂ
ËÁ‚ËÌˇ‚‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË Á‡ ÔË˜ËÌÂÌËÚÂ
‚ÂÏÂÌÌË ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡!
»ÌÚÂÌÂÚ Ò‡ÈÚ˙Ú Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ
(www.sofiyskavoda.bg) ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ ‰‡ ÒÂ ‡·ÓÌË‡Ú Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡
Á‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ. Õ‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡ ÒË ÔÓ˘‡ ÚÂ ÏÓ„‡Ú ÎË˜ÌÓ ‰‡
ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ
ÒÔË‡ÌËˇ. ƒÛ„ Ì‡˜ËÌ Â ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÓÚ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡ Á‡ ËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡ÌÂ
˜ÂÁ —Ã—.

получатели, като някoи oт нaйбoгaтитe xopa в cтpaнaтa гoдишнo cа
cyбcидиpaни c милиoни oт пapитe зa
oбщaтa ceлcкocтoпaнcкa пoлитикa нa
EC. Toвa цимeнтиpa тяxнaтa
иoнoмичecкa мoщ и пoлитичecкoтo
им влияниe. Имa индикaции, чe
пyбличнитe инcтитyции и aгeнции
ocигypявaт пoлитичecки и пpaвeн
кoмфopт зa нaй-гoлeмитe игpaчи, се
посочва в доклада.
За да не е толкова видима концентрацията на евросредствата, кpyпнитe
apeндaтopи в Бългapия чecтo paздeлят
имoтитe cи мeждy няколко кoмпaнии,
кoитo фopмaлнo ca coбcтвeнocт нa
paзлични члeнoвe oт ceмeйcтвaтa им.
B дpyги cлyчaи eднa xoлдингoвa
структура кoнтpoлиpa директно няколко гoлeми пoлyчaтeли нa земеделски
субсидии. “Всичко това е възможно и
защото системата за aдминиcтpиpaнe нa
ceлcкостопанските
cyбcидии
в
Бългapия имa peдицa нeдocтaтъци:
инфopмaциoннo зaтъмнeниe, липca нa
цeлeнacoчeнa пoдкpeпa зa мaлкитe
фepмepи, мнoгoбpoйни вpaтички зa из-

бягвaнe нa oгpaничeниятa зa диpeктни
плaщaния, пoдcигypявaнe нa yдoбнa
пpaвнa и aдминиcтpaтивнa paмка зa
гoлeмитe игpaчи”, посочва Димитър
Събев.
В същото време мaлкитe пpeдпpиятия ca изпpaвeни пpeд гoлeми
бюpoкpaтични пpeпятcтвия и често
отпадат от състезанието още при подаването на документите за отпycкaнe нa
диpeктни плaщaния.
“Основните линии, по които в
България се извършват злоупотреби
със земеделските субсидиите, са разцепване на собствеността, поземлена олигархия, деклариране на несъществуващи или необработвани площи”, коментира Събев пред
“Блумбърг”. Според него е сбъркана самата рамка на подкрепата - “даването на субсидии на единица площ
отнема стимула да се привеждат повече продукти, защото независимо
от това дали отглеждаш зърно или
домати, ще получиш едно и също количество пари, а разходите за двете
са различни”.

Поемаме нова порция дълг
Министерството на
финансите ще проведе
аукцион на държавни
ценни книжа на стойност 200 млн. лв. на 8
март, става ясно от
съобщение на БНБ. Облигациите са със срочност 10 години и шест
месеца и с падеж 17 ав-

густ 2031 г. Обявеният
годишен лихвен процент
е 0,10%.
От началото на годината МФ продаде две
емисии вътрешен дълг
на обща стойност 500
млн. лв. При втората
емисия - 5-годишни книжа на стойност 200 млн.

лв., бе постигната отрицателна доходност (0,17%), което значи, че
инвеститорите ще заплащат на държавата за
това, че са й предоставили заем.
Коментар
на стр. 9

БНБ пуска монета с лика
на Стоянка Мутафова
Българската народна
банка ще емитира над 10
нови възпоменателни
монети в следващите три
години. Това става ясно
от публикуваната монетна програма на централната банка за периода
2021-2023 г. Предстои да
бъдат отлети общо 13
възпоменателни монети,
с които да се отбележат
значими исторически
събития, годишнини,
български традиции,
обичаи, както и да се
почетат знаменити родни
творци Само през тази
година ще бъдат изсечени пет монети. Четири от
тях са с номинална стойност 10 лв., тегло от
23,33 г и диаметър от
38,61 мм. Първата монета ще е сребърна и ще
излезе още този месец. С
нея ще се отбележат 200
години от рождението на

Георги Сава Раковски.Може би
най-интересната монета през следващата
година е тази с лика на
Стоянка Мутафова. Тя
ще е от серията”Именити българи” и ще е медна. С нея ще се отбележат 100 години от рождението на актрисата.
Иначе общо през 2022 г.
БНБ ще отсече четири
монети, две от които ще
са сребърни. Едната е на
историческа тематика и
с нея ще бъдат отбелязани 150 години от рожде-

нието на българския революционер Гоце Делчев. Другата е на тема
“Екология” и в нея ще
бъде изобразена птицата голям гмурец. Иначе
ще бъдат емитирани и
“Два златни български
лева”. През 2023 г. ще
има сребърна пара с частично позлатяване, посветена на цар Михаил
III Шишман. С друг
сребърен паричен знак
ще се отбележи 125-ият
юбилей от освещаването
на Желязната църква в
Цариград.
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Нашенци арестувани
за наркотици в ЮАР
Четирима българи са арестувани за търговия с наркотици в
ЮАР. Те са част от група, в
която има и граждани на Мианма. При полицейската акция в
провинция Западен Кейп е иззет
кокаин на стойност близо 80 млн.
долара. Българите са били моряци на риболовния съд, в който е
открит наркотикът. На борда
са открити 973 блока компресиран кокаин. МВнР съобщи, че четиримата не са се свързали с
българското посолство в ЮАР за
съдействие.

Ексминистър и дъщерята
на Басеску осъдени в
Румъния

СНИМКА БГНЕС

Медици оказват помощ на ранен участник в демонстрация срещу хунтата в Мианма, проведена в най-големия
град на страната Янгон. Според съобщенията 6 души са убити от силите на реда в различни градове по
време на протестите в сряда. Общият брой на убитите е надхвърлил трийсет

Министър Османи защити
българите в РС Македония

Бившият министър Елена
Удре и Йоана Басеску, дъщерята
на експрезидента и настоящ евродепутат Траян Бъсеску, бяха
осъдени за “пране на пари” и
приемане на подкупи по време на
президентската кампания 2009 г.
Басеску е осъдена на 5 г. затвора,
а Удре, която е била президентска помощничка на 8 г. без право
на обжалване.

Скопие да отдаде признание на София, призова Любчо Георгиевски
Никой не трябва да застрашава правата на българската общност в Македония, написа във “Фейсбук” македонският външен министър Буяр
Османи по повод срещата на
българския президент Румен
Радев с ръководителите на
службите за сигурност за
предприемане на мерки па
адекватна защита на правата
на българските граждани в РС
Македония. Повод пък за тази
среща бе полученото писмо
от Културния център “Иван
Михайлов в Битоля, както и
сигнали за накърняване правата на македонци, защото се
самоопределят като етнически българи. “В допълнение
към колективните права на
по-големите общности съществуват и функционални ме-

ханизми за защита на по-малките етнически общности,
твърди Османи. Никой не
бива да застрашава правата на
българската общност в страната и тяхната уникалност;
напротив, гражданските организации трябва да бъдат
насърчавани да си сътрудничат с властите и да участват
във всички механизми за упражняване на общностните
колективни права. Веднага
представителите на тези сдружения трябва да се свържат с
преброителните органи и да
поискат подходяща графа в
преброяването, за да се определи количественото, демографското и географското разпределение на тази отделна
общност, което би допринесло значително за формиране-

Ердоган подобрява
отношенията с Макрон
Турция желае да си сътрудничи с Франция борбата
срещу тероризма, заяви президентът й Реджеп Ердоган
във видеоразговор с френския му колега Емануел Макрон. Ердоган е заявил още, че държавите им “могат да
допринесат значително за стабилност и мир” в Европа,
Кавказ, Близкия изток и Африка. Това е първият пряк
контакт между двамата от септември 2020 г., когато
двустранните отношения се влошиха дотолкова, че се
стигна и до лични нападки. Според АФП Анкара е предприела ход за намаляване на напрежението с Париж.
Отделно САЩ търсят Турция заради Сирия. “Споделихме интересите си с Турция, по-специално що се отнася до Сирия. Ще продължим да работим с Турция и ще
работим конструктивно, за да постигнем нашите общи
интереси, когато става въпрос за Сирия”, това заяви говорителят на Държавния департамент на САЩ Нед
Прайс в отговор на въпрос на Анадолската агенция.
Междувременно че Анкара продължава да обмисля
възможността за придобиване на втори полк от зенитноракетни системи С-400 от Русия, въпреки натиска на
САЩ, заяви Исмаил Демир, ръководител на отбранителната индустрия на Турция, цитиран от ТАСС.

то на бъдещите политики и на
правителството, и на съответните звена на местното самоуправление и държавата като
цяло”, написа Османи в профила си във “Фейсбук”.
На противоположния полюс бе реакцията на президента Стево Пендаровски,
който обвини Радев в намеса във вътрешните работи.
От кабинета на Пендаровски
съобщиха, че той не е получил никаква информация от
компетентните институции
за нарушаване на човешките
права и свободите заради етническа принадлежност.
РС Македония трябва да
спре с антибългарските настроения, защото в миналото
България е била най-големият поддръжник на Македо-

ния, особено през XIX век,
Скопие трябва да отдаде признание на България. Това заяви бившият премиер Любчо
Георгиевски в интервю за
“А1 Он”, цитирано от агенция “Фокус”. “Факт е, че всеки ранен комита от Македония заминава за лечение в
България. Всички, които бяха
преследвани, се криеха в
България, 90 процента от
оръжията идваха от България, обученията бяха там в
България. Тази връзка България-Македония е била много
силна, какъв е проблемът да
го признаем”, призова той.
Наскоро Георгиевски представи план за разрешаване на
двустранния исторически
спор, посрещнат на нож в РС
Македония.

Курти призова
за интеграция
с Албания
Няма съмнение, че Албания и Косово трябва да вървят към сближаване, интеграция и
съюз, особено в сигурността, енергетиката,
природните ресурси и външната политика. Това
заяви вероятният бъдещ премиер на Косово
Албин Курти.
Той обаче посочи, че обединение засега е
невъзможно: “За съжаление конституцията е
противоречива. Един от членовете й казва, че
Косово е независима държава, а друг, че е забранено да се обединява с друга държава. Това
е пречка и за европейската интеграция”.
Междувременно американският пратеник за
Балканите Матю Палмър, заяви че целта на
САЩ е подновяването на преговорите между
Сърбия и Косово. Вашингтон подкрепя ЕС в
усилията му да насърчи двете страни за диалог,
каза той. Целта на САЩ е правно обвързващо
споразумение за нормализиране на отношенията, което отваря пътя им към евроинтеграция.

СНИМКА БГНЕС

При този сблъсък на джип
с товарен камион на магистрала
в Южна Калифорния загинаха 13
души. Според съобщенията в
джипа, който е от клас с висока
проходимост, са се возили 25 души,
а камионът превозвал чакъл
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Разпада се стратегията
на ЕС за ваксините
Нови ограничения в Европа, случаите в света тръгнаха пак нагоре
Ваксинационната стратегия на ЕС се
разпада като държавите-членки търсят
как да си набавят дози извън блока, се
казва в материал на американската телевизия Си Ен Ен. Австрийския и Дания
обявиха в понеделник, че ще търсят
сътрудничество с Израел за производството на ваксини от второ поколение срещу новите варианти на вируса. В
четвъртък канцлерът Себастиан Курц и
премиерката Мете Фредериксен ще
бъдат в Тел Авив. Курц критикува бавната процедура на европейския лекарствен
регулатор,която задържа одобрението на

коригирани ваксини срещу новите щамове. Отделно Словакия даде спешно разрешение за употребата на ваксината “Спутник V”, след като Унгария вече ваксинира с руския и китайски препарати.
Властите в Германия и Франция са
под засилен натиск да се справят с неизползваните дози от ваксината на “АстраЗенека”, които се трупат в складовете на
фона на бавна ваксинационна кампания.
Във Франция са използвани само една
четвърт от наличните британски ваксини, а в Германия една трета.
Франция и Белгия премахнаха в сря-

да ограниченията за използването на ваксината за хора над 65 г. В Германия
регулаторът е под засилен натиск да направи същото.
Според властите основните причини за натрупването на милиони дози са
възрастовите ограничения, логистични
проблеми и необходимостта да се ваксинират по-млади хора, въпреки че още
не е завършила имунизацията на приоритетните групи. Във Франция има и
съмнения за ефективността на ваксината. Част от дозите са заделени за резерв
за втората инжекция.

Междувременно няколко общини в
австрийската провинция Залцбург решиха да наложат строга карантина и привлякоха армията да следи за спазването
й. Удължаване на ограниченията с месец беше наредено от премиера Марио
Драги в Италия. Забранено е пътуването между областите, а училищата в червените зони преминават онлайн.
Властите съобщиха за откриването
на “нигерийски” щам на вируса в Бреша, в Северна Италия.
В Турция общият брой на заразените премина 2,72 млн., включително
12 00 през последното денонощие.
Гърция отбеляза нов рекорд на заразени - 2353, с което те станаха 194
582. Починалите от началото на пандемията са 6557.
В Нидерландия взрив избухна край
тестов център за КОВИД-19. Счупени
са прозорци в здравната служба в северния град Бовенкарспел. Полицията
разследва случая.
Световната здравна организация
съобщи, че след шестседмичния спад,
новите случаи на коронавирус отново
започват да се увеличават. Ръстът през
последната седмица е със 7%, а смъртните случаи са намалели със 6%. Отчетени
са повече от 2,6 млн. нови инфекции.

Сърбия дава ваксини
на мюсюлманите в Босна
Бошняшко-хърватския регион в Босна получи 5000 дози
максини срещу КОВИД-19 от някогашния си враг
Сърбия, което й позволи да започне кампанията си за
ваксинация. Боснашко-хърватската федерация (БиХ),
едно от двете автономни образувания на Босна заедно
с Република Сръбска, е поръчала 1,2 млн. дози по
глобалната схема за предоставяне на ваксини “КОВАКС” и близо 900 000 от ЕК, но все още не ги е
получила. На летището в Сараево сръбският президент
Александър Вучич връчи ваксините на членовете на
тристранното президентство на Босна и Херцеговина
Шефик Джаферович, Желко Комшич и Милорад Додик и
обеща да изпрати още 5000 дози през следващите дни.
“Щастлив съм, че можем да спасим животи с ваксини,
това е важно и велико нещо. Сърбия се държи като
приятел и съсед”, каза Вучич цитиран от медиите.
“Когато глобалните многостранни механизми се
провалиха, президентът Вучич ни изпрати оферта (за
ваксини) и ние я приехме,” каза Джаферович. БиХ е
третата бивша югославска република, която получава
ваксини от Сърбия след Северна Македония и Черна
гора. Република Сръбска вече се ваксинира с руските
“Спутник V”, получени от Белград.

СНИМКА БГНЕС

Роднини оплакват журналистката Садиа Садат, една от трите жени, работили
за телевизия “Еникас”, убити в град Джалалабад, Афганистан. Трите жени загинаха при
две отделни атаки, след като напуснаха сградата на телевизията. “Ислямска държава”
пое отговорността за убийствата, извършени защото журналистките работили
за медия, която “е лоялна на отстъпническото афганистанско правителство”

Русия предупреди САЩ Партията на Орбан
„да не си играят с огъня” напусна ЕНП
Руското МВнР призова Вашингтон “да не си
играе с огъня” по повод
новите санкции на САЩ
срещу Москва заради
“случая Навални”. Говорителката му Мария Захарова нарече абсурдно
обвинението за “отравянето” на Навални с “бойни химикали”. По думите й САЩ още не са
унищожили химическото си оръжие, за разлика
от Русия, която от 2017
г. “просто го няма”. Според нея Вашингтон като
“сериен нарушител на
международни договори
и споразумения по контрола върху оръжията, е
лишен от моралното право да “изнася лекции на
другите”. Москва ще от-

говори, не непременно
симетрично, каза Захарова.
Като част от санкциите САЩ обявиха, че
ограничава износа за
Русия в сферата на отбраната, но това породи недоумение в Москва, защото от август
1945 г. САЩ не са доставяли военна техника
на Русия.
В същото време говорителката на Белия
дом Джен Псаки заяви
на брифинг, че страната
й не се стреми към ескалация на напрежението
с Русия и не изключва
двустранно сътрудничество, както с други чуждестранни партньори в
интерес на САЩ.

Управляващата дясна унгарска партия “Фидес”
напусна групата на Европейската народна партия
(ЕНП) в Европейския парламент в сряда.
“С настоящото ви информирам, че членовете на
ЕП от “Фидес” подават оставка от групата на ЕНП”,
написа премиерът и председател на”Фисес” Виктор
Орбан до лидера на групата на Манфред Вебер.
Засега не е съобщено къде ще членуват 11-те унгарски евродепутати.
Решението идва, след като групата на ЕНП промени правилника си, така че да може да изключва
национални делегации, а не само отделни депутати.
Членството на “Фидес” в ЕНП беше замразено
през март 2019 г., но депутатите останаха в парламентарната група.
Групата наскоро санкционира лидера на унгарската делегация Тамаш Дойч, който сравни поведението на Манфред Вебер с лозунгите на Гестапо и с комунистическата унгарска тайна полиция.
Напускането на депутатите от “Фидес” слага
точка на продължилото години напрежение в ЕНП
заради споровете около стила на управление на
Виктор Орбан.

Обстреляха американска
база в Ирак с ракети
Най-малко 10 ракети
са паднали близо до авиобазата “Айн ал-Асад”
на военните от международната коалиция в
Ирак, съобщи ТАСС.
Няма жертви в базата,
използвана от американските сили.
Базата е разположена
в провинция Анбар. Според съобщенията обстрелът е дошъл от населено място между градовете Хит и Ал Багдадия.
Иракските сили за сигурност вече са локализирали мястото, откъдето е
предприета атаката.
Новинарският сайт
Sabreen, за който се смята, че е свързан с подкрепяната от Иран полувоенна група Asaib Ahl Al

Haq, уточни, че ранени
американски служители
са били евакуирани, но
няма потвърждения за
жертви.
Това е втората ракетна атака в Ирак през последния месец и идва
само два дни преди папа
Франциск да посети
страната. Базата “Айн
ал-Асад”, разположена
на 110 километра западно от Багдад, е една от
най-големите военни
бази, в която се намират
американски войски в
Ирак. По-рано тя многократно е ставала обект
на подобни атаки, за
които Вашингтон обвинява проиранските групировки, действащи в
страната.
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Всичко е точно
Мая ЙОВАНОВСКА

ГЕРБ употребяват
всичко по “правилното”
предназначение. Например с предизборни цели.
Докато телевизорите са
пълни с кандидати за бъдещото 45-о Народно събрание от въпросната партия
(някои от тях доста шаре-

ни и направо екзотични),
генерал-инспекторът шета
по проверки. И през няколко часа ни залива с
“благи” новини от фейсбуците. След като онзи
ден инспектира тунел
“Железница” и обеща
предсрочното му пускане,
вчера той зарадва народонаселението, че щял да
пусне на 17-18 март
тръбата към София на
тунел “Витиня”.
Става въпрос за неимоверно проточил се и изключително скъп ремонт. Той
бе започнат през 2018-а с
обещанието на пътната
агенция, че ще трае само
два месеца. Неудобството
за шофьорите обаче е вече
близо трета година. А це-

ната за въпросната предизборна хвалба на Баце се
оказа толкоз, колкото да се
направи нов тунел. Но за
забавянето и скъпотията
по “Севда ТВ” нищо не
чухме - излъчиха само тупане в гърдите и прочувствените Му думи колко
много се работи. Същий
мъченик.
Пак по тази схема преди дни гербаджиите се
сетиха за стар проблем,
който от години мъчи
шофьорите. Този със
сбърканите винетки. На
третата година след
въвеждането на електронните винетки, видиш ли,
властта рязко се сети, че
трябва да оправи законово кашата с техническите

грешки при покупката им.
И така, месец преди изборите и на финала на 44-то
Народно събрание, ГЕРБ
се разбудиха и се
разбързаха с поправки в
Закона за движение по
пътищата, с които да могат да се оправят неволните грешки, за да не “изгарят” парите на хората и
фирмите. А проблемът
беше известен още в началото на 2019-а, но досега пари за сгрешени
винетки не се връщаха.
АПИ, Националното тол
управление и депутатите
си пре-хвърляха топката,
а левовете на хората горяха ли горяха. Сега обаче всичко е точно. Като
преди избори.

Бедност и дългове
Евгени ГАВРИЛОВ

Правителството възнaмepявa дa пpoдължи c
тeглeнeтo нa вътpeшни
зaeми. Пopeдният ayкциoн e плaниpaн зa 8 мapт.
При ycпex нa тъpгa тoвa
щe бъдe тpeтият зa гoдинaтa вътpeшeн зaeм, a
oбщo гeнepиpaният oт
нaчaлoтo нa гoдинaтa
дълг щe дocтигнe 700
милиона лева. Kaбинeтът
вepoятнo ce опитва да се

възползва от добрите пазарни условия за издаване на ДЦК, тъй като
paзxoдитe пo зaeмa в
мoмeнтa ca ниcки. Пpи 5гoдишнитe oблигaции
дoxoднocттa дopи бe
oтpицaтeлнa, което на
практика означава, че
инвecтитopите си плaщaт
нa държавата, зa дa
изпoлзвa тя пapитe им.
Съществува мнението, че
вътрешният дълг е по-безопасен от външния, но
не трябва да се забравя,
че и при него парите
трябва да се връщат.
Вдигането на мораториума на банките към
длъжниците им се очаква
да бъде в края на март.
Така съвсем скоро на дневен ред ще се появи проблемът какво ще стане с
хората, които заради
сложната пандемична об-

становка са изгубили работата си, но дължат пари
на кредитните институции. По данни на БНБ над
100 хиляди са исканията
за отсрочване на задълженията, подадени от домакинствата към банките,
като одобрените са над 82
хиляди. Общата стойност
на одобрените за частния
мораториум задължения
са над 1,8 милиарда лева.
Какво ще се случи, след
като отпадне мораториумът, е трудно да се прогнозира. Преди извънредното положение бе направено предложение да се
ограничат действията на
съдия изпълнителите срещу длъжниците, за да
може те да преживеят полесно пандемията. Това не
се случи.
Рано или късно сегашната криза ще отмине, но

същото не може да се
каже за бедността, безработицата и социално-икономическите дисбаланси,
които тя ще задълбочи.
Според една от последните класации София е втора по поскъпване на живота в света през последните 12 месеца. По-голям
ръст на цените отбелязва
само град Нумеа в Нова
Каледония. Според същото проучване цените на
хранителните стоки в
столицата ни започват да
се доближават до западноевропейските. Същото
не може да се каже за
доходите. Напротив, те
и в момента се различават средно 4-5 пъти. За
ножицата между цени и
доходи има понятие бедност. Тя не се лекува
с непрекъснатото теглене на заеми.

Парламентът не е...
От стр. 1
Народът бе сведен до
безличното “избиратели”
и партиите започнаха да
се отнасят към него пренебрежително. И предлагат страната да я управляват хора, някои от които не са подредили дори
собствения си живот.
Сякаш сме в глупаво, но
наистина скъпо реалити
- не е важно кой ще вкараме в Голямата къща,
стига той да прави шоу и
да привлича фенове към
уж велика кауза.
Видяхме колко кухи са
каузите на ГЕРБ, колко
принципни са “опозиционерите” от “Воля” и
какъв “коректив на властта” са “Обединени патри-

оти”. Наближиха избори
и те пак претоплят стари
обещания, като ги гарнират с обилно количество
манекенки, певици и... реабилитирани управленски кадри. Къде отиде
принципността на ГЕРБ,
които уж мъмреха Даниел Митов, Младен Маринов, Данаил Кирилов и
други знайни и незнайни?
Къде отиде непримиримостта на Марешки към
Валери Симеонов?
Основният проблем е
друг. Къде са онези титани на мисълта в истинския,
хубав смисъл на думата?
В листите е очевадна липсата на юридически и конституционни експерти.
Нима един футболист е
достатъчно администра-

тивно подготвен, че да
“изкове” закон, който да
няма бутане в съда? Къде
са повелителите на словото, къде е днешният Валери Петров, който да нареди баналните думи в смислени текстове? Къде са
хората, на които от уважение ти е неудобно да
говориш на “ти”? Вместо
това партиите са решили
да ни забавляват с кандидатите си.
Парламентът не е забавачка, нито шоу. В него
трябва да попаднат хора с
достатъчно професионален стаж, но и с житейски
опит. Знаем колко лесно е
“старите кучета” да те
превърнат в носач на папки и послушко, ако им го
позволиш. Всички тези

професионалисти с екзотични за парламента професии могат да са полезни
в комисии, съвети или като
сътрудници на депутатите. Нека тръгнат оттам, а
като се научат - да седнат
и на банките. Ако съществува квотен принцип за
кандидатите за НС, той не
бива да е по пол или
възраст, а за професия и
стаж. Защото професоналисти ни липсват, а през
законодателния хаос в последното десетилетие
това е повече от очевадно.
И е желателно кандидатите да носят на критика, да са функционално грамотни, да не се
страхуват да четат и да
могат да говорят смислено и членоразделно.
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870 - ПРИЗНАТА Е АВТОКЕФАЛНОСТ НА
БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА. От 5
октомври 869 г. до 28 февруари 870 г. в Константинопол заседава Осмият вселенски събор. На извънредно заседание на 4 март с участието на римски пратеници и
представители на четирите източни патриаршии е поставен на съборно разглеждане въпросът
за църковната юрисдикция в България. След
продължителни разисквания, в които ярко се
открояват целите и задълбочаващите се противоречия на Рим и Константинопол, окончателно
се утвърждава становището, че българският
народ е свързан в църковно отношение с християнския Изток.
1678 - РАЖДА СЕ АНТОНИО ВИВАЛДИ, ИТАЛИАНСКИ КОМПОЗИТОР (УМИРА 1741 Г.). Учи
за свещеник, а след ръкополагането започва работа в институция
за образование на сираци. Сдобива
се с прозвището “Рижият поп”
най-вероятно заради цвета на
косата си. По-късно става майстор-цигулар в дом за сираци.
Най-прочутата му творба са “Годишните времена” - цикъл от четири цигулкови концерта.
Има повече от 40 опери, много кантати, серенади, симфонии, над 400 инструментални концерта, в т.ч. 76 сонати, и др.
1852 - УМИРА НИКОЛАЙ ГОГОЛ, РУСКИ
ПИСАТЕЛ, ПОЕТ И ДРАМАТУРГ (Р. 1809 Г.). Найизвестната му творба е романът
“Мъртви души”, разглеждан от
мнозина като първия модерен
руски роман. След като не успява
с актьорските и преподавателските си опити, се отдава на писането. Под перото му се раждат
произведенията “Шинел”, “Ревизор”,
“Омагьосаното място”, “Тарас Булба” и др.
1910 - РАЖДА СЕ АНГЕЛ БАЛЕВСКИ, УЧЕН,
АКАДЕМИК (УМИРА 1997 Г.). Работил главно в
областта на технологията
на металите, дългогодишен
ректор на ВМЕИ в София,
председател на БАН и зам.председател на Държавния
съвет на НРБ. Основоположник на българската научна
школа по металознание и
технология на металите.
Разработва оригинален метод за добиване на
чугун от български суровини във въртяща се барабанна пещ. Разработва заедно с Иван Димов
метод за леене с противоналягане, който представлява новост в световната леярска техника
и е защитен с над 100 патентни документа за
изобретения у нас и в чужбина.
1940 - В ПЛЕВЕН СЕ РАЖДА САВА ХАШЪМОВ,
АКТЬОР (УМИРА 2012 Г.). Завършил
ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов” в класа
на проф. Стефан Сърчаджиев. Започва работа в Бургаския театър.
От 1964 г. е в Народния театър
“Иван Вазов”, където за 43 сезона
изпълнява над 100 роли от класическата и съвременната световна и
българска драматургия. Снимал се е във филмите
“Легенда за Паисий”, “Непримиримите”, “Мъже”,
“Бягаща по вълните”, “Цар Иван Шишман”, “Един
наивник на средна възраст”, “Ленко”.
1977 - ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В СВИЩОВ. По време
на най-унищожителното в
Югоизточна Европа земетресение - Вранчанското (с
магнитуд 7,4 по скалата на
Рихтер, над 1600 жертви),
са разрушени две сгради и загиват 121 души. На тази дата през 1770 г. при
пожар в Пловдив са изпепелени над 500 къщи и
много обществени сгради.
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Никак не е добра 1943 г. за тъй самоуверената фашистка власт в България, начело
с нейния фюрер цар Борис Трети. В пролетния български месец март вместо мартениците и цветята властва смъртта - изпратени са на изтребление хиляди мъже,
жени, деца и старци, маркирани с жълта
звезда. За да се случи това, необходимите
закони и правилници се подготвят грижливо от две години. И са парафирани от
царя, и са публикувани в “Държавен вестник”, та смъртта и мъченията да изглеждат
законни. Нищо, че са в остър конфликт с
Подготви
Христо ГЕОРГИЕВ горката ни конституция. Съчувствие няма
и към десетките хиляди изселени и страдащи от нечовешките ограничения в стара
България, домовете и кварталите им се превръщат в гета. А
на 4 март 1943 г. българското фашистко правителство започва
депортацията към Треблинка на над 11 000 евреи от Беломорието и Вардарска Македония.
Но и друго връхлита тъй чувствителния ни и плашлив цар острото му политическо зрение не е могло да не зърне задаващия се край на хитлеризма и личния му неизбежен край.
Признаци много, на първо място Сталинград. А и се оказва,
че тия, уж безобидни, евреи имат могъщи покровители, които
се отказват да действат повече “со кротце, со благо” и не се
колебаят да обявят публично възмездие за отговорните за
геноцида в България и изпълнителите му. Техните обвинения
и предупреждения гърмят по целия свят. Гласовете на Рузвелт, Сталин и Чърчил е невъзможно да се заглушат с каквато
и да е техника и цензура.
И царският тъст Виктор Емануил III ги върши едни! В телеграма от 16 март 1943 г., прочетена и от Борис III, пълномощният министър на България в Италия Дечко Караджов уведомява Богдан Филов, че Италия “не ще пристъпи към изселване
на италианските евреи от Италия в Полша, но възнамерява да
прибере в страната италианските евреи, живущи в Западна
Европа..., защото не желае да подписва полица, която ще трябва
да плаща скъпо утре”. Ние ли сме били по-умни и състрадателни, като сме подписали “полицата”?!
Нещата стигат дотам, че САЩ и Англия искат да построят
лагери в Турция и да приберат в тях тридесет и повече хиляди
от българските евреи. А Рузвелт, като Чърчил и Сталин, заявява гръмогласно неведнъж, че българските управници след края
на войната ще бъдат съдени като криминални престъпници.
Сега някои обявяват царя за спасител на евреите. Този, който
задейства с подписа си документите по унищожението им! Но
защо извръщат глави от тях и сегашните ни висши управници.
Нямало такива документи! Край на темата! И какво страшно
има в това да признаят, макар и с голяма горчивина и срам,
че нашите фашисти (не благородният и дружелюбен български народ) са масови убийци. Така и днешните ни управляващи се нареждат в кафявите редици.

“VII състав на Народния съд”, сб. с документи,
Върбан Тодоров, Николай Поппетров, изд. “Изток Запад”, 2013 г.
Из “Декларация от
19.12.1942 г. на Информационното бюро на Народното
комисарство на външните
работи на СССР”:
Людоедският план, изработен
от Хитлер в началото на настоящата година, предвижда да се
концентрират до края на 1942 г.
в Източна Европа и главно в
Полша около 4 милиона евреи,
за да бъдат умъртвени. Според
сведения на Всемирния еврейски
конгрес и на полското правителство, до този момент вече са избити много стотици хиляди мъже,
жени и деца. Избиването им става с разстрел, с газови камери, с
електрически ток и с просто горене в специални пещи или отравяне с помощта на киселини...
Тежка ще бъде наказателната ръка на народите, които ще
отхвърлят от себе си гнета на
немско-фашистките поробители.
От възмездието не ще се
изплъзнат нито управлявалата
Хитлерова клика, нито подлите
изпълнители на нейните
престъпни кървави заповеди.
Из сборника с документи
и биографични скици “Те, спасителите”, съставител и издател
Буко Пити, Тел Авив, Израел,
1969 г.
Камара на общините
Протокол, [от] заседание на

17 декември 1942 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАРОДИ
Г. СИЛВЕРМАН, постави на
държавния секретар на външните работи въпроса дали е в състояние да направи някакво изявление относно плана на германското правителство за депортиране
на всички евреи в Източна Европа, както и за избиването им до
края на текущата година.
Г. ИДЪН, държавен секретар
на външните работи: Да, господине... напоследък достоверни
сведения достигнаха до правителството на Негово величество
относно варварския и нечовешки начин, по който биват третирани евреите в окупираната от
нацистите част от Европа.
Правителството на Негово
величество в Обединеното кралство, след получаването на тази
нота проведе съвещание с правителствата на Съединените
американски щати, Съветския
съюз и с други пряко засегнати
съюзнически правителства. Бих
желал да използвам случая, за да
доведа до знанието на Камарата
текста на следната декларация,
която в момента се обнародва едновременно в Лондон,
Москва и Вашингтон:
“Вниманието на правителствата на Белгия, Чехослова-

Факторът САЩ, СССР
и Англия за оцеляването
на българските евреи
Рузвелт, 1943 г.: Управниците на България
ще бъдат съдени като криминални престъпници
кия, Гърция, Люксембург, Холандия, Норвегия, Полша,
САЩ, Обединеното кралство
на Великобритания и Северна
Ирландия, Съюзът на съветските социалистически републики, Югославия и на Френския национален комитет бе
привлечено към многобройните доклади, получени от Европа, според които германските
власти, незадоволяващи се
само с лишаването на лицата
от еврейски произход във
всички територии, над които
се е разпростряло тяхното варварско владичество, от найелементарни човешки права,
сега се провежда в изпълнение
често повтаряната заплаха на
Хитлер да унищожи евреите в
Европа. Евреите от всичките
окупирани страни биват
прехвърляни при условията на
неописуем ужас и бруталност
в Източна Европа. В Полша,
която се е превърнала в главна фашистка кланица, гетата,
устроени от германските нашественици, биват систематично опразвани от всички евреи с изключение на малък
брой високо квалифицирани
работници, необходими за военната индустрия. Задигнатите от германците евреи изчезват безследно... Физически способните биват умъртвявани
чрез тежък труд в трудови лагери. Недъгавите биват оставяни да измират от глад и студ,
или пък биват умишлено избивани в масови екзекуции. Броят на жертвите в тези кървави
жестокости предполага се да
възлиза на стотици хиляди невинни мъже, жени и деца.
Гореспоменатите правителства и Френският национален
комитет порицават остро таз
зверска политика на хладнокръвно физическо отмъщение. Те заявяват, че подобни
събития са в състояние да подкрепят решението на всички
свободолюбиви народи да смажат варварската хитлеристка
тирания. Те предупреждават
тържествено решението си
всички онези, които са отговорни за тези престъпления, че
не ще избегнат наказанието.
Също ще продължат да предприемат необходимите мерки
за практическо постигане на
тази цел.”
Г. СИЛВЕРМАН: Изразявайки своята благодарност на уважаемия г. Идън за тази декларация, в която той даде красноречив израз на онова, което съвестта на човечеството има да каже
по този въпрос, бих желал да го
помоля да разясни два въпроса:

първо, дали под фразата “всички
онези, които са отговорни за тези
престъпления” трябва да се разбира, че се отнася само за онези,
които са издавали заповедите, нарежданията, или пък следва да се
разбира и за включването на
всички онези, които са били дейно свързани с провеждането на
тези нареждания?
Г. ИДЪН: ... Току-що прочетената от мен декларация е международна декларация, одобрена
от всички правителства, поменати в увода. Що се касае до отговорността за извършените
престъпления, ще кажа с положителност, че намерението е
щото всички лица, които могат с
право да бъдат държани отговорни за тези престъпления, били те
главатарите, или непосредствените виновници за тези издевателства, да бъдат третирани еднакво и да бъдат изправени да
отговарят за деянията си...
Г. Клюз: Възможно ли е според вас, г. спикер, щото членовете на Камарата да изразят с мълчаливо ставане на крака своята
подкрепа на този протест против отвратителните вандалщини?
Г. спикерът на Камарата:
Това трябва да бъде спонтанен
акт от страна на цялата камара.
(При тези думи членовете на
Камарата се изправиха на крака
и застанаха в едноминутно
мълчание)
Телеграма
Министерство на външните
работи, ВАШИНГТОН, 27 март
1943 г.
До американската легация
БЕРН (Швейцария), 765
С настоящето ви се нарежда
да помолите швейцарското правителство да предаде на българското правителство, чрез своя
пълномощен министър в София,
който е натоварен да се грижи за
американските интереси, че
българското правителство е понастоящем заето с гонения против еврейското си малцинство и
че то е докарало тези гонения до
степента на изпращане евреите
извън обсега на своята власт, в
Полша, където те ще бъдат под-

ложени на различни форми на
жестокост, продиктувани от нацистката дегенерация.
При тези обстоятелства, правителството на САЩ привлича
вниманието на българското правителство към гореизложеното и
най-тържествено, в името на
човечността и универсалните
понятия на порядъчност, моли
правителството на България да
обсъди повторно линията на действие, която му се приписва, да
прояви съжаление към страданията, които предизвикват прилагането в изпълнение на тази линия на действие на хиляди невинни хора и да разреши на тези
евреи да отпътуват спокойно за
онези неутрални страни, където
биха били приети като постоянни или временни жители.
Телеграма
Министерство на външните работи, ВАШИНГТОН, 29
март 1943 г.
До американската легация
АНКАРА, 288
По повод телеграмите, получени от консула в Истанбул,
въпроса за евентуалното оказване на помощ на евреите от
България и в териториите, окупирани от български войски, бе
разгледан съвместно с г. Идън.
Постигнато бе съгласие за
предприемането на две мерки:
1. Съвместен протест от американското и английското правителства, посредством швейцарското правителство, до българските власти срещу гоненията на
еврейското малцинство в България и по-специално срещу изпращането на евреите вън от пределите на България, в Полша.
2. Спешен апел до турското
правителство да приеме тридесет хиляди или повече евреи,
които биха напуснали евентуално България, ако им се разреши да сторят това.
... Що се касае до втората
мярка, в предложението се предвижда строежа на един или няколко малки лагера някъде в
Турция, които да приютят тези
бежанци.
На стр. 11
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В обширна публикация ТАСС отбелязва завчера 143-та годишнина от Освобождението на България. Отразявайки първата изява на новия посланик на
Русия у нас Н.Пр. Елеонора Митрофанова - участието й в полагането на венци на 2 март пред паметника на медиците, загинали в Руско-турската война,
агенцията посочва, че този празник няма
политическа конюнктура и разказва подробно за паметните събития в началото на 1878 г., за епопеята на Шипка,
подписването на Санстефанския договор и освобождението на България от
петвековно турско робство. ТАСС отбелязва, че в чест на българския празник
дори Ниагарският водопад е осветен в
цветовете на трибагреника ни.
Агенцията припомня, че Русия води
войната, за да защити българите след
жестокото потушаване на Априлското
въстание и безрезултатната Константинополска конференция на великите сили
за мирно решаване на Източния въпрос.
Около 30 000 руснаци са оставили костите си в тази война. “Санстефанският
договор е подписан от руския посланик
в Константинопол граф Николай Игнатиев и неговия колега Александър Нелидов - от една страна, и турския външен
министър Савфет паша, както и от посланика в Германия Саадула бей - от
друга. Страната се превръща в най-голямата държава на Балканите и включва
Южна Тракия, цяла Македония и Добруджа. На запад границите й включват
източните територии на Сърбия. Но
представителите на Великобритания,
Франция, Германия, Австро-Унгария и
Италия, които трябва да ратифицират
споразумението, смятат, че балканската
държава получава повече, отколкото
заслужава, и границите на страната са
значително орязани. Въпреки това е
сторено главното: България, държава с
население от 4,8 милиона души, получаОт стр. 10
Американското и английското правителства ще дадат уверения на правителството на Турция, че разходите по евакуирането и поддържането на бежанците ще бъдат заплатени от тях,
и че двете правителства ще доставят на Турция необходимите или допълнителни припаси за
изхранването на бежанците.
Двете правителства ще репатрират бежанците след войната.
Шифрована телеграма от
пълномощния министър в Анкара Сава Киров до Министерството на външните работи...
Анкара, 10 май 1943 г. №75
Съветникът при тукашното
Германско посолство ми съобщи, че англичаните били поискали от турското правителство
да разреши преминаването през
Турция на 20 000 евреи от
България, които щели да бъдат
събрани в лагер край Истанбул
и пренесени по море към Средния изток. По липса на параходи, обаче, англичаните били помолили турците да поискат
съгласието на румънското правителство за наемането на два
румънски пътнически параходи,
които се намират в Цариградското пристанище. Такова предложение било наистина предадено преди две седмици в Букурещ, но до сега е останало без
отговор... Разбрах, че германците не биха одобрили подобно
масово изселване на евреи.
Киров
Из сборника с документи
”Оцеляването 1940-1944",
съставител Давид Коен, Изд.
център “Шалом”, 1995 г.:

11

АКТУАЛНО

2021

ТАСС отрази подробно
празника на България
Цитира и публикация на ДУМА

Освен за първото публично участие на Н.Пр. Митрофанова
ТАСС разказа за всички изяви около празника
ва статут на независима държава.”
“Мнозина съвременни български политици - пише ТАСС - подлагат на съмнение значението на историческата дата,
считайки руската кампания за полезна
изключително за двора в Санкт Петербург. Те също така настояват националният празник да бъде пренесен на друга
дата, тъй като настоящата е установена

Телеграма на американския консул в Истанбул до
Държавния департамент за подготвяното унищожаване на еврейското население
... Истанбул, 23 март 1943 г.
[превод]
Политиката на българското
правителство по създадения от
сам[ото] него еврейски проблем
в последните няколко дни ясно
се насочи към отстраняването на
еврейското население. На закрито заседание на верните парламентарни поддръжници на правителството мин[истър] Габровски съобщи, че правителството,
като не е могло да устои на натиска да обяви война на Русия,
прие германския натиск да ликвидира еврейските общности.
Берн
NA DS.874.4016/68. Telegram
R 28
Из предаване на радиостанция “Гласът на Америка”: предупреждение, че след
свършването на войната българските управници-антисемити ще
бъдат съдени
... 3 юни, 1943 г., 20.00-20.15
часа
Известия идващи напоследък
от неутрални страни съобщават,
че една нова вълна на антисемитизъм е заляла размътените мозъци на софийското правителство.
Героите от софийските нощни
заведения намират да покажат
геройството си против беззащитното еврейско население... Ние
сме заявявали много пъти, че
всички престъпления на българските хитлеристи към еврейските малцинства в България и окупираните страни ще бъдат строго и индивидуално наказвани...

през годините на българското комунистическо управление. Представители на
властите също многократно са правили
изявления, че Полша, Литва, Финландия
и други държави, които преди това са
били част от Руската империя, са играли
равна роля с Русия при освобождението
на страната.”
Руската държавна агенция цитира

Цивилизованият свят, обаче, отминава действията на българските водачи само с възмущение и
отвращение. Тези техни деяния
не представляват желанията на
българския народ. Тези действия
на българските водачи внасят
само безчестие и позор на самите управници и техните имена
са заклеймени наедно с имената
на други водачи, които представляват най-гнусното, което е
съществувало под широкото
небе през всички времена...
Българският народ не трябва
да бъде заблуждаван от своето
правителство и своите водачи,
защото иначе... ще бъде горчиво
и жестоко разочарован след свършването на войната. Президентът Рузвелт заяви вече няколко
пъти, че тази война не се води за
черните очи на фашистките правителства в Германия и България. Ние с днешните водачи на
тези хитлеристки и фашистки
правителства компромиси няма
да правим. Тези, които днес управляват България, не ще я управляват, когато войната се свърши.
Не само, че те не ще я управля-

публикацията на ДУМА в рубриката на
Христо Георгиев “Черно на бяло” от 25
февруари - с документи от фототипна
книга на БАН със съставител акад. Иван
Юхновски: “В навечерието на паметната
дата вестник “Дума” публикува исторически документи, откъси от вестници и
други материали за това как България е
празнувала своето освобождение в периода от 1891 до 1944 г. Те доказват, че по
всяко време, дори по време на Втората
световна война, когато България е била
съюзник на нацистка Германия, нейните
лидери са се отнасяли с голямо уважение
към своите освободители. “Победоносната освободителна война, която се води
от руските войски, водени от незабравимия благороден рицар Цар-Освободител
[Александър II], блестящо увенчава надеждите на българите за свобода и национално благополучие. От страна на братския руски народ тази война беше великодушно дело, което няма аналогични
примери в историята на народите”, казва
българският цар Борис III, откривайки
през август 1934 г. паметника на свободата на Шипка, издигнат в знак на благодарност “към руския народ, към руските
герои и ветерани от Освободителната
война”. Над централния вход на музея е
издигнат бронзов лъв, символ на българската държавност.”

ват, но ще бъдат съдени като
криминални престъпници за
многобройните си безчинства, и
това не са празни приказки. Зад
тези думи стоят 100 000 американски аероплани и 10 милиона
американски щика.. Ние не ще
губим време да убеждаваме
престъпници в това що е добро
и що зло. Ние не сме управители
на изправителни домове. Времето на увещанията мина. Сега ще
говорят нашите бомбардировачи
и нашите броненосци. Хитлеристите и фашистите разбират отлично този език. Впрочем този
език, който те познават - отсега
нататък само на този език ще
приказваме.
ЦДИА, ф. 178, оп. 5, а.е. 339,
л. 7-8
“Обречени и спасени”, сб. с
документи, Българска академия
на науките, ИК “Синева”, 2007
г.:
Из ПРОТОКОЛ №6
Заседание на Св. Синод на
22.VI./9.VI.ст.ст./1943 г.
НАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Св. Синод прочете
следното изложение:

... Предизвиканата с това писмо конференция стана на 15
април в Царския дворец “Враня”, в кабинета на Негово величество, под лично Негово председателство... И започна Негово
величество с тия “няколко думи”,
които продължиха повече от
половин час. Царят очевидно
добре познава еврейството и
неговия спекулативен дух. Подчерта се в речта му големите
пакости, които тоя спекулативен
дух на еврейството от векове
прави на човечеството изобщо.
Тоя дух всъде е създавал омраза
сред хората, безверие, морално
разложение и родоизмяна сред
народите. Тоя дух на спекула и
отрицание е създавал и създава
сред обществата и народите недоволство, спорове, конфликти,
войни и злополуки. На тоя спекулативен дух в голяма степен
се ДЪЛЖИ и сегашният световен катаклизъм. Вярно е, че някои от големите народи добре
използуват събраните с тоя спекулативен дух богатства за еврейството. Други, обаче, от европейските народи са се уверили вече, че еврейската спекулация е фатална спънка за свободното тяхно духовно културно и
национално-стопанско развитие.
У тях е узряло съзнанието, че
колкото по-скоро бъдат освободени от влиянието и експлоатацията на еврейството, толкова поскоро и по-здраво ще се засилва и
укрепва тяхното национално чувство и тяхното родолюбие.
PS. Народният съд през 1945
г. осъди фашистките престъпници, виновни за гоненията над
евреите. Върховният съд през
1996 г. отмени присъдите...
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ е роден на
25 април 1987 г. в София. Дипломирал
се е като бакалавър по “Финанси”
във ВУЗФ и е магистър по “Управление на човешките ресурси” от УНСС.
Завършил е Българското училище
за политика “Димитър Паница”.
Работил е като статистик-аналитик
в социологическа агенция. От 2015 г.
е общински съветник от БСП
в Столичния общински съвет.
Зам.-председател е на Комисията
по международно сътрудничество
и туризъм, европейски програми
и проекти, член е на Комисията
по устройство на територията,
архитектура и жилищна политика и
на Комисията за децата, младежта
и спорта. Секретар е на групата
съветници от БСП в СОС.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:

Столичната община
се опитва да си измие
ръцете от скандалите
Безобразията в София през последните месеци
не са лош късмет, а резултат от стила на управление
на ГЕРБ, казва общинският съветник от БСП
Интервю на Деси ВЕЛЕВА

 Г-н Николов, в рамките на около месец Столичната община попадна под
прожекторите с три големи скандала - пропадането
на метрото, трагичния инцидент в район “Триадица”,
съмнителния случай с облагодетелстване на кмета на
район “Красно село”. На
какво се дължи тази “злощастна” поредица?
- Това не е лош късмет, а
резултат от стила на управление на ГЕРБ. В Столичната община вече 12 години е
на власт Йорданка Фандъкова. Ако включим и четирите
години на Бойко Борисов на
“Московска” 33, излиза, че
16 години там цари такъв
модел на управление. Той е
характерен с некачествени
ремонти за големи суми, които никой не знае къде
потъват. Избират се определени фирми, а резултатът
от работата им виждаме
всички. Другият кардинален
проблем на това управление
е липсата на контрол.
 Управленски дефицит
или лошо стечение на обстоятелствата стои в основата на тежката авария в новия трети метродиаметър?
- Както чухме, за управляващите в основата на проблема са подпочвените води.
Само че това се знае от все-

ки и обстоятелството трябва
да е предвидено. Затова оправданието е несъстоятелно.
Фирмата изпълнител обаче е
взела 30 милиона лева, за да
направи 630-метровия двупътен тунел между станция
“Хаджи Димитър” и жп гара
“Подуяне”. Няма гаранция,
че ремонтът на пропадналия
участък ще е качествен, а
никой не казва и кога ще
бъде готов - сигурно до второ нареждане. Какво излезе
сега? Дори метрото, с което
се хвалеха Борисов и
Фандъкова като голямо постижение на управлението
им, е провал. Фарсът продължава и в момента със забавянето на пуска на строящи се все още метростанции
като тази в “Овча купел”.
 Пикът на скандала
премина, но виновници не
се намериха. Отговорни
няма, наказани - също. Ще
бъде ли размита отговорността и по следващия
казус, който завърши трагично - момче почина от
токов удар в “Триадица”,
а институциите продължават да си прехвърлят
папки с документи?
- Бяхме свидетели на
нещо недопустимо в европейска столица. Освен че самият
престъпно небрежен инцидент и причините за него са
потресаващи, още по-поразително е бягството от отговорност. Дни наред гледаме как
се показват бележки, документи, разрешителни, актове,
които имат за цел не толкова

да изяснят ситуацията, а
само да прехвърлят вината
на друга институция.
Главният архитект е едната страна - той разрешава
схемите за разполагане на
преместваемите обекти, и
затова от БСП поискахме
спешното му изслушване.
По-късно чухме оправданията и на районния кмет на
“Триадица” Димитър Божилов, чиято администрация
организира конкурсите за
павилионите. Третото, което поискахме, бе изслушване на Столичния инспекторат. Неговият дългогодишен
началник Веска Георгиева
има 300 служители, които
трябва да упражняват контрол. Очаквахме и представител на ЧЕЗ да изложи своята позиция. За нас като
общински съветници и за
Столичната община като институция беше много обидно отношението на електроразпределителното дружество. Нито един човек от него
не откликна на поканите да
се появи на заседанията на
комисии към СОС. Те само
отговориха с писмо, че нямат вина, което е безумно.
Следващата важна институцията, която също мълчи, е
болница “Св. Иван Рилски”.
Искаме да видим какви са договорните отношения на
ръководството на лечебното
заведение със собственика на
преместваемия обект, разположен на негова територия.
Оттам обаче засега мълчат в
очакване на резултатите от

всички назначени проверки.
Около временните павилиони и подвижни колички има
и друг проблем. Те се дават от
общината на изключително
ниски наеми и след това се
преотдават на други търговци
за по-високи суми. Така посредникът, сключил договор с
общината, излиза на печалба.
 Къде са виновните в
този случай - на върха на пирамидата - Столичната
община, или по-надолу - чиновниците в районната администрация, собствениците на незаконните обекти?
- Удивен съм, че още в
първия момент г-жа Фандъкова се опита да прехвърли цялата вина на районния кмет,
който е от “Демократична
България”. Всички институции без болницата са под шапката на кмета на Столичната
община. Няма как тя да казва,
че няма нищо общо. По-късно
стана ясно, че документи по
казусите са подписани от
предходния районен кмет
Николай Терзиев, който бе
избран от ГЕРБ. Дали Йорданка Фандъкова щеше да говори по същия начин, ако
районната администрация
сега се оглавяваше от техен
представител? Сега се опитват да си измият ръцете и да
прехвърлят цялата вина на
“Демократична България”.
 Около този случай
продължават да излизат
детайли, които говорят за
дълбоки проблеми с контрола и отговорността в
общината.

- Всички по веригата са
виновни и всички трябва да
си понесат отговорността. Досега не виждам намеци, че
могат да последват оставки
след тази на главния архитект
на района Иван Шишков. Иска
ми се да има и още, но съм
убеден, че няма да има.
Единственото позитивно
от целия случай е, че сега ще
започнат сериозни проверки
на преместваемите обекти и
контрол за разполагането и
експлоатацията им. Защо в
европейска държава чакаме да стане трагедия, за да
се задействаме и да започнем да работим?
 В този случай ГЕРБ
се разграничиха от районната администрация, която не се управлява от тях.
В същото време следващият голям скандал отново
се заформи около районен
кмет на “Демократична
България” и централната
администрация пак се защитава, като напада.
- По него са важни резултатите от проверките, които
се правят. На този етап е трудно да се каже какво е ставало
в администрацията на Росина
Станиславова. Видяхме нейната позиция, около която има
освен въпроси, свързани със
законността, и такива за морално-етичната страна. Дори
да е законно да се самоназначиш като ръководител на проект, не е морално във време
на епидемия да си начислиш
каквито и да е суми.
Самата кметица реагира
неадекватно на възникналата
ситуация. Тя бе извикана да
даде обяснение по жалба на
гражданин пред комисията по
финанси, яви се, но отказа
каквато и да е информация.
Вместо това се впусна да разпитва дали жалбата е анонимна, откъде идва и да обвинява
опонентите си в политическа
атака срещу нея.
Другата тема, по която бе
атакувана в последно време
същата кметица, е за нулевото усвояване на суми, предоставени на районните кметства за инфраструктурни обекти. Няма как да не бъде нападната тя за нещо, за което всички се борим - по-голяма децентрализация и повече пари
за кметствата. А резултатът от
нейната работа в това отношение през миналата година
се оказа никакъв.
Имам преки наблюдения
за управлението на района и
знам, че в момента преписки
и доклади се бавят с месеци.
Хората чакат отговори, а не
ги получават. Заради пандемията кметството на “Красно
село” е запечатано. Единственото звено, което работи добре, е патронажната грижа,
затова е много неприятно
това, което става около нея.
Но, за да се стигне дотам партията, която я е издигнала,
толкова бързо да си оттегли
доверието, значи има нещо
съмнително около управлението на Росина Станиславова.
Вече и хората от района започват лавинообразно да оттеглят доверието си от нея. Те
търсят обяснения защо не се
изпълняват предизборните
обещания. Станиславова няма
да си подаде оставката според
мен, въпреки натиска. Остава
да чакаме резултатите от започналите проверки.
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Дамски концерт,
тенорова страст
и любими оперети
Всичко това
и още атрактивни
спектакли за малки
и големи представя
Музикалният театър
през март
Музикалният театър започва през март
своите Концертни вариации. Първото
предложение е на 7 март от 17 ч., то е за
дамите в навечерието на техния празник концертът “И все пак светът е красив”.
Трупата кани на елегантно дамско парти,
изпълнено с музика и красота, поднесено
от женски състав солисти и оркестранти.
На него ще звучат незабравимите хитове
на Едит Пиаф, Лара Фабиан, Марая Кери,
Уитни Хюстън, Нат Кинг Коул, изпълнени от солистките на Музикалния театър.
Подбрани са и популярни песни от мюзикълите “Фантомът на операта”, “Обичам жена си”, от филма-мюзикъл “Кабаре” и от “Петият елемент” на Люк Бесон.
Следващата концертна вариация “Страст в теноров регистър”, е на 20 март
от 19 ч. и на 28 март от 17 ч. с участието
на Владимир Грудков, Александър Панайотов, Стефан Петков, Пеньо Пирозов,
Денко Проданов и Богомил Спиров. Те
ще изпълнят с много страст популярни
канцонети, испански сарсуели, обичани
арии от опери и оперети и още много
любими мелодии. Ще им акомпанира единствено роял, на който ще свирят Ана Ангелова и Румен Трайков. Концертът е
създаден по идея на артист-солиста Пеньо
Пирозов.
През март на сцената на Музикалния
театър ще видим още, на 13 март от 19 ч.
и 14 март от 17 ч., най-новото заглавие в
афиша на театъра - оперетата на Калман

Приемът на номинации
за наградата „Кръстан
Дянков” продължава
до 15 март
Наградата “Кръстан Дянков” на
фондация “Елизабет Костова” се
връчва за превод от английски на
български език на съвременен роман
с висока литературна стойност.
Оригиналът трябва да е издаден след
1980 г., а преводът на български език
- между 29 октомври 2019 г. и
31 декември 2020 г. Наградата е в
размер на 3000 лева. В процеса на
номиниране могат да участват издатели, литературни критици, редактори, преводачи, студенти по превод
и институции, специализирани в практикуването или оценяването на художествен превод. Всеки номиниращ
има право на не повече от 3 номинации. Предложенията ще бъдат
разгледани от независимо жури от
специалисти в областта на превода
и художествената литература. Формуляр за номиниране и всички условия
може да се намерят в сайта на
фондацията. Номинации се приемат
до 17 ч. на 15 март. Наградата се
осъществява с подкрепата на Нели
и Робърт Гипсън.

Премиера на „Илюзията”
от Тони Кушнър
Тенорите Пеньо Пирозов, Владимир
Грудков, Александър Панайотов и
баритонът Александър
Мутафчийски в концерт на
Музикалния театър

СНИМКИ НМТ “СТЕФАН МАКЕДОНСКИ”

Солистките на Музикалния
театър Илона Иванова и
Десислава Николова

“Принцесата на цирка”. За първи път на
сцената на театъра, редом със солистите,
хора и балета, излизат и професионални
циркови артисти.
Пищната постановка на Музикалния
театър на “Царицата на чардаша” е на
27 март от 19 ч. Почитателите на оперетата ще се насладят на богатата оркестрация
в музиката на Калман, силните любовни
страсти между героите, както и на красивата хореография на спектакъла.
За малките зрители в програмата през
месеца са най-новата постановка за деца любимата на няколко поколения приказка
от Валери Петров по музика на Георги
Генков “Копче за сън” (20 март от 11 ч.) и
мюзикълът “Аладин” (21 март от 17 ч.) - по
едноименната приказка от арабския епос.

Преводът като наука, изкуство и страст през опита на Умберто Еко

“Да кажеш почти същото” е забележителен труд на
големия ерудит Умберто
Еко, който разглежда найфините детайли от процеса
на превеждане, за да го
представи в трите му лица,
които всеки изкушен от преводаческата работа добре
познава: като наука, като
изкуство и страст.
“Да кажеш почти също-

НАКРАТКО

то. Опити в полето на превода” вече можем да четем
на български в превод на
Дария Карапеткова (издава
“Колибри”, корица Дамян
Дамянов). Това не е строго
теоретичен труд върху превода, а илюстрация на проблемите, които преводът
поставя, пречупени през
личния опит в ситуации, с
които Умберто Еко се е
сблъсквал в битието си на
издател, автор и преводач.
Със своите “опити в полето на превода”, плод на
цикъл лекции, които изнася
и впоследствие доразвива,
Еко създава удивително
оригинална по своя замисъл
“отворена книга”, респектираща с мащабност и
дълбочина. В нея широкоспектърната академична
култура на Еко като фило-

соф и семиотик се съчетава
с диалогичния тон на университетския преподавател
и атрактивността на прочутия писател. Безброй конкретни примери от собствените му произведения се
редуват с казуси от световната литература, съпоставки между малки и големи
езици, диалози на високата
и масовата култура, коментари на кинематографични,
музикални и живописни интерпретации.
Умберто Еко (19322016) е искрящ белетрист,
есеист, философ, семиотик и
културолог и без съмнение
един от най-влиятелните интелектуалци на нашето
съвремие. Автор е на литературните
класики
“Името на розата”, “Махалото на Фуко” и “Бау-

долино”. Романите и есетата му са преведени на
над 30 езика и са продадени в обем над 10 милиона
екземпляра. От 1985 г. Умберто Еко е отличен с повече от 30 титли “Доктор хонорис кауза” от различни
академични институции по
света - Университета в Одеса (1986), Нова Сорбона
(1989), Лиежкия университет (1989), Софийския университет “Св. Климент Охридски” (1990) и др.
Наскоро “Колибри” издаде сборника “Pape Satan
Aleppe. Хроники на едно
течно общество” - лебедовата песен на Еко, внушително томче с над 170 есета, публикувани между
2000 и 2015 г. в емблематичната рубрика “Бустина
ди Минерва”.

“Илюзията” от Тони Кушнър, в
превод на Искра Николова, ще бъде
представена премиерно на 4 и
23 март от 19 ч. на голямата сцена
на Театър НАТФИЗ. В спектакъла е
включен фрагмент от “Бурята” на
Шекспир. Режисьор е Бюрхан Керим,
сценография и костюми Никол Трендафилова, музикално оформление
Христо Намлиев, сценичен бой
гл. ас. д-р Камен Иванов, плакат
Янина Петрова. Участват настоящи и завършили възпитаници на
НАТФИЗ - Константин Икономов,
Георги Грозев, Ростислав Дамянов,
Недялко Стефанов, Никол Бойчева,
Кети Райкова, Боян Фърцов, Божидар Мицев. Спектакълът е спечелил
Проектната програма на НАТФИЗ
в категорията “Млад режисьор”.
“Илюзията” е любовна история, в
която има толкова отклонения от
правилата, че не си струва да бъде
разглеждана”, казва самият Корней за пиесата си. След почти четиристотин години Тони Кушнър
развива тези “отклонения от правилата” и написва своята свободна
адаптация върху “Илюзията”. Илюзията е самият живот, непосилна
одисея през непознати води - пътуване към прозрението, че не ние сме
главните герои, а сме част от един
друг, по-голям свят от нашата
собствена пиеса. Тъкмо там е пресечната зона между илюзията и
действителността. И тъкмо там,
може би, се намира онова “море убежище за всеки странник, уморен
от безпощадни копнежи...”, споделя
Бюрхан Керим.
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Предимно слънчево ще е времето почти
над цялата страна. Ще духа слаб, в Източна България
до умерен вятър от запад-югозапад. Ще е топло.
Минималните температури ще са между
минус 2 и 3 градуса, максималните от 15 до 20 градуса. Атмосферното налягане
ще се понижава и до края на деня ще е
близко до средното за месеца.

ХОРОСКОП

05.10 ¡‡Á‰Ë /Ô/
05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
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 13ÒÂËÂÌ Ú‚ ÙËÎÏ /4 ÒÂÁÓÌ, 1 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 «‡ÏÂÒÚÌËÍ˙Ú ‰ÂÚÒÍË Ú‚
ÙËÎÏ /”ÂÎÒ, 2016„./
15.15 Ã‡ÎÍ‡ ÌÓ˘Ì‡ ÔËÍ‡ÁÍ‡
‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /4,
ÔÓÒÎÂ‰Ì‡ ˜‡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
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
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 œËÚ‡È ¡Õ“
22.00 œÓ‰ Ë„ÓÚÓ Ú‚ ÙËÎÏ /5
˜‡ÒÚ/
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 —ÏˇÌ‡ Ì‡ ÏÂÒÚ‡Ú‡
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
04.00 “ÛËÁ˙Ï.·„ /Ô/
04.30 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚
ÙËÎÏ /4 ÒÂÁÓÌ, 1 ÂÔËÁÓ‰/Ô/ (12)

07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
09.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ìÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Èî (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.15 “¬ Ô‡Á‡
17.30 ìœÓÎÒÍË “˙Ï·Â¯ - 17
ÍÏ Ô˙Ú Í˙Ï ·˙‰Â˘ÂÚÓî
- ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
21.00 ìÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Èî (Ô)
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
00.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.35 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
02.35 ìÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Èî (Ô)
03.35 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
04.50 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
05.50 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ

05.40 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.9
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.33
15.00 œÂÏËÂ‡: ì»ÒÚËÌÒÍ‡
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.49
16.00 œÂÏËÂ‡: ì—Ô‡ÒËÚÂÎË ‚
ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.12 ÂÔ.9
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.37
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.43
21.00 ì¡Ë„‡‰‡ ÕÓ‚ ‰ÓÏî ÒÓˆË‡ÎÂÌ ÔÓÂÍÚ, Ò.5
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
00.00 ì ‡ÎËˆËî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.3
01.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î,
Ò.14 ÂÔ.85
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.50 ì¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÓî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.19

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

ОВЕН

ВЕЗНИ

Опитайте се да формулирате своята позиция, за
да не възникнат неясноти.
Бъдете по-търпеливи.

Предстои ви приятен ден
и още по-приятна вечер.
Не позволявайте някой да
ги развали.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Проявете разбиране към
близките, дори и да не са
прави. Така ще избегнете
ненужен конфликт.

Не отказвайте помощ на
близки. Те знаят, че ще се
справите сами, но ще им
доставите радост.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Каквото и да се случи,
само ще ви сближи с приятелите. Няма непреодолими препятствия.

Бъдете внимателни. Решенията взимайте сами,
носете пълна отговорност
за постъпките си.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Времената, които сега ви
се струват скучни, един
ден ще си спомняте с радост и носталгия.

Финансови постъпления са
много вероятни в този
момент, но не се изнервяйте, ако не дойдат.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Възможно е да се появят
хора, приятелството с
които ще ви донесе ползи
в обозримо бъдеще.

Изслушвайте своите опоненти, анализирайте техните предложения и правете компромиси.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Вероятно ново романтично увлечение ще ви
завърти главата. Бъдете
готови за приключения.

Плувате сигурно и спокойно в своите води. Нищо не
е в състояние да ви изкара
от нерви.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

09.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
10.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
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 ÓÊÂÌËÏ!î
15.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË
17.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
18.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
20.00 ì¬ÂÏÂî
20.30 ì ÛÓÚ Ò ˆ‚ˇÚ ı‡ÍËî ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
21.30 √ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡
22.30 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî
23.10 ƒË‡„ÌÓÁ‡ Á‡ —Ú‡ÎËÌ
00.05 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
02.25 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
04.00 ÕÓ‚ËÌË
04.05 ì ÛÓÚ Ò ˆ‚ˇÚ ı‡ÍËî ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Щом момче и момиче преспят заедно в Индия,
се смятат за женени, а официалното сключване
на брак е само формалност за пред обществото.

¬ √ÂÏ‡ÌËˇ ÒÂ ÔËÂ Ì‡È-ÏÌÓ„Ó ·Ë‡,
‚˙‚ ‘‡ÌˆËˇ - ‚ËÌÓ, ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ ÍÓ„‡ÚÓ ÌˇÍÓÈ ˜ÂÔË...
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Човек издържа без сън не повече от 11 дни.

Картини на изплащане
предлагат наши творци

Робот анализира
поведението
на клиентите
в магазина

Платформата „Купи изкуство” отбелязва първия си
рожден ден с онлайн изложба и други инициативи
Произведения на изкуството
на изплащане при 0% лихва за
3 или 6 месеца може да се купят
от български творци. Подобна
услуга се предлага за първи път
у нас и се надяваме, че по този
начин ще успеем да помогнем на
повече хора да отворят вратите
на домовете си за красотата. Това
споделиха идеолозите на платформата “Купи изкуство”, която
отбелязва първия си рожден ден
с няколко инициативи.
По повод празника днес,
4 март, от 19 ч., в едноименната
група във фейсбук ще бъде открита онлайн експозиция. Творбите от нея ще може да се разглеждат в арт платформа Купи-

изкуство.бг до края на месеца.
Годишната кураторска изложба
представя около 90 от най-емблематичните автори, които са
част от платформата още от
самото начало на пандемията от
КОВИД-19. Проявата е под
наслов “Една година независимо изкуство”.
Много изненади подготвят
още идеолозите на инициативата, като ще залагат и на серия
обучителни уебинари на различни теми, които биха били от
интерес за професионално развитие на творците. Началото ще
бъде дадено тази неделя, 7 март,
а целта е да се разкрие какво
може да се очаква от тази ини-

циатива.
“Измина една година, откакто създадохме първата и единствена по рода си арт платформа с цел продажба на произведения на изкуството “Купи изкуство”. Година на борба за
оцеляване, но и на небивало
досега обединение на творци в
името на една обща цел - да си
помогнем заедно. “Купи изкуство” доказа, че българският творец е в състояние не само да се
бори за това творчеството му
да намери своята публика, но и
да подаде ръка на приятел в
нужда. Една година, през която
заедно успяхме да докажем, че
може да съществува и функцио-

Творба на именития
художник Анатолий
Станкулов, познат на
ценители и като
карикатурист на ДУМА
нира реален пазар на изкуството в България и то онлайн! Благодарим ви, че сме заедно!”, отбелязват още администраторите на проявата.

Двойка обикаля света на колела с благотворителна кауза
Двама нидерландски пътешественици са решили да изминат
100 хиляди километра на две
колела и така да обиколят света.
Бен и Линда смятат, че за това
начинание, което е свързано с
благородни каузи, ще са им необходими 7 години. “За всеки
километър от нашето пътуване
сме си поставили за цел да наберем чрез дарители по 1 евро.
Сумата ще бъде изцяло предоставена за благотворителност”,
сподели Линда пред Нова тв.
Дарители не липсват, а междувременно семейството вече е
помогнало на клуб по джудо в
Северна Македония, както и на
природозащитници в Гърция за
опазване на морските костенур-

Линда и Бен ще въртят педали 7 години

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

ки. В България двойката ще дари
средства за няколко каузи. В
Стара Загора, например, са закупили машина, с която в Спасителния център за диви животни ще могат да поставят изкуствени гнезда и волиери за птици.
Бен и Линда обикалят света
вече 6 месеца. “Планирахме да
продължим през Турция на изток, но заради пандемията от
КОВИД-19 решихме да останем
в Европа. Затова сега ще пътуваме към Норвегия”, споделиха
колоездачите.
Трудно им е, когато карат
нагоре по стръмното, тъй като
са с доста товар: всеки от тях
носи на велосипеда си около
50 килограма багаж.

‘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

Робот, наречен Мишел, наблюдава клиентите в магазина,
определя най-привлекателните за
тях разположения на продукти и
прогнозира търсенето. Машината е снабдена с множество RFID
антени, благодарение на които
може да чете данни от радиочестотните маркери, с които са оборудвани стоките, и да предава резултата от инвентаризацията в системата за управление на склада.
“Съществуващите
решения не са приложими в реални ситуации
в магазините на дребно, което може да доведе до неочаквана загуба на
продажби. Предложеното от нас
предоставя изчерпателна информация за разпределението на
търсенето в зоната на продажби
с помощта на мобилен робот за
автономна инвентаризация на
магазини, в които стоки са маркирани с RFID тагове. Проучването се различава по това, че работим с голямо количество сурови данни, събрани в реална
среда”, обясни един от разработчиците Александър Петровски.
С помощта на метода, създаден от специалистите, е възможно да се изградят модели, които
отразяват зависимостта на
търсенето от местоположението на стоките.

Ще борят сушата
със звукови вълни

»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‚‡

¬≈–ŒÕ» ¿ »ÃŒ¬¿, ˜ÎÂÌ Ì‡ ¬——
√≈Œ–√» œ¿ÿ ”À≈¬,
„Î‡‚ÂÌ Â‰‡ÍÚÓ Ì‡ ¡√Õ≈—
ƒ»ÀﬂÕ ’”¡¿ÕŒ¬, ÒÍÛÎÔÚÓ
≈Ã≈À ≈“≈Ã, ·Ë‚¯
‚ËˆÂÔÂÏËÂ Ë ÏËÌËÒÚ˙
Ì‡ ËÁ‚˙ÌÂ‰ÌËÚÂ ÒËÚÛ‡ˆËË
«≈ÀÃ¿ ¿ÀÃ¿À≈’, ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡
»– Œ– »– Œ–Œ¬, ·Ë‚¯
Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ¯‡ÏÔËÓÌ ÔÓ ·ÓÍÒ
“≈ŒƒŒ—»… —œ¿—Œ¬,
ÏÛÁËÍ‡ÌÚ, ÍÓÏÔÓÁËÚÓ

¿‰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¿

Мощни нискочестотни звукови вълни
могат да предизвикат вълни в райони,
страдащи от суша, пише “Саут Чайна
морнинг пост”. Изследователи от университета Цинхуа в Пекин са провели
експеримент в Тибет, като монтирали
гигантски звуков генератор, задвижван от
дизелов двигател. След включването на
устройството в радиус от 500 метра
валежите са се увеличили с 11-17 процента. Честота на звука е едва доловима
за човешкото ухо, но силата му причинява шум, сравним с работещ но пълна скорост реактивен двигател. Същевременно
във въздуха се образуват много повече
водни капчици. Въпреки това устройството е критикувано, ефективността му
още не е доказана, но се знае, че причинява сериозно шумово замърсяване.
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Стр. 15
ЧЕТВЪРТЪК
4 МАРТ

„Червените” отстраниха
Ботев Пд за купата
ЦСКА 1948 се класира за
1/4-финалите за Купата на
България, след като елиминира
Ботев в Пловдив с 2:1 след
продължения. В редовното време на стадиона в “Коматево”
двата тима си вкараха по гол,
след като Ивайло Чочев (16)
откри от дузпа за столичани, а
новото попълнение Маркиньос
(53) изравни с удар от 20 м.
“Червените” се класираха сред

първите осем на втория по сила
турнир след победно попадение
на Димитър Митков (100) с
глава след центриране от дясно
на наказателното поле.
ЦСКА 1948 удължи агонията на “канарите”, които десет
поредни мача са без победа.
Пловдивчани не успяха да вземат и реванш от този съперник,
който есента ги унизи с 5:0 за
първенството.

СНИМКА СПОРТАЛ

Ивайло Чочев (вляво) открива от дузпа за победата на ЦСКА 1948 над Ботев Пд
“Горд съм от представянето
на отбора, показахме много
добра игра, особено в началото

на второто полувреме. Не искаме да коментираме съдийството, но това, което се случи, е

БФС в конфликт
със спонсора си
Никола Попов се оказа невинен за издънките
на мача ЦСКА 1948 - Левски
БФС влезе в конфликт със спонсора
на първенството Ефбет. Букмейкърът,
който издържа и ЦСКА 1948, нападна
рефера Никола Попов заради скандално
съдийство по време на мача на новака в
елита с Левски (0:0). Тогава синът на зам.
изпълнителния директор на БФС Антон
Попов свири дузпа за домакините, но
секунди по-късно се отметна и вдигна
жълт картон за симулация на Митко
Митков. Така за сефте решение на рефер
у нас бе променено без намесата на видеоасистента, който предстои да бъде
въведен.
Заради скандала шефът на Съдийската комисия Коце Гергинов дори свика
пресконференция, на която оневини
Попов.
“Оценката на съдията не е отлична,

но е много добра. Най-голямата грешка
не е допусната от Никола Попов. Той
допусна грешка, че промени решението
си. Разговарях с него. Думите му бяха, че
е имало симулация. Превъртял си е ситуацията в главата и е видял, че вратарят
играе с топката, а след това нападателят
стъпва на топката. Оценката на Попов
не е 8,4, тя е намалена заради тази ситуация и един непоказан картон. Той не
подлежи на наказание. В ситуацията няма
дузпа. Решението му е правилно. Съдиите бяха предупредени, че ако някой има
заигравка с коефициенти, ще бъде изваден завинаги. Ако получим сигнали, ще
бъдем безкомпромисни. Светлина в тунела има, но дано да не е от насрещно
идващ влак. Дано реферите си направят
изводите”, каза Гергинов.

Изборите отлагат футбола
Парламентарните избори в
България ще окажат влияние и
върху футбола в елитната ни efbet
Лига. 23-тият кръг от шампионата,
който се пада на 4 април, ще бъде
отложен с една седмица, въпреки
че мачовете се играят без публика.
Заради срещите на националния

отбор по футбол - на 25 март срещу Швейцария и на 28 март срещу
Италия в София, както и на 31 март
в Северна Ирландия, между 20
март и 11 април няма да има мачове от efbet Лига.
Много вероятно е да бъде отложен и 25-ият кръг във Втора лига.

СНИМКА БГНЕС

Водачът в схемата в Ротердам Данийл Медведев (Рус) опитва да
счупи ракетата си при загубата на старта от сърбина Душан
Лайович с 6:7 (4), 4:6. Така световният №3 се прости с надеждите
да измести Рафа Надал от второто място в ранглистата

“Попи, кой съдийски наблюдател те е
прикрил с висока оценка? Иван Вълчев
ли? Следва продължение... Ще е доста
забавно с порочните практики в българското съдийство в следващите дни, но
вие вече прекалихте.
Дузпата е 1000%! Вратарят на Левски спъва Митков с коляно. Никола
Попов трябва да бъде изхвърлен от футбола веднага, не заради този мач само, а
за поредица от мачове, в които свири
неадекватно и сътвори невиждани циркове. Изхвърлете Попов, останалите поповци ще се оправят или ще напуснат
сами”, написа във фейсбук шефът на
ЦСКА 1948 Цветомир Найденов. Договорът между БФС и Ефбет е до края на
сезона и засега няма индикации, че ще
бъде удължен.

Роналдо с нов рекорд,
Гълъбинов
пропусна дузпа
Шампионът Ювентус постигна класически домакински успех с
3:0 над Специя в среща
от 25-ия кръг на Серия
А, а българският нападател на гостите Андрей Гълъбинов пропусна да реализира дузпа в
добавеното време в
края на мача. С победата
“бианконерите”
съкратиха съответно на
3 и на 7 т. изоставането
си от Милан и Интер
при равен брой изиграни двубои.
Победата дойде
след активното включване на резервите Федерико Бернардески и
Алваро Мората (62)
през второто полувреме. Секунди след влизането на двамата в игра
италианецът подаде на
испанеца за 1:0. Феде-

рико Киеза (71) удвои
след нов пас на Бернардески. Последният отнесе доста критики за
играта си този сезон, но
сега бе на съвсем друго
ниво, и то на нетипичния за него пост на ляв
защитник.
Кристиано Роналдо
записа своя шампионатен двубой №600 в кариерата си и успя да го
отпразнува с гол минута преди края. Така той
има поне по 20 попадения за първенство в 12
поредни сезона - нещо,
с което никой друг в
света не може да се
похвали. Рекордът му е
с екипа на Реал М - 48
гола през сезон 20142015 г. Португалецът
ще се запомни и с удара
в гредата през първото
полувреме.

срамно и недопустимо”, коментира треньорът на Ботев Азрудин Валентич.

ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
КУПА НА БЪЛГАРИЯ
17.30 Славия - Монтана
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
20.00 Фулъм - Тотнъм
22.15 Ливърпул - Челси
ПО РИНГ
22.00 Леванте - Атлетик Б
ПО МАКС СПОРТ 3
21.45 Парма - Интер
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
12.00 Турнир в Ротердам (мъже)
ПО МАКС СПОРТ 2
18.00 Турнир в Буенос Айрес
(мъже)
ПО МАКС СПОРТ 3
БАСКЕТБОЛ
19.00 Зенит - Реал М
ПО МАКС СПОРТ 4
19.30 Анадолу Ефес - ЦСКА М
ПО ЕВРОСПОРТ 1
БИАТЛОН
17.00 СК в Нове Место
СНУКЪР
19.30 “Гибралтар оупън”
РЕЗУЛТАТИ

КУПА НА БЪЛГАРИЯ
1/8-ФИНАЛИ:
Царско село - ЛУДОГОРЕЦ 1:2 0:1
Чибота (33) 0:2 Анисе (45) 1:2 Мертенс
(59); Ботев Пд - ЦСКА 1948 1:2 след
продължения 0:1 Чочев (16-д) 1:1 Марки-ньос (53) 1:2 Митков (100); ЦСКАСФ - Черно море 3:1 1:0 Чарлс (9) 3:0
Йомов (39-д и 48) 3:1 Димов (62); Етър
- АРДА 0:1 0:1 Тилев (33); ЛОКО ПД Беласица 2:1 0:1 Стоев (51) 1:1 Илиев
(73-д) 2:1 Карагарен (87); снощи: Левски - Берое; днес, 14.00: Ботев Вр - Черноморец Бч, 17.30: Славия - Монтана.

10

Кралят на футбола Пеле се
ваксинира. 80-годишният бразилец
получи доза от “КоронаВак”,
разработена от китайската
фармацевтична компания “Синовак”

