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Внасяме плана
за европарите
за земеделие
най-късно през март

Български класики
в афиша на
Нов театър - НДК
през януари

Русия:
Санкции срещу
Путин означава
разрив със САЩ
Стр. 4

Стр. 5

Стр. 13

ЛЕВИЯТ
ВЕСТНИК

Проф. Греди Асса
за смисъла
в изкуството
2022 ГОДИНА/31
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Пенсиите
скачат с 6%
от юли
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Сотир Цацаров подава оставка
Председателят на КПКОНПИ ще напусне поста си от 1 март.
Преди това той ще представи годишния си отчет, за да оборел
“политическите декларации и обвинения”.
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Съдът отхвърли
и жалбата на А1

Евгени ГАВРИЛОВ

„Теленор” се отказа от двегодишното индексиране на тарифите

Р

Административният съд
София-град е отхвърлил и
жалбата на мобилния оператор “А1 България” срещу забраната на държавата
да индексира месечните
такси с инфлацията за две
години, съобщи вицепреми-

егионалният министър Гроздан Караджов откри вчера не
една, а две Америки наведнъж.
Според първата, станалото нарицателно магистрално строителство по време на ГЕРБ не е било
подсигурено с достатъчно финансиране и държавата тепърва отново ще трябва да търси и осигурява милиарди за завършването
на проектите. Освен това се оказа, че твърденията и тупането в
гърдите на доскорошния премиер
Бойко Борисов за 2024 г. като
краен срок за завършването на
магистрала “Хемус” отиват в небитието. (Стр. 4)
Във втория си мандат правителството на Борисов замрази
“Хемус”. След това бе написана
стратегия за съживяване на Северозапада. Тя обаче по едно време
се загуби в небитието заедно с
“Хемус”, за да дойде краят на
2018 г. Тогава Той строи кметовете на общините по трасето на
пътя и благосклонно обяви, че
дава 1,4 млрд. лв., за да осигури
необратимото финансиране на
магистралата. Всички градоначалници благодариха, както и на
Тодор Живков не биха благодарили.
Зад това “необратимо” финансиране обаче двете служебни
правителства и сегашният редовен кабинет разкриха такива нарушения и неразбории, от които
на човек може да му настръхне
косата.

ерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова, цитирана от
ресорното ведомство. Преди два дни съдът отхвърли
жалбата и на “Теленор
България”. Тогава Нинова
определи решението на
¬

съда като малка победа.
Двете компании имаха намерение да повишат таксите
с инфлацията за две години
накуп, въпреки че по закон
имат право да правят това
само на едногодишна база.
Конкурентът им “Виваком”

избра да подходи според
правилата. По-късно вчера
от “Теленор България”
съобщиха, че тарифите ще
бъдат актуализирани само
с инфлацията за 2021 г.
Стр. 4
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EUR:
1.95583

GBP:
2.34105

USD:
1.70621
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СНИМКА БГНЕС

Министърът на образованието акад. Николай Денков приветства образователни
медиатори, поздрави ги с ромския празник “Василица” и ги награди за труда им
и стремежа им да привлекат повече деца в училище
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Антикорупционната комисия
влезе в поредна община на ГЕРБ
КПКОНПИ проверява Луковит за неправомерни
действия от лица, заемащи висши публични длъжности
ка е била извършвана в предходни
периоди от фонда, а сега се изискват
документи дали дружества, участвали в изграждането на къщата, са спечелили обществени поръчки на общината.
Трета проверка засяга санирането
на жилищни сгради в града и на Спортната зала със средства по Националната програма за енергийна ефективност. Според постъпилата информация
изпълнителят на санирането има
свързаност с роднини на лице, заемащо висша публична длъжност.
Обект на проверката са и продаж-

би на земеделски земи от общинския
поземлен фонд, извършени на занижени цени, а купувачите са свързани с
лице, заемащо висша публична
длъжност.
ДУМА припомня, че във Варна,
Стара Загова и Враца проверките засягаха обществени поръчки за електробуси за стотици милиони с европейско финансиране. Антикорупционната комисия откри данни за корупция.
По-късно прокуратурата изпрати резултатите от проверките на Европейската прокуратура, ръководена от
Лаура Кьовеши, тъй като поръчките
се финансират с евросредства. И в
трите града хора на високи постове са
помагали за избора на дадена фирма,
като някои от тях са получили и имоти или пари в замяна.

Служители на Антикорупционната
комисия започнаха проверка в община
Луковит по постъпила информация за
неправомерни действия от лица, заемащи висши публични длъжности. Изискваха се документи и обяснения от
длъжностни лица в общинската администрация.
Това е поредната община, управлявана от кмет на ГЕРБ, след Варна,
Стара Загора и Враца, в които комисията влиза през последните месеци.
И за трите общини резултатите от
проверките бяха предадени на прокуратурата.

Цел на настоящата проверка са
обществени поръчки с възложител
община Луковит за ремонт и рехабилитация на пътната мрежа в периода
2020-2021 г. за над 9 млн. лв. Търсят
се данни за свързаност на фирмите,
спечелили обществените поръчки, с
лице, заемащо висша публична
длъжност в общината.
Ще бъде напревен преглед и на
строителството и фиктивното функциониране на къща за гости в с.
Дъбен, чието изграждане е финансирано с европейски средства от
Държавен фонд “Земеделие”. Провер-

ИВАН ЧЕНЧЕВ:

В Русе ще заработи обществен екосъвет

Спортът
трябва да бъде
национална кауза
Спортът като национален приоритет
не трябва да има цвят, а да е кауза на
всички политически сили, заяви пред БСТВ
председателят на Комисията за децата,
младежта и спорта Иван Ченчев. Той
посочи, че очаква от бившия министър
Красен Кралев и настоящ член на комисията от ГЕРБ да бъде конструктивна опозиция. Развитието на масовия спорт е приоритет на БСП и ще бъде основен в работата на комисията. Според Ченчев в условията на глобална национална криза трябва да се обърне сериозно внимание и на
трите сектора, за които отговаря комисията: на децата и младежите - защото са
бъдещето на нацията, и на спорта - защото това е здравето на нацията.
“Има изключително притеснителна
тенденция при децата и младежите - техния здравен статус. Големи поражения
им нанася интернет - те са непрекъснато
на телефоните и са обездвижени”, констатира Ченчев и посочи, че в тази посока комисията ще бъде особено активна.
Според него спортът трябва да бъде
неразривно свързан с науката. Пример за
това е Националната спортна академия,
която за своята 90-годишна история е
излъчила не само спортисти от световна
величина, но и политици, министри и други изтъкнати спортни активисти. “Нека да
не звучи като клише, но българският спорт
изостана в годините на Прехода именно в
тази точка - скъсване на връзката между
науката и спорта”, смята Иван Ченчев.
Той посочи, че е дошъл моментът за създаване на нова структура “научено приложен център или институт”, който да бъде
оглавен от кадрите на НСА.
От вчера на сайта на спортното министерство е публикуван проект за разпределение на парите между федерациите.
Чака ред и нов законопроект за младежта,
който да осигури равнопоставеност.
“Целта ни е да надграждаме това, което
е направено за развитието на спорта у
нас. Щастлив съм, че още при формирането на коалицията се оказа, че програмата на БСП за основните приоритети:
науката в спорта, масовия спорт като национален приоритет, безплатните спортни площадки за деца и юноши и други, се
споделят от всички”, добави Иван Ченчев и посочи, че бюджетът за този важен
сектор за тази година ще бъде увеличен.

СНИМКА ОБЩИНА РУСЕ

Кметът Пенчо Милков бе приятно изненадан от активността не местните по темата за чистия въздух
Гражданското участие и
контролът върху управлението на въпросите, свързани с
екологията, бяха обсъдени на
първата среща между местната власт и русенци за определяне на правилата за работа на Обществения съвет
по околна среда. “Вярвам в
гражданския контрол. Ако
хората бъдат въвлечени в
процеса, те ще бъдат информирани в максимална степен”, каза кметът Пенчо
Милков и допълни, че всеки,

който желае да стане член на
съвета, може да го направи
свободно. Според него нормативно трябва да се позволи на гражданите да влизат в
предприятията. При разговорите му с министъра на околната среда и водите Борислав
Сандов са обсъдени промени
на начините, по които се
проверява дейността на предприятията. Идеята е в проверките да се включат местните омбудсмани и представители на създадените по

места обществени съвети.
Русенци поискаха нова лаборатория или оборудване на
съществуващата с допълнителна апаратура, както и да
се осигури газхроматограф.
Пенчо Милков обсъди и
оздравителния план на
“Спарки” с оперативния директор на дружеството
“СПАРКИ РУСЕ 2020” Борислав Ботев. Милков напомни, че дейността на
предприятието е ключова и
структуроопределяща за

икономическия и социалния
облик на Русе. Той подчерта значимостта на дружеството през последните десетилетия и като работодател,
който осигурява развитие на
кадрите от профилираните
гимназии и Русенския университет. По думите на Борислав Ботев се работи по
привличането на ученици от
прогимназиалните класове и
студенти, които вече имат
своя стаж в предприятието
и искат да останат в него.

Уволниха и ръководството на „Холдинг БДЖ”
След като преди месец транспортният министър уволни ръководството
на “БДЖ-Пътнически превози” и
НКЖИ, тази съдба сполетя и членовете на Съвета на директорите на холдинга.
Бившият депутат от НДСВ проф.
Йордан Мирчев и някогашен шеф на

БДЖ при управлението на Иван Костов се връща начело на държавните
железници.
Целият директорски борд на “Холдинг БДЖ” е сменен заради лошо мениджърско управление, организационни
пропуски и забавен контрол по изпълнение на ремонтните програми, съобщи

Министерството на транспорта.
Освободени от длъжност са членовете на Съвета на директорите Маргарита Петрова-Кариди, Георги Друмев
и Светломир Николов. На тяхно място
до провеждане на конкурс са назначени Любомир Сяров, Петко Петков и
Йордан Мирчев.
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Цветлин Йовчев за протеста
на “Възраждане”
Ръст на всички пенсии от
1 юли с 6,1% предвиждат от
правителството. Това ще
стане при прилагането на
т.нар. швейцарско правило,
обяви по време на изслушване в Народното събрание
министърът на труда и социалната политика Георги
Гьоков. На упреците от
ГЕРБ, че не се е случил обещаният от правителството
ръст на пенсиите, Гьоков
многократно обясни, че
объркването идва от смесването на пенсиите с плащанията, като второто включва пенсия плюс КОВИД-добавка. Той бе категоричен,
че няма пенсионер с по-ниска пенсия от декемврийската. Увеличението на пенсиите е средно 12,5% за всички

причината 1 068 100 пенсионери да получават по-малък
общ сбор от пенсия плюс добавка. Гьоков обясни, че с
намаление или без промяна
са пенсиите на 945 души, за
които има грешно подадена
информация и на този етап
не са преизчислени. От думите на социалния министър стана ясно, че са заделени 750 млн. лв. за компенсация на пенсионерите.
Гьоков обясни, че е решено да се изплати еднократна сума на пенсионерите, чиито доход е по-малък
през януари. Въпросната
сума ще бъде разликата
между дохода им през декември и януари. Първите
плащания ще се направят с
пенсиите за февруари, като

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Всички пенсии ще се
вдигнат с над 6% от 1 юли
Предвидени са 750 млн. лв. за компенсация на парите на възрастните
пенсионери (средно по 61,25
лв. - б.а.), а не по 12,5% за
всеки. Пояснено беше, че и
пенсиите на починалите
съпрузи се преизчисляват,
като от тях се вземат 26,5%
и се добавят към пенсиите на
преживелия съпруг.
В повечето случаи пониските плащания през този
месец се дължат на намаляването на КОВИД- добавката от 120 на 60 лева. Това е

хората ще получат парите и
за януари, и за февруари.
“През следващите месеци
ще се изплащат с пенсиите
за съответния месец и плащането като цяло пенсия
плюс КОВИД-добавка ще е
равно на декемврийското”,
обясни Гьоков.
В отговор на въпроса на
депутата от “БСП за България” Вяра Емилова за подългосрочно решаване на

проблема с пенсиите Гьоков
припомни, че от левицата
неведнъж са повдигали
въпроса за преизчисление на
пенсиите на база актуален
осигурителен доход. Личното ми мнение е, че следва да
предприемем тази мярка от
началото на юли 2022 г. и
едва след това да търсим
възможности за устойчиво
решение в пенсионната система, заяви министърът.

Протестът на „Възраждане”
бил „безразсъдна хулиганска проява”
Юлия КУЛИНСКА

От “Продължаваме промяната”(ПП) определиха протеста срещу зеления сертификат, организиран от “Възраждане”, като “безразсъдна хулиганска проява”. В декларация на партията Николай Ангов подчерта, че депутатите, които са подстрекавали размириците, са изложили на риск
живота на протестиращите. “По-голямата част от
народните представители от “Възраждане” са
ваксинирани и ако имат нужда от лекарска помощ, ще развеят депутатската си карта и ще бъдат
приети в болница. Това е лукс, който техните
избиратели нямат”, коментира той. Ангов благодари на полицаите, които без да използват
допълнителни средства, с мисъл за протестиращите и техния живот, са се погрижили да няма пострадали въпреки ескалацията. “Не е време да се
поддаваме на фалшиви новини и провокации. Не

е време да извършваме пропаганда, която отрича
науката. Нека тези, които наричат ваксината “експериментална течност”, да последват примера на
част от своите лидери и депутати от “Възраждане” и да се ваксинират”, призова депутатът.
Колегата му Христо Петров-Хазарта нарече
депутатите на Костадин Костадинов “шепа нещастни фашисти” и призова главният прокурор
да им потърси отговорност. Поводът за думите
му беше коментар на зам.-шефа на “Възраждане” Цончо Ганев, който призова управляващите
да поемат отговорност и да премахнат зеления
сертификат. Той обвини председателстващия
НС Кристиан Вигенин, че нарушава правилника, като дава думата на всеки, който поиска.
“Всички процедури бяха по правилника. Залата
не е изпусната. Тя е тук, всички сте тук”,
отвърна Вигенин. Той беше поздравен от Крум
Зарков, че сдържа нервите си, особено когато
за правилника говорят хора, които призовават
да се влиза със сила в парламента.

Драгомир Стойнев припомни, че разликата в пенсията на учител, пенсионирал се 2002 г., и на друг,
пенсионирал се през 2015 г.,
стига до 300 лв. Ако искаме
да върнем доверието в осигурителния модел, трябва да
подпомагаме осигурявалите
се хора, които изпълняват
критериите, заяви Стойнев.
Депутати предложиха
КОВИД-добавките да се

плащат от Агенцията за социално подпомагане, но тъй
като не може лични данни
да се прехвърлят по служебен път от едно ведомство
в друго, подобна стъпка от
една страна ще усложни работата на социалното подпомагане, а от друга - пенсионерите трябва да подават заявления.
Коментар стр. 6

Сотир Цацаров
подава оставка
Председателят на антикорупционната комисия
(КПКОНПИ) Сотир Цацаров изненадващо обяви пред “24
часа”, че ще подаде оставка в началото на март. От медията са поискали коментар по готвените от новата власт
законодателни промени, които предвиждат преструктуриране на КПКОНПИ и промяна във функциите й. Той анонсира напускането си и заявява, че ще покаже с цифри и
факти кой прави “празни декларации и обвинения”.
“Ще поискам да бъда освободен от тази длъжност, считано от 1 март, докогато ще внеса в Народното събрание
годишния отчет за работата на Комисията. Фактите и цифрите в този отчет ще говорят повече от празните политическите декларации и обвинения. Разбира се, ще обявя
ясно и мотивите за оставката си”, гласи писменият отговор на бившия главен прокурор.
Цацаров оглавява КПКОНПИ от края на 2019 г., след
като предшественикът му Пламен Георгиев подаде оставка
заради скандал с незаконно барбекю върху терасата на
своя дом. Георгиев бе изпратен от ГЕРБ за консул във
Валенсия, а преди дни правителството на Кирил Петков го
отзова.
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Съдът отряза и А1 срещу
забраната да вдига цените
Преди дни
магистратите
охладиха
претенциите и
на „Теленор
България”
Административният съд
София-град е отхвърлил и
жалбата на “А1 България”
срещу забраната на държавата да индексира месечните
такси с инфлацията за две години, съобщи вицепремиерът
и министър на икономиката и
индустрията Корнелия Нинова, цитирана от ресорното
ведомство. Новината идва,
след като преди два дни стана
ясно, че съдът е отхвърлил
жалбата и на “Теленор България”. Тогава Нинова определи решението на съда като
малка победа. И заяви, че в
момента повишаването на це-

ните и натискът върху живота на хората е въпрос от найвисок обществен интерес и тя
ще отстоява докрай позицията си в тяхна защита. Сега вече
е отхвърлена жалбата и на
другия мобилен оператор.
Двете компании обжалваха
заповедта на Комисията за
защита на потребителите
(КЗП) с различни мотиви.
Жалбата на “А1 България”
остава без уважение и дава
възможност това определение
да бъде обжалвано пред
Върховния административен
съд в седем дневен срок.
Двете компании имаха намерение да повишат таксите с
инфлацията за две години накуп, въпреки че по закон имат
право да правят това само на
едногодишна база. Те се позоваха на растящите цени в
България и увеличените си
разходи заради по-високото
потребление на мрежата през
последните две години. Очакванията на А1 бяха цените да

Внасяме плана за
европарите за земеделие
най-късно през март
Мая ЙОВАНОВСКА

До края на февруари, найкъсно в началото на март
Стратегическият план за земеделие ще бъде готов и ще бъде
внесен в Брюксел. Това стана
ясно от думите на земеделския
министър Иван Иванов пред
депутатите от парламентарната агрокомисия. Вчера той
беше изслушан и отговоряше
на въпроси от всички парламентарни партии.
По този план страната ни
може да усвои 7,5 млрд. евро
за земеделието в бъдещия програмен период 2023-2027 година. Както министър Иванов
съобщи по-рано, България не
подлежи на санкции заради
забавянето на националния
стратегически план за земеделие. Освен нас, още 8 страни
не са готови със своите.
На нас се падна тежката
задача да довършим плана, заяви министър Иванов пред
депутатите. В момента вървят
интензивни срещи включително и със земеделските производители, за да се изчистят
неяснотите. Това, което предстои, е да бъдат определени
таваните на плащанията, както е записано и в коалиционното споразумение, съобщи
Иванов. “Планираме до края
на февруари, началото на
март да внесем този план.
След това ще тече шестмесечен срок за разглеждане от
Европейската комисия и, ако

На нас се падна тежката
задача да довършим плана,
заяви министър Иванов
пред депутатите
има въпроси, да отговорим, за
да може през 2023 г. той да
стартира”,
обясни
министърът. Той заяви още, че
има готовност да се направи
представяне на националния
стратегически план, когато
всичко бъде изчистено и той
бъде готов.
Не само сме декларирали,
че ще работим в пълна прозрачност, но го и правим, заяви в отговор на въпрос Иванов. Като първа стъпка в тази
посока той посочи интензивните срещи с различните агробраншове, които се провеждат. До края на месеца ще има
и виртуални приемни за граждани и производители.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Преди дни вицепремиерът и министър на икономиката и
индустрията Корнелия Нинова обяви, че съдът е
отхвърлил жалбата и на “Теленор България”

се вдигнат с общо 4,1%,
сборът от средногодишния
индекс на потребителските
цени през 2020 и 2021 г. От
“Теленор” съобщиха за около
5% ръст на сметките. Вчера
обаче излезе информация, че
“Теленор” е започнал да изпраща съобщения до абонатите си, че тарифите ще бъдат
актуализирани само с инфлацията за 2021 г.
От КЗП реагираха веднага
и обявиха, че ще забранят на
операторите да вдигнат цените по този начин - използвайки инфлацията за две години.
Това според комисията е нелоялна практика.
Конкурентът им Виваком
избра да подходи според общоприетите правила. В случай
че А1 и “Теленор” все пак
решат да възприемат същия
прийом, те могат да увеличат
таксите с Индекса на потребителските цени за 2021 г.,
който НСИ предстои скоро да
публикува.

„Хемус” може да е готова
най-рано през 2027 г.
Магистрала “Хемус” ще е
напълно готова през 2027 г. и
то ако няма нито едно обжалване. Това стана ясно при
обсъждането на стратегическите инфаструктурни проекти в
МРРБ. Там бе съобщено, че
през 2024 г. на практика ще
може да започнат да се изпълняват строителните дейности по
седми и осми участък, които ще
продължат 36 месеца.
Прословутото магистрално
строителство не е подплътено
с достатъчно финансиране и
държавата тепърва ще трябва
да търси милиарди, стана ясно
още на дискусията. Регионалният министър Гроздан Караджов
поиска отчет от подчинените си
звена за напредъка на най-важните пътни артерии, за финансирането и за сроковете на
завършване. Така се разбра, че:
в момента фирмата “Автомагистрали”, на която бе възложено
довършването на “Хемус”, има

само 2 млн. лева в сметките си;
АМ “Струма” е много далеч от
финал заради участъка в Кресненското дефиле и изобщо не е
сигурно, че ще може да разчита
на евросредства; почти навсякъде има огромни закъснения с одобряването на проекти, екооценки, устройствени
планове и отчуждения.
По време на заседанието
беше пуснат видеозапис, който
показва ужасяващи кадри от
строителството на магистрала
“Европа” - пътя от София до
Калотина (границата със
Сърбия). Липса на табели, изпоцапани и липсващи знаци и
светлоотразители, лежерни
мрежи, “предпазващи” трафика
от изкопи и бездни. От АПИ се
оправдаха, че са давали предписания на изпълнителя “Щрабаг”, но в договора не били
предвидени санкции за лоша
“временна организация на движението”.
Окончателният

списък на пътните участъци,
които ще бъдат поправяни тази
година, ще бъде публикуван на
сайта на МРРБ и на АПИ, уверяват от министерството.

Бизнесът поиска компенсации и за скъпия газ
След като преди ден енергийният министър
Александър Николов обяви компенсации за
топлофикациите и клиентите на газоразпределителните дружества заради скъпото синьо
гориво, представителите на бизнеса надигнаха
глас, че така само те остават без помощи за
газа и по този начин поемат целия удар на
скъпата суровина.
В писмо от Асоциацията на организациите
на българските работодатели до Александър
Николов, разпространено вчера, се посочва, че
“поевтиняване на парното за сметка на скъп
газ за индустрията ще затвори заводи”. “Досега евтиното отопление на софиянци беше за
сметка на целия народ. Сега ще е за сметка
само на работещите в индустрията”, пише асо-

циацията.
Според нея решението за компенсиране на
топлофикациите и клиентите, директно ползващи газ, ще задълбочи кръстосаното субсидиране на енергоносителите от индустрията към
битовите потребители на топлинна енергия,
което е абсолютно забранено от европейските
директиви.
250 лева на мегаватчас остава таванът на
помощта за бизнеса за високите цени на тока,
както беше съобщено в сряда от енергийния
министър Александър Николов. Вчера депутатите отхвърлиха предложението на ГЕРБ за
75% компенсация за небитовите потребители
между базовата цена, определена от КЕВР, и
пазарната цена.

www.duma.bg
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НАКРАТКО

2000 души са изведени
от Казахстан
Самолети на военнотранспортната авиация на Русия са
извели от Казахстан 2241 свой и
чуждестранни граждани, съобщи
руското Министерство на отбраната. Заради събитията в азиатската държава и прекратяването
на работата на международното
летище в Алмати намиращите се
там чужденци нямаше как да напуснат самостоятелно страната.

Учителите във Франция
ще протестират

Близки и колеги, журналисти, политици и граждани изпратиха бившия председател на Европейския
парламент Давид Сасоли в последния му път. Погребението се състоя в италианската столица Рим

Русия: Санкции срещу
Путин носят разрив
Тези американски предложения не помагат
на преговорите, посочи Дмитрий Песков
Американски сенатори разкриха в
сряда вечерта пакет от санкции, предназначени да “опустошат” руската
икономика, ако Москва нахлуе в Украйна. Сред мерките има и санкции
срещу Путин, както и срещу други
висши служители, включително премиера Михаил Мишустин и външния
министър Сергей Лавров.
Съгласно предложението, правителството на Съединените щати ще
бъде задължено да разследва и публикува доклад за личното богатство и
активи на Путин, членовете на неговото семейство и всички, за които
САЩ смятат, че притежават активи
от негово име.
Санкционирането на държавен
глава и други водещи служители би

било рядък ход, тъй като САЩ ограничават пакетите си от санкции до
служители на по-ниско ниво. “Въвеждането на санкции срещу ръководителя на правителството или ръководителя на Русия е крайна мярка, която е
сравнима с разрив в отношенията”,
заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
САЩ и техните съюзници от
НАТО проведоха преговори тази седмица с Русия за смекчаване на напрежението във връзка с Украйна, близо
до която Москва е струпала десетки
хиляди войници.
Два кръга от преговори - в Женева
в понеделник и в Брюксел в сряда, не
доведоха до пробив. Песков подчерта, че Кремъл гледа на американския

проект за санкции “изключително негативно”, особено на фона на
продължаващите “неуспешни” преговори. Той отбеляза, че обсъждането
на санкции не е допринесло за създаването на “конструктивна атмосфера”.
За третия кръг от преговори Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа заседава вчера във
Виена.
Песков увери, че в Русия няма
“липса на политическа воля” за
продължаване на срещите, но повтори, че Москва трябва да види конкретни резултати. Той добави, че Кремъл
очаква “конкретни” писмени отговори на исканията за гаранции за сигурност на Русия през следващите дни.

Учителите във Франция излизат на протест срещу политиката на правителството в условия
на пандемия. Откакто децата се
върнаха на училище преди десет
дни, властите промениха три пъти
мерките в учебните заведения, а на
фона на над 250 000 заразени с
КОВИД-19 на ден, кабинетът премахна редица ограничения. Преподавателите поискаха по-добра защита на работното място, защото броят на положителните проби надмина средните стойности за
страната.

Британските министри
подкрепят Борис Джонсън
С различна степен министрите
от британското правителство
изразиха подкрепата си за премиера Борис Джонсън и отхвърлиха
призивите той да подаде оставка
заради градинско парти, на което
е бил по време на първия локдаун
във Великобритания. Много представители на Консервативната
партия запазиха мълчание, изчаквайки да видят дали кризата ще
отшуми или ще се засили.

Обща стачка
парализира Ливан
Обща стачка на обществения
транспорт и на синдикатите парализира Ливан, докато страната
преживява една от най-тежките
икономически кризи. Тя е следствие от десетилетията на корупция
и лошо управление. Университетите и училищата са затворени.
Блокирани са основните магистрали, както и пътищата в градовете
и селата. Очаква се демонстрациите да продължат 12 часа.

Сърбия няма намерение
Полша поема
председателството на ОССЕ да влиза в НАТО
Официалната инаугурация на полското председателство се състоя във Виена. В нея участва министърът на външните работи
Збигнев Рау.
“Поемаме председателството на ОССЕ пред лицето
на сериозни предизвикателства пред света и сигурността в региона”, посочи
говорителят на външното
министерство Лукаш Ясина.
Ситуацията в Източна
Украйна и социалните последици от пандемията ще
бъдат основните теми,
върху които Варшава ще

акцентира. “Сега имаме
много проблеми - от военната агресия до затворниците на съвестта, каквито има
в много страни. Можем да
водим преговори от името
на организацията, можем
също да наблюдаваме специалните представители на
председателя. Към момента
ОССЕ има извънредно големи мисии, действащи в
Донбас, Кавказ и Приднестровието”, подчерта Ясина.
По данни на външното
министерство министър
Збигнев Рау може да посети
Донбас.

Позицията на Сърбия е да създаде своя собствена силна
армия за самоотбрана и страната няма намерение да влиза в
НАТО. Това заяви президентът Александър Вучич в интервю
за националната телевизия след заседанието на Съвета РусияНАТО в Брюксел.
Отговаряйки на журналистически въпрос защо западната
ни съседка се въоръжава, ако е възможно да получи членство
в алианса, той каза: “Няма да влезем в НАТО. Ние купуваме
само отбранителни оръжия, а не нападателни.”
Москва предоставя техника на Белград като част от военна
помощ. Русия вече даде на Сърбия 30 танка Т-72МС и 30
бронетранспортьора БРДМ-2МС, противотанкови ракетни
комплекси “Корнет”, очаква се закупуването на усъвършенствана система за противовъздушна отбрана “Панцир-С1М”. От
2018 г. до февруари 2020 г. Москва е доставила четири хеликоптера Ми-35М, шест изтребителя МиГ-29, десет вертолета
БРДМ-2, три транспортни вертолета Ми-17В-5 и комплекси
“Панцир-С1” като военно-технически помощ.

СНИМКИ БГНЕС

Нередовен наемател,
заплашен с изгонване,
взриви сграда в Понферадина,
Испания, като причини щети
и на околните постройки.
За щастие няма жертви
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БАНГО ВАСИЛ, НАРИЧАН ОЩЕ ВАСИЛИЦА.
Циганската Нова година.
Празнува се по стар стил
и празненствата траят
2-3 дни. На Василица сутринта децата обикалят
съседските къщи и сурвакат за здраве, благополучие, късмет, плодородие.
1898 - УМИРА ЛУИС КАРОЛ, БРИТАНСКИ
ПИСАТЕЛ И МАТЕМАТИК (Р. 1832 Г.). Рожденото му име е Чарлс Латуидж
Доджсън. Променил го е, защото
е искал да се представя като детски автор, тъй като е бил преподавател по математика в Оксфорд. Неговите най-известни произведения са “Алиса в Страната
на чудесата” (1865) и “Алиса в Огледалния свят” (1871). Двете части са написани за истинско момиче на име Алис,
с което Карол се запознава, когато то е на 4 г.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Чужда сметка
Аида ПАНИКЯН

Да плащаш чужда
сметка е като да сърбаш
каша, забъркана от други.
И в двата случая чувството за несправедливост е
изключително силно, а
резултатът е, че отнасяш
негативи, които не са твои.
В началото на пандемията - април 2020 г.,
правителството на ГЕРБ
реши в кризата да ком-

пенсира пенсионерите.
И не спря да се хвали за
това. Ала удобно пропусна повече от година
да обясни на хората, че
50-те лева не са пенсия,
а временна добавка, която с приключването на
пандемията ще спре. Или
май бе поредният хитър
предизборен ход, с който кабинетът на ГЕРБ
заложи финансова бомба на следващите? Защото по 50 лева месечно за
два милиона и половина
пенсионери е многократно по-малко от откраднатите от магистралите пари, нали? А и по
50 лева “на калпак” хем
е по-лесно, хем излиза
по-евтино на управляващите, отколкото да бъдат
преизчислени пенсиите

и възстановени справедливостта и доверието в
пенсионноосигурителната система.
Днес коалиционното
правителство трябва да
сърба поредната каша на
ГЕРБ. Минали вече в опозиция, хората на Бойко
Борисов, разчитали 12
години на народната късопаметност, имат наглостта да винят настоящите управляващи, че “излъгали
пенсионерите”. Това е политическо лицемерие пар
екселанс! При това на
гърба на една от най-бедните групи българи.
Забравено ли е вече 3годишното замразяване на
пенсиите по време кабинета “Борисов 1”?
Забравено ли е “ние
плащаме увеличените от

Тройната коалиция пенсии”?
Забравено ли е, че последното истинско преизчисляване на пенсиите е
направено през 2008 г.,
когато разликата между
“стари” и “нови” бе намалена?
Да, с годините тази
разлика неминуемо отново се увеличи, но управляващите ей тъй, на инат, не
искаха да чуят предложенията на опозицията. Е,
може би скоро същото
предложение ще чуем от
устата на ГЕРБ (така, както обичаха да правят и в
годините на управление крадяха идеите на опозицията и ги представяха за
свои!). Добре е обаче да
помним кой какво направи за пенсионерите.

Още 50 години
От стр. 1
Дострояването на магистрала “Хемус” реално
започна по времето на
третия мандат на ГЕРБ и
“Обединени патриоти”.
За целта на два пъти правителството на Бойко
Борисов отпусна общо
около 2,7 млрд. лева.
Средствата бяха заделени
в специална сметка в
БНБ. Агенция “Пътна
инфраструктура” (АПИ)
възложи изграждането на
държавната компания
“Автомагистрали”
с
вътрешно възлагане (in
house поръчка). Тя, тъй
като няма достатъчно

хора и техника, го
превъзложи на строителни фирми с договори за
доставка на техника, материали и специфични
дейности (наемането на
хората). По този начин бе
заобиколен Законът за обществените поръчки.
Вчера се разбра обаче, че в момента държавната компания “Автомагистрали” има само 2
милиона лева по сметките си.
Освен това и магистрала “Струма” е много
далеч от финал заради
участъка в Кресненското
дефиле. И изобщо не е
сигурно, че ще може да

разчита на евросредства почти навсякъде има огромни закъснения с одобряването на проекти, екооценки, устройствени
планове и отчуждения. За
сметка на това обаче
службите засякоха милиони, изнасяни в сакове за
чужбина. Стигна се дори
дотам сегашното правителство да иска извънреден закон, за да може
магистрала “Хемус” да
бъде завършена по някакъв начин.
Реалните възможности за изход от ситуацията са две. Едната е да се
прекратят всички сключени договори между “Ав-

томагистрали” и частните фирми за строежа на
“Хемус” и да се обявят
обществени поръчки. Появиха се информации, че
подобни процедури вече
са започнали. Другият
вариант е “Автомагистрали” сама да довърши проекта, за което обаче, както изглежда, ще трябва
още половин век. Както е
известно, първата копка
на “Хемус” е направена
през 1974 г.
А на какво ли ще замирише, ако някой се разрови около друг любим
проект на ГЕРБ - газовата връзка с Гърция? Никой не знае. Поне засега.

1901 - В СОФИЯ Е ПУСНАТ ПЪРВИЯТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАМВАЙ. Още на 1 декември 1898 г.
общината отдава на концесия
снабдяването на
града с електрическа енергия и построяването на
трамвайни линии
на френското дружество “Марсилия” и на белгийското “Електрически трамваи”. София посреща ХХ в. с изградена трамвайна мрежа със следните линии: от гарата през Лъвов мост до днешния пл. “Славейков”, Цариградската, Княжевската, Подуянската, Алабинската и т.н. По 6-те
трамвайни маршрута с обща дължина 23 км
тръгват 25 мотриси и 10 ремаркета.
1926 - РАЖДА СЕ ВАСКО АБАДЖИЕВ, ЦИГУЛАР (УМИРА 1978 Г.). Още в
детска възраст получава международна известност с виртуозните си изпълнения и е наричан
дете-чудо, “Паганини на XX век”.
Деветгодишен завършва Консерваторията, на 11 г. започва да
следва в Музикалната академия
в Брюксел. Автомобилна катастрофа, болести, материални грижи, самота - това
са само някои от многото трагични моменти в
живота на този гений, който на 52 г. е намерен
мъртъв в градската железница в Хамбург.
1943 - УМИРА ЕРИК НАЙТ, БРИТАНСКИ
ПИСАТЕЛ (Р. 1897 Г.). На 15 г.
емигрира в Америка. Участва и
в двете световни войни. Работи
като журналист. Автор е на
няколко книги, от които най-известна е “Ласи”, публикувана
през 1940 г. в САЩ. “Ласи” е
роман, в който се разказва за
невероятната история на шотландско коли, което изминава повече от 1000 км,
за да се върне при своя стопанин.
2005 - КОСМИЧЕСКИЯТ МОДУЛ “ХЮЙГЕНС”
ДОСТИГА ДО ПОВЪРХНОСТТА НА ТИТАН. През
1997 г. от военновъздушната база в Кейп Канаверъл (САЩ) е изстрелян
апаратът “Касини-Хюйгенс” - съвместен проект
на европейската, американската и италианската космическа агенция, за изследване в подробности на Сатурн и неговия спътник Титан. Апаратът
се сближава с Титан през октомври 2004 г. На 14
януари 2005 г. модулът “Хюйгенс” се спуска през
гъстата атмосфера на Титан и достига
повърхността. Батериите му работят 3 ч., което
позволява изпращането на допълнителна телеметрия към Земята и орбиталния модул. Поради
програмна грешка част от данните са загубени.
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Проф. ГРЕДИ АССА е сред
най-изтъкнатите творци в
изобразителното изкуство.
Роден е в Плевен, завършва
специалност “Монументална декоративна живопис”
във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и
Методий”, където учи в
класа на проф. Никола
Гелов. Специализира в Ню
Йорк и Париж. Преподава в
Националната художествена академия, където създава
и оглавява катедра “Мода”,
а през 2000-2004 г. е заместник-ректор. Автор е на
над 80 самостоятелни
изложби, като в края на
2021 г. зарадва ценителите
с живописна експозиция
“Посока юг” в столичната
галерия “Ракурси”.

Интервю на
Альона НЕЙКОВА

ПРОФ. ГРЕДИ АССА:

Най-високата награда е чувството, че някак си полезен
на другите, сподели световноизвестният художник

 Колко време ви отне “да се
потопите в забавеното време” и
да сътворите картините за “Посока юг”, Маестро?
- Последните години минаха
необичайно. Външни обстоятелства прекрояваха и моето време. Работих около две години върху тези
картини, но имаше и периоди на
прекъсвания.
 Много са поетични думите
ви, цитирани по повод новата ви
изложба на сайта на галерия “Ракурси”. Изкушаван ли сте през годините не само от изобразителното изкуство, но и от литературата?
- Думите, които съпътстват изложбите ми, са продиктувани от
мисли и емоции, които се стремя да
предам, доколкото мога. Стоя все
повече встрани от претенциозните
текстове, които въвеждат в изложби през тъмните коридори на взети
назаем понятия. Изкушенията на
писането са опити да се вникне в
мисленето, да се сподели с думи
един вътрешен опит. Аз правя това
с подготвителните рисунки за картините. Трудно е да се рисува с
думи, но понякога се получава.
 Представяте ли си хората,
които проявяват интерес към вашето творчество? Случвало ли се
е да наблюдавате отстрани как
реагират, разглеждайки картините ви по време на изложба? Харесва ли ви да се запознавате и да
разговаряте с онези, които идват
да видят вашите произведения?
- Винаги съм имал желание да
разговарям с хора, които оценяват
положително или отрицателно работата ми. Опитвам се да вникна в
думите им. Вярвам, че този контакт
би разкрил нещо ново за мен.
На стр. 8
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Изкуството дава...
От стр. 7
 Важно ли е за вас да
знаете какви личности се
сдобиват с ваши произведения?
- Бих искал да познавам хората, които притежават мои картини. Има
колекционери, за които
събирането на творби е
съкровено занимание, което държат далеч от любопитството на околните.
 Рисувате много котки, защото ги предпочитате като животни или
има друга причина?
- Като бях малък, наблюдавах тези странни животни, които живееха в
къща до нашата. Виждах
как те се променят, дори
стават непредвидими, след
което се връщат отново
към себе си.
 Съществува ли
създадена от вас творба,
с която не бихте искали
да се разделите, колкото
и пари да ви предлагат
за нея?
- Да, винаги имам картини, които пазя. Сега това
са творби, които рисувам
с мисъл за моя внук Александър.
 С Андрей Даниел, Божидар Бояджиев, Вихрони Попнеделев, Недко Солаков и Филип Зидаров
създавате авангардната
група “Градът”. Възможни ли са сега подобни обединения между творци?
- Разбира се, че са
възможни обединенията
между художници. Достатъчно е да споделят
вижданията си за съвременното изкуство и да вярват, че заедно имат какво
да предложат на публиката. Вярно е, че днес конкуренцията сякаш изостря

отношенията, но винаги
има основа за сътрудничество, особено когато то е
свързано с нови творчески
хоризонти.
 Направихте Вавилонската кула пред музея
“Дом на хумора и сатирата” в Габрово като
монумент на неразбирателството между хората. Смятате ли, че тази
творба някога ще спре да
бъде актуална?
- Този монумент и днес
е като стрела в центъра на
мишената на времето. Разноезичието, невъзможността за разбирателство,
фалшивите новини, враждебната реч са изградили
новата Вавилонска кула на
дигиталните технологии.
Информацията се движи
с невероятна скорост,
светът е станал достъпен
и обозрим, напредъкът на
технологиите прави бита
ни по-лесен. В същото време уважението към другия,
е избутано от една безпринципна конкуренция,
от дълбинно чувство за несправедливост.
 Ваши произведения
са били показвани на изложби в Швейцария, Китай, Словения, Полша,
Австрия, Великобритания, Германия, САЩ, Русия... Къде се чувствахте
най-разбран като творец? В коя друга страна
бихте искали да представите изкуството си?
- България безусловно
е моето място в света. Тук
работя и вярвам, че дори
въздухът ми помага. По
време на престоя ми в
САЩ също чувствах подкрепа и разбиране. В далечна Азия, по време на
биеналетата в Пекин и на
самостоятелните ми из-

ложби в Сеул, Хонконг и
Шанхай, също намерих
своя публика. Духовната
територия на България се
разширява, когато български артисти показват изкуството си по света.
 Кога разбрахте, че
сте забелязан като творец?
- Първата ми самостоятелна изложба през 1983
година в София ми даде
увереност, че макар и
току-що да съм напуснал
Академията, съм на верен
път.
 Дъщеря ви - известната българска дизайнерка Ина Асса, създава прекрасни шалове с изображения на ваши картини.
Как реагирахте, когато
тя ви сподели тази идея?
Представяхте ли си някога, че Ина ще тръгне по
вашия път и ще стане художник?
- Не съм разочарован
от избора й да се насочи
към модата. Ина беше
съвсем малка, още не ходеше на училище, когато
реши, че ще стане дизайнер. И остана последователна в решението си дори
когато ние с майка й се
опитвахме да я пренасочим към архитектурата. Не
съм разочарован, че тя не
избра чистото изкуство,
дори се радвам. Изкуството, с всяка изминала година, става все по-трудно поприще. Разбира се, и модата не е лесно поле за реализация. Опитвам се да
подкрепям идеите на дъщеря ми, без да се намесвам.
 Създател сте на катедра “Мода” в НХА. Какво ви дават преподавателската дейност и срещите
със студентите? Успявате ли да ги заразите с
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Греди Асса много би искал да
сподели това, което знае и прави
вашия плам в изкуството?
Усещате ли, че новото поколение творци няма да ви
посрами в бъдеще?
- Много бих искал
всичко, което знам и правя, да го споделя. Може би
това е най-чистият емоционален продукт в изкуството, което е отдаденост и
искреност. Контактът със
студентите е най-прекрасното преживяване в моя
художествен опит. Студентите добре съзнават
трудните условия, в които
трябва да се изградят като
творци и като личности.
 Споделяте, че вашите родителите са ви научили на човечност, да
бъдете добър... Ценят ли
се тези качества днес?
- Надявам се доброто
винаги да е ориентир - за
този, който вижда надалеч,
в перспектива.
 Смята се, че хората в чужбина са посклонни да инвестират в
изкуство и по-често купуват картини и скулптури
- и за себе си, и като подарък за приятели. Какви
са наблюденията ви - има
ли шанс обикновените
хора в България да започнат да проявяват също
толкова засилен интерес
към художествени произведения? Или нашите финансови възможности
още дълго време няма да
съвпадат с желанията в
това отношение?
- Безспорно, в Европа
или в Америка има утвърдени традиции в това
отношение: колекции, му-

зеи, сбирки на артефакти
от всякакъв порядък. Това
са едновременно натрупвания и реални богатства.
В България съществуват
прекрасни археологически
музеи, например. Има и
интелигентна, отворена
към света на изкуството
публика, която посещава
галериите. Притежанието
на оригинални творби все
още е лукс, който не всеки
може да си позволи, за
съжаление.
 В онлайн пространството бе създадена група, наречена “Купи изкуство, подкрепи художник”, чиято цел е да подпомогне български творци, засегнати от свития
пазар заради пандемията. Какво мислите за
подобни кампании?
- Смятам, че това е полезна инициатива, особено
в периода на затварянето
заради пандемията.
 Носител сте на
много престижни награди за вашия талант. Има
ли сред тях най-ценна или
най-желана? Важни ли са
отличията за хора на изкуството?
- Наградите са само моменти на признание. Те са
част от културния процес.
Най-високата награда е
чувството, че някак си полезен на другите.
 Какъв би бил светът
без изкуство?
- Свят без изкуство би
бил свят без красота, доброта и смисъл. Не мога да
си го представя дори като
мисловен експеримент...

“
Íàäÿâàì ñå äîáðîòî
âèíàãè äà å îðèåíòèð
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Шипченските камбани
Дечко Гарбатулов достойно
добавя добри дела към
историческото име на
емблематичния връх
Димитър
КОПРИВЛЕНСКИ

Бях бесен. Като на
световно по бесуване.
На най-неподходящото
място. В долината на
розите, под върховете
Шипка и Бузлуджа,
съвсем близо до селищата Шейново и Шипка...
Почти сред гробищните
могили на тракийските
владетели. Слязох от
Историческата поляна,
където до обяд възторжено празнувахме поредния рожден ден на
моята Столетница. Според личните ми планове
бях решил да продължа
душевните си трепети.
Само преди точно пет
божи дни бе станало
година, откакто почетният гражданин на Шипка,
летописецът на историческото селище полк.
Георги Йорданов Георгиев, царство му небесно, бе отишъл при съпругата си Валя, Валерия
Алексеевна, при всички
шипченци, така добре
описани от него в книгите му от последните
десетина години, при
28-те шипченски опълченци, чиито имена са
изписани на паметника,
поставен от него със
собствените му ръце в
началото на централното стълбище към Хрампаметника “Рождество
Христово”... “На оня
свят”, да ги навести.
Исках сега сам отново да премина по улиците, да спра пред къщите,
както го правехме заедно много пъти, и да си
припомня... Слязох на
разклона при паметника
на Дядото. Нашият автобус кривна към Крън и
Казанлък, пет от останалите десет тръгнаха към
Шипка. Първият, комуто дам знак, мислех си,
ще ме вземе. Уви. Край
мен преминаваха, хвърчаха, изпръскваха ме...
десетина автобуси със
същите съидейници,
съмишленици, симпатизанти... с които горе, на
поляната, пяхме и праз-

нувахме. Сигурно шофьорите се страхуват от
полицаите - реших и
тръгнах да търся помощ
от полицайката, размахваща палката недалеч от
мен. “Господине, ще ви
санкционирам, пречите
ми!” Брех, каква дума.
Значи тя е нещо като
САЩ, пък аз - нещо като
Русия, щом ще ме “санкционира”. Сетих се още,
че тия с палките, вместо
да успокояват движението, създават напрежение. И всяка година тормозят хората, качили се
на Бузлуджа.

Интродукция
И моите душевни трепети се превърнаха в
терзания. Тръгнах успоредно с автобусите, валя
ме дъжд, вятърът и
дъждовните капки ме
блъскаха назад, чадърчето ми стана на глухарче,
четирите или петте километра преодолявах почти три часа. В ресторанта при една от “косматките” сватбуваха. Леки
коли пристигаха и
тръгваха. Но на никого
не му бе до мен. Стотина
метра по-нататък лека
кола супер класа с шофьорка вътре за последно съживи и удави щенията страдалчески у мен.
Два пъти обиколих този
мираж. Никакъв признак
на раздразнение. Затова
пък жената на средна
възраст в началото на
наистина много красива
нива с лавандула го демонстрира. Особено след
вика ми: “Вашият път
продължава ли към Шипка?” Оставаше ми помалко от километър. Знаех развръзката. И ме занимаваше усетът към
красивото на мъжа, така
старателно снимащ крайпътната красота.
Така се дотътрих до
окрайнините на крайната ми цел. Взех от съседната нива три красиви
слънчогледови пити слънца, и се възкачих до
каменния знак с надпис,
че през 1904 г. тук е
проведено първото в
България залесяване. От
книгите на полк. Георгиев и от илюстрации към
тях знаех, че преди Освобождението баирите
на Балкана са били голи
до кост. И оставих
първия слънчоглед. Бесовете бяха почнали да
ме напускат. Към връщащите се от Шипка автобуси, които не искаха да

Звънарят Дечко Гарбатулов си говори с камбаните над 55 години
ме довозят дотук, даже
моята “благословия”
стаявах. Какъв жест!
Атмосферата тук е друга. Тук история царува.
Стига да я знаеш. Сетива да имаш. Сърце,
душа... Много още неща!
В Шипка влязох по
най-дългата улица “Стефан Орешков”. И
това го знам от полк.
Георгиев. И дълго се
вглеждах в гробищата
край пътя. Неведнъж
сме поставяли цветя на
гроба на Валя. Другата
по-дълга улица в градчето е “Христо Патрев”.
За тези двама Хаджи
Димитрови
четници
полк. Георгиев възкреси
книгата на Христо Милев “Избиването на Хаджи Димитровата чета...”,
отпечатана още през
1886 г. Свърнах вдясно
по ул. “Добри Карталов”
и застанах пред малка
метална врата. За тук се
бях разбързал. В унес
поставих второто слънчогледово слънчице. Запустяло, занемарено и
един овехтял некролог.

Звънарят
Закъде още бързах,
бях тръгнал? Исках да
видя и камъка, на който
по идея на Г.Й. Георгиев
следваше да се издълбае
надпис “Площад Христо
Милев”. Оказа се неголям, обикновен, просто
малък, не по мащабите
за мястото, хората,
събитията, заслугите...
Докато в съседство, в
подножието на храмашедьовър, боде очите
цял нов частен замък.
Паметникът на Христо
Петрев е по-представителен!
Омаломощените ми
телеса, безчувствено отпуснати на пейката, ми
навяват и днес друг случай. Лежах си спокоен

пред дежурния лекар в
поликлиниката близо до
Семинарията в София. И
го чух да казва към сестрата: “Измерете му пулса!” А тя го репликира:
“Той няма пулс!” Как без
пулс съм слушал разговора, съм си мислел неведнъж. Сега обаче на
площада в центъра на
Шипка всичко ми е до
болка в ума. Уж безсилен и сякаш без пулс, пък
подскочих. Чух камбаните на храм-паметника да
бият. Може би душата ми
първо ги чу. И ми показа
лика на звънаря Дечко
Гарбатулов. Той не знаеше, че го познавам. Този
камбанен звън ме е сварвал още в леглото. И ме е
карал да се чувствам неудобно. Виждал съм бай
Дечко много пъти в читалището, на улицата.
Разпитвах полк. Георгиев
за него. Те бяха приятели. Исках да му се представя, мечтаех да се кача
с него до камбаните.
Смъртта на полк. Георгиев осуети щенията ми.
Днешният звън ги възроди. И в мига реших, ще го
чакам да мине край мен.

Сетне щъкащите напред-назад коли край
мен, телефонното звънене са ме разсеяли. И
реших, че съм го изпуснал, сигурно е слязъл с
някоя кола... Докато внезапно го зърнах превит
одве, съпровождан от
млад монах на десетина
крачки от мен. Какъв
голям ден. От сутрешните празненства, през
обедните бесове, до
мечтаната среща с един
уж обикновен, а всъщност рядко срещан, голям... Ще се помъча да
го опиша. Без да съм
изял торба сол с него. А
бях по-малко от ден.
Една привечер, една нощ
и една утрин в Шипка.

Бесове и богове
Притичах до тях,
обясних му кой съм,
защо съм тук, какво искам... “Ти сега на какво
стоиш?”, спря той припряния ми монолог. “На
коляно.” “Ела, седни на
пейката”, погрижи се
той за мен. Носех две
книги от излязлата
посмъртно последна на
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полк. Георгиев. “Едната
за теб, другата за младия...” “Аз ще я дам в
библиотеката на Храма”
- не дочака да свърша
игуменът Диан. “На
мене няма да ми откажат, утре сутринта, в
осем без петнайсет, ме
чакай пред Храма”, успокои ме бай Дечко и
продължи към дома си.
Живее точно срещу
входната врата на полк.
Георгиев. “Митко, от
тази къща за една нощ са
убити четирима души...”,
разказвал ми е той, сочейки солидната къща на
бай Дечко.
И след така дългия
ден последва блестяща
вечер и безсънна нощ в
дома на доброто шипченско семейство Чавдарови, пак съседи на полк.
Георгиев - Катерина от
Копривлен и Петър, военен от Казанлъшките
заводи, кореняк-шипченец. Научих още толкова неща - за белогвардейците, за първия звънар
Миша. “Шипченци познават, когато бай Дечко бие камбаните”, каза
ми Пешо. И ми показа
нарисуваната от него
къща в Копривлен, в която е живяла съпругата
му. Военният специалист има няколко изложби с негови картини.
Какво ти тук спане,
сънят ми така и не дойде.
Макар че, вместо на някоя пейка на улицата, се
оказах в просторна спалня. Любителят-историк в
мен бе в своя апогей.
Чакаха ме камбаните-легенди! Но това е сюжет
поне за повест. А аз
трябва да епилогствам.
“Та той е по-млад от теб,
защо му викаш бай Дечко?” - кори ме Даринка,
моята “половинка”. Защото за мен е светец, Бог
- обяснявам й вече месеци наред. Роден на
14 ноември 1947 г. в
Шипка. И си говори, и гали,
и кара камбаните да звънят
вече над 55 години.
“С двете си ръце и двете
си нозе управлявам 12 камбани... Съжалявам, че не
завърших образованието
си...” - още звучи гласът на
незрящия в душата ми.

ПОСЛЕПИС

Третият слънчоглед
Пропускам многомного важни неща. Третия слънчоглед поставих горе, на камбанарията, сред 17-те камбани на височина 53 метра, сред 160-те външни
и 100-те вътрешни
стъпала, които бай
Дечко изкачва всеки ден
и където е работното
му място. На своите
76 лазарника днес.
“Колко е часът?” пита ме той. А от чантичката му се чува
детски глас: “Ровна

восем” - някаква руска
направа. “Бай Дечко,
точно осем, започвай”.
“Сега ще бия камбаните за теб”, а когато
идва ред на втората по
големина, която “гали”
с десния си крак, ме
включва мен - “Сега си
ти”. Сколасвам да натисна с ръка, където
трябва, радостен като
дете. “Бай Дечко, ти си
говориш с камбаните” казвам му, видял мърдащите му устни, вперени към малките камба-

ни незрящи очи, откритото му одухотворено
лице, оросеното с капки
пот високо чело. На което, малко смутен, ми
пояснява: “Тактувам
си.” Три камбанни оратории или симфонии
изслушах за час и не оглушах. Дори ги ретранслирах до морския бряг
с мобилния си телефон.
Няма несуетен, всеки
го знае! “Аз оставам в
Храма, ти тичай към
автобуса.” И се разделихме. Наужким.
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Ревизия на гардероба
Задължително
се намира поне
едно нещо,
което
предизвиква
възгласа
„Господи, какво
е това?!

Правих ревизия на дрехите в гардероба. Нищо ново:
както винаги, няма какво да
облека. И място няма... Разделих онова, което не нося, на
три купчини: ако отслабна,
ако напълнея, ако полудея.
Всяка от тези ситуации е доста реална. Тази година купчината “ако надебелея” е подозрително малка, а “ако отслабна” - депресиращо голяма. Благодаря, локдаун.
Открих огромно количество дрехи “колкото да изхвърля
боклука - до контейнера и обратно”. Именно това се носи

Самотен 30-годишен мъж,
висок 176 сантиметра, брюнет
с гъста коса, без вредни навици, би искал да се запознае с
девойка - умна, с висше образование, музикална, начетена,
с чувство за хумор, обичаща
секса и децата, а също така да
готви и да пере. Да се обади
на телефон 088-252-хх-хх.

След 10 години...
Мъж на 40, висок 174 сантиметра, брюнет, с ограничен
брой вредни навици, доскоро
женен, възпитаващ деветгодишни близнаци, още веднъж
би рискувал да се запознае с
жена без претенции, не е
задължително да е умна или с
висше образование, но с чувство за хумор, може и да не
обича секса, но да обича децата и да пере. Да се обади
на телефон 088-252-хх-хх.

20 години по-късно...
Мъж на 50, ръст 172 сантиметра, с оригинална плешивина, два пъти женен и разведен, възпитаващ три деца и
сюрия подранили внуци, няма

непрекъснато и навсякъде: и
на пазара, и в посолството.
Намерих 25 броя готини
тениски от категорията “няма
да ги изхвърля заради толкова малко петънце/дупчица/
раздърпан ръкав”. Направих
от тях симпатична кула.
Допълних я със стара пижама. Избеляла от пране и
слънце? Но пък удобна като
крило на ангел.
Отдясно висят страхотни
официални дрехи: сака, поли,
коприна и кашмир. Изглеждам
в тях като сериозна дама, майка на семейството. Да се ненагледаш. Никога не ги обличам.
До всичко това се е намърдал
размъкнат суичър с надпис
“Крал и шут”. Ами ако изведнъж стана с 20 години помлада?
А ето и червеното сако с
ламе. Перфектното облекло за
родителски срещи в училище.
Отиваш, накипрена с него, такава една загадъчна, като Лейди Гага и Остин Пауър в едно,
и учителите веднага разбират,
че не бива да очакват от децата ми нещо извънредно. А ето
в тези очарователни розови
точки да ме погребете, ако
нещо ми се случи... Това значително ще отпусне напрегнатата атмосфера на гробището.
Такова цвилене рядко е
възможно.
Този рафт е за дрехи, които само трябва малко да се
скъсят/отпуснат/свият/прекроят и веднага ще започна да
ги обличам! Някои образци са
на 7-8 години и скоро това
няма да се промени. А точно
отгоре е другият рафт, който
кръстих “Е, да, вече никой не
го носи”. Но модата е циклична и някога това отново ще е
актуално, а аз вече имам панталони с широки крачоли, блу-

зи с жабо, велурено сако,
джинси, цървули...
Специално място заемат
дрехи, ценни като спомен. В
това бях на първа среща с
мъжа ми/дипломирах се/арестуваха ме/видях на живо Киркоров. И, всъщност - това дори
не са ретро облекла, а истински винтидж. Още петнайсетина години и ще струват луди
пари, ще видите!
Ето я и категорията “Не
знам къде бяха очите ми, когато купувах това недоразумение. Не си пасва с нищо в гардероба ми. Но e скъпо. Марково. Как да го изхвърля?” Към
всичко това ще добавя и секси
роклята за специално събитие.
Облякох я веднъж, в голия гръб
ме удари течението, дългия
шлейф го настъпаха, в деколтето зяпаха сервитьорите.
Повече никога няма да я сложа. Но нека си остане на закачалката.
Запознайте се: това са моите 50 чифта дънки. Не, всички те са сини по различен начин. Да, нося само два от тях.
Но приятелите не се предават.
Някои бяха с мен още преди
да се омъжа.
Искам да ви представя и
моята болка - в прекия смисъл
на тази дума: двата рафта с
обувки, в които мога единствено да седя. Но пък много красиво и елегантно да седя. А ще
ходя в онези няколко чифта кецове. Какво значи “клошарите
ги чакат с нетърпение” и “крайно време е да се изхвърлят”?!
Долу ръцете, те така си изглеждаха още в магазина!
И задължителнто, ама наистина задължително, всяка година се намира поне едно нещо,
което предизвиква неподправено-учуден възглас от типа на
“Господи, какво е това?!”...

Роман в обяви

Надежди в пробната
В магазина си избирам
нови дънки. От съседната
пробна чувам леко почукване
и плах глас ме пита:
- Извинете, вие сте жена,
нали?
След кратък размисъл честно отговарям:
- Най-вероятно - да.
- О, моля ви се, помогнете
ми! Само нека да е тихо, без
излишен шум!
През ума ми набързо минава мисълта за маниак,
който с женски глас подмамва доверчиви дами и ги задушава с концептуална черна
рокля - китайско производство.
Предпазливо надниквам в
съседната пробна.
В полезрението ми не се
забелязва никакъв маниак.
Но пък забелязвам наивна
дама, която явно някак е убедила себе си, че може да
вмъкне своя XXXL в тясна
пола тип молив, която поне
с два размера е по-малка от
необходимото.
И го е вмъкнала.
Но сега пък се чуди как да
се измъкне.
Полата е залепнала завинаги.
- Искате ли да извикаме
продавачката? - предлагам
аз.
Но дамата, вече цялата
обляна в сълзи, започва да се
мята като риба върху сух
лед:
- Ама как?! Ще ме обвинят, че съсипах дрехата!
Ето тук дръпнете и тя ще
тръгне.
Дърпам. На различни места.
Тя не тръгва.

друг изход, освен да се запознае с жена, без значение колко е висока, с каквото и да
било умствено развитие, но
обичаща с чувство за хумор
да пере и съвместно да се бори
с вредни навици. Да се обади
на телефон 088-252-хх-хх.

След 30 години...
Мъж на 60, ръст (прав,
подпрян) 170 сантиметра,
плешив като топка за билярд,
нямащ сили за вредни навици, забравил всичко за секса, готов да пере за жена,
която има поне чувство за
хумор. Да се обади на телефон 088-252-хх-хх.

Още 15 години
по-късно...
Самотен мъж, на 75, ръст
и цвят - неопределени, минал
през какво ли не в този живот, вече не иска нищо, освен
малко хумор. Моли някой да
му разказва вицове на телефон 088-252-хх-хх - по всяко
време. Може и стари, тъй
като паметта, проклетата,
напълно е изгубена...

Нашето шептене и препиране не остава незабелязано. И в пробната нахлуват
две бдителни продавачки.
Зад тях се извисява охранителят.
Струва ми се, че и през
техните умове е минала
мисълта за маниака.
Вероятно, за сексманиака.
Обяснявам какъв е проблемът. И охранителят се
задавя от смях:
- Трябва да чакаме! Докато не отслабне!
Обаче продавачките, противно на опасенията, изразяват съчувствие към изпадналата в беда.
Следващия половин час
слушаме куп добри съвети
(включително “насапунисайте й бедрата”) от останалите клиенти, от другите
продавачки и дори от елтехника, извикан да смени крушката в съседния магазин, но
домъкнал се при нас заради
вдигнатия шум.
Колективният разум е
страшна сила! И със съвместни усилия жертвата се
освобождава от хватката
на боата, тоест на полата!
По време на спасителната операция никой не пострада, в това число полата.
След като дава на дамата да пийне минерална вода,
най-активната от всички
“спасителки” изрича:
- Госпожо, ама защо взехте този размер? Нима не
виждахте, че ще ви е малка
полата?
А изтощената дама
въздъхва:
- Виждах. Но се надявах...
Материалите преведе
от руски Альона НЕЙКОВА
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ЯВОР БОЖАНКОВ:

ГЕРБ и „Възраждане”
правят опит да свалят
правителството
Недоволството срещу зелените сертификати и умората от КОВИД-мерките се
използва с политическа цел, твърди народният представител от „БСП за България”*
 Мислите ли, че протестът на
“Възраждане” е спонтанен?
- Партийно мероприятие на политическата сила “Възраждане - това на
първо място. Хората бяха докарани с
автобуси, т.е. това е платен транспорт,
организирано партийно мероприятие.
От няколко дни “Възраждане” плаши, че десетки хиляди ще дойдат пред
Народното събрание, но на практика
се събраха около хиляда души, някои
от тях агресивно настроени. Тези хора
смятат, че със сила ще наложат тяхното мнение, въпреки че се борят за свобода и права. В парламента имат техни депутати, които могат да изразят
техните тези и да търсят подкрепа за
тях. Това става на фона на над 7000
заразени дневно в държавата.
Може би няма българско семейство, което да няма болен или контактен
с КОВИД-19. Освен това е въпрос на
време зелените сертификати да отпаднат, така че те са една временна мярка. Важат за молове, ресторанти и
други обществени места, за нищо друго. Така е по света и в Европа. В страни като Русия и Китай, например, ваксинациите се прилагат с голяма доза
държавна принуда. Включително и в
Европа е така.
Връщам се на въпроса - това е
дневният ред на “Възраждане”, но нашият е друг. Ето ви един пример действията в защита на потребителите от колекторските фирми на вицепремиера и министър на икономиката
и индустрията Корнелия Нинова. Там
се постигна една победа в полза на
българските граждани - 15 000 са

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

жалбите срещу колекторските фирми.
Започнахме подготвянето на законопроект. Спечелено дело имаме от вицепремиера Корнелия Нинова срещу
намеренията на мобилните оператори произволно да вдигнат таксите със
задна дата за 2 години.
Тече усилена подготовка на бюджета за тази година и решаване на
проблемите на държавата. Ето това е
нашият дневен ред. За какви оставки
се викаше на протеста, като това правителство имаше 20 работни дни.
 Очевидно това правителство
няма да се радва на задължителните 100 дни на толеранс.
- Видях на протеста медии, които
са придворни на ГЕРБ, рекламиращи
ГЕРБ, които от няколко дни демонст-

рират много топло отношение към
“Възраждане”. Може би това сближаване между медийната политика на
ГЕРБ и “Възраждане” има по-дълбок
замисъл. Според мен - прави се опит
това правителство да бъде свалено,
докато то е още крехко.
Защото в момента тече процес по
отстраняване на калинките на ГЕРБ
по всички министерства и ведомства. Подготвя се административна реформа. Но това иска време. И докато правителството в момента задейства този коалиционен план, за ГЕРБ
и “Възраждане” това очевидно е
добър момент да свалят това правителство, използвайки недоволството
срещу зелените сертификати с чисто
политическа цел в момент на изпи-

тание за българската нация.
 До вчера придворните медии
на ГЕРБ, като “ПИК”, наричаха лидера на “Възраждане” Копейкин, а
днес вече го наричат почти нежно Коцето от “Възраждане”.
- Пак казвам - според мен има синхрон между “Възраждане” и ГЕРБ за
сваляне на правителството, съдейки по
сближаването на медиите. Защото
ГЕРБ знаят, че последният им бастион
е местната власт. Дойдат ли местните
избори и има ли прозрачно и честно
правителство, което не е доминирано
от ГЕРБ, те ще загубят тази тяхна последна крепост местната власт. И това
ще направи отстраняването на ГЕРБ
от властта необратим процес.
 Как се отнасяте към тезата,
разпространявана от някои, че БСП,
ако не участва в протестите, трябва да мълчи за тях, защото на тях
има и нейни симпатизанти и гласоподаватели.
- И моят фейсбук профил стана
обект на тролска атака от профили с
аватари на кокичета и животни, които
ме убеждаваха, че са твърди симпатизанти на БСП, но съм ги изгубил с
критиките си към “Възраждане”. Но
популизмът трябва да среща винаги
категоричен отговор. Новото, което
прави “Възраждане”, е срещу зеления
сертификат. Всичко останало е старото, добре познато от Волен Сидеров,
Валери Симеонов, Красимир Каракачанов. Абсолютно същите неща. Очаквам с отшумяването на поредната
вълна от КОВИД-19 и “Възраждане”
да спихнат и с тази тема.

ПРОФ. РУМЕН ГЕЧЕВ:

Няма никакви причини цената на тока в България да расте*
Управлението на ГЕРБ ни
докара до последно място по
всички икономически и социални показатели. Първи сме по
разбойничество и корупция,
например. От ГЕРБ твърдят, че
докато са били на власт, цените
на тока са били ниски, а сега откакто имаме ново правителство, цените са високи.
Няма причини за поскъпването на производството на електрически ток в България. АЕЦ
“Козлодуй” дава около 30% от
количеството енергия, имаме и
около 40% от въглища. Имаме
и ВЕИ, но слънцето и вятърът
не са поскъпнали при новото
правителство. Въглищата в Маришкия басейн са си там. Въглищата в Бобовдол са си там и ги
използваме. Т.е. няма причина
цената на тока да се увеличава
в България.
Изтъква се обаче една
външна причина, свързана с износа на ток. Българските производители имат интерес да изна-

сят по-големи количества в чужбина, тъй като цените на тока в
Европа скочиха неимоверно.
Възникват два въпроса. Как
така изведнъж цените в Европа
влияят върху спокойните цени и
ниските разходи за производство на електричество в България?
Отговорът е: заради “юнаците”
от ГЕРБ и техните преговори с
ЕС. С две ръце са гласували за
предложенията на Брюксел за либерализацията на европейския
пазар, което ще рече евтиният
ток от България да се изнася в
Европа. Болен здрав да носи.
Какво обаче става с бедна
България сега? Първо - изнасяме
ток и печелят определени хора.
Второ - производителите у нас
трябва да плащат космически
цени за енергията. Кой е допуснал това нещо? Дали не са ГЕРБ,
които са гласували за този механизъм на либерализация? Нормативната уредба за либерализирането на българския пазар беше
написана от правителството на

ГЕРБ. Ето какво са направили
точно. Калинките на ГЕРБ, играещи на пазара, да могат да представят не по една оферта “ден
напред”, а по 10-15 и сутринта
като се събудят, тогава да решат
кое е изгодното предложение, за
да го реализират. Така че те използват борсата спекулативно купуват възможно най-евтино и
препродават на възможно найвисока цена. При това те не дават капаро за офертите си, за да
имат интерес от сделката, а спекулативно вдигат цените. Тази
практика е в полза на спекулан-

тите и директна загуба за купувачите.
Второ, правилата на тази
борса бяха заложени нормативно от ГЕРБ така, че големите
купувачи на енергия, които са и
близки приятели на ГЕРБ, да
могат да купуват големи количества ток и да препродават
тока на малките и средните
фирми, дори и на големи индустриални фирми. И когато комбинирате уж либерализацията
на пазара с уж пазар по европейски тертип, но с български
гербаджийски калинков привкус,
се стимулират спекулантите, а
не икономиката на България.
Така че няма никакви причини у
нас токът да расте, тъй като
производствените разходи са си
същите. Това се потвърждава от
фактите, защото само за няколко дни определени спекуланти
спечелиха десетки милиони лева.
Защо обаче така летят цените на тока в ЕС? ЕК и съответните институции на ЕС напра-

виха няколко наивни стъпки. Те
заложиха на либерализиран пазар, при който сделките за природен газ са обвързани. Вместо
да сключват дългосрочни договори с един от основните си доставчици “Газпром”, решиха да
приложат на Русия един номер
с краткосрочни сделки.
В резултат на тези скокове
на газа “Газпром” направи 22
милиарда долара печалба. “Северен поток 2”, който Европа
спря под натиска на САЩ, струва 10 милиарда щатски долара.
Но се оказа, че Брюксел не иска
тръбата, но затова пък я плати
два пъти на “Газпром”. Тази
гламава политика напълни касичките на “Газпром” и създаде
проблеми на ЕС. Сега и ние ще
трябва да я плащаме гламавата
политика на ЕК за пазара на ток.
*Със съкращения от предаването “Актуално от
деня”, БСТВ
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Ах, този газ!
През живота ми всичко само е поскъпвало, поевтинявали
са пропагандните клишета, полуграмотната лексика
и ценностите, прикриващи борбата за надмощие и ресурси
Любомир КАЛЕВ

Разиграват ми “спектакъл,
който вдъхновява с емоция”,
както рекламно се изразяват
по БНТ. Зимата щяла да е
сурова, а аз - енергийно беден “от гледна точка”, “по отношение” и “в посока на”. С
тези паразити в журналистическото небце на БНР ми
обясняват, че пазарът, подвластен на евросъюзната далновидност, е дяволът, който ме
праща по дяволите. Напук на
висшата коментаторска мода
няма да “влизам в дълбок детайл” и “голяма конкретика”,
но за да не кажа “сглабям”,
волност на “100% будни”-я
имунолог Никола Кереков,
ще проследя “бекграунда”
като любопитен неспециалист, преизпълнен с доверие
към институциите и медиите.
За да не се възпламени,
прегрявайки непоправимо,
благополучният Запад “продължил да сбъдва себе си”.
Отписал въглищата и атома,
задействал “зелените мерки”,
но студът и жегата били в
повече, а слънцето и вятърът
се изложили и следковидно
“рестартиралата” икономика
изчерпала евтините газови запаси.
Хубаво било цените да се
формират пазарно (Теменужка Петкова), стига при недо-

стиг - цитирам и баба си - “да
не се охарчиш твърде”. Особено, когато “диверсифицираш” с американски втечнен
газ, засмукан от азиатския
пазар. Тогава, както полската
газова компания РGNIG,
тържествувала със спечеленото си срещу “Газпром” арбитражно дело, искаш преразглеждане на ценовите условия.
“Управляваме света, защото установяваме стандартите
и определяме правилата”, обяви главата на европейската
дипломация Жозеп Борел.
Съвсем в този дух Европейската комисия (ЕК) принудила “Газпром” да предоговори
и ценообразува според котировките на европейските газови хъбове TTF и NCG и
борсовите цени на газьола и
мазута в съотношение 70 към
30. “Формула, изгодна за страните с големи хранилища”, и
било “изключително важно да
се върнем към дългосрочния
си договор с плавно променящи се, привързани към нефта
цени” (Иван Хиновски на 12
октомври в “Още от деня” по
БНТ). Оценяван по старата
формула, азерският газ бил поевтин, но заради

недоносената ни
газова връзка
стигал само до границата с
Гърция. С добрата воля на
доставчика, чието име КЕВР
не смеела да спомене (Мартин Владимиров на 29 декември по БНР), идвали, но по
друго трасе, само една
четвърт от договорените 1
млрд. куб.м. Могло и повече,
но през други точки, които
сега се търсели (Владимир
Малинов, изпълнителен директор на “Булгартрансгаз”), сигурно по примера на Унгария,

която от 1 октомври получавала руски газ през Румъния
на много по-ниска цена, а
Жозеп Борел признал 15-годишния й договор за напълно
законен. На 25 ноември в
Сочи до същото се домогнал и
сръбският президент Александър Вучич. Дали заради
това двамата с Виктор Орбан
(в предизборната си кампания
президентът Байдън го нарекъл “тоталитарен бандит”)
не били поканени да пообщуват с царете на демокрацията
на върхово-виртуалната им
среща на 9 и 10 декември?
Нормално било всички да
подхождат търговски и да печелят от “дяволската ситуация”. Само “Газпром”, който
стриктно спазвал договорите
си, трябвало да се прежали.
Бил длъжен да спаси енергийно похитената Европа, като
понижи цената с добив и доставка над договореното, но
не по “Северен поток 2”, а
само през Украйна. Иначе
подхождал политически, не
бил надежден партньор, а газов фашист, терорист и изнудвач с хибридно оръжие в ръка.
По-интересното било, че
“воюващата от седем години
за Крим и Донбас” страшно
държала да обогатява “агресора” със свръхприходи от
преноса на “мръсния” му газ,
и то срещу половин такса.
Всеки момент очаквала “руско нахлуване”, но, последна
новост, купувала и киселите
краставички на неприятеля, а
- покрай жалбите си, че е заобиколена - настоявала и договорът й за транзит да бъде
продължен поне с 15 години
след 2024-та.
И “Газпром” имал интерес
да продава на спот цени и
акциите му да са на историче-

ски максимум, особено след
сертифицирането на “Северен
поток 2”, но газът по дъното
на Балтийско море бил токсичен, а през Украйна - не. И не
било в интерес на Европа да е
“зависима” от евтината стока.
Двойната тръба, с 1000 км покъса, по-екологична и по-надеждна от украинската, наследство от съветско време,
пренасяла без такса, но това
не било от значение за “зелените” министри в правителството на канцлера Олаф Шолц.
Друг щял да задоволява 40%
от потребностите на германската промишленост, противно на бизнеса, който бил
твърдо зад “икономическия
проект на Путин”.
“Анализите с много детайли” за “авторитаризма” на
руския президент ме светнаха и за т.нар. санкции - инструмент

да разкараш
конкурента,
когато ти се пречка
С тях американските сенатори Круз, Менендес и приятели сбъдвали мечтите на
Украйна, Прибалтика и Полша да превърнат “Северен
поток 2” в индустриална развалина - “металлолом” на руски, “вторични суровини” на
български - саморазправа, с
която Америка била велика.
Въпреки че “опроверженията са налични”, колективно ми набиват, че шоковите
цени били руска провокация,
а не работа на “невидимата
ръка”. На 16 октомври в
“Събота 150” заместникпредседателят на ЕК и отговорник за “зелената сделка”
Франс Тимерманс каза, че
“руснаците не могат да бъдат
обвинявани за това”. “Русия

не е предизвикала газовата
криза”, потвърди и съветникът на президента Байдън
Амос Хохщайн на 29-и. И
президентът Макрон в интервю за “Файненшъл таймс” на
30-и: “не виждам доказателства Русия да е манипулирала газовия пазар”. “Опорката” вдигала самочувствието
на “изключителните”, накърнено от “за всичко виновната
Русия”, съблякла униформата
на евтин суровинен доставчик, и от “комунистически”
Китай, догонил “великата нация”, разкаяла се за безчинствата на бащите си.
Накрая, както се пее в песента, дошъл “щастливият
ден, когато ти ще си далеч от
мен”. КЕВР утвърдила със
задна дата с 40% по-ниска
цена. “Газпром” върнал надплатеното от 05.08.2019 до
31.03.2020-а, а “Булгаргаз” на крайните снабдители (150
млн. с ДДС), но не и на мен.
Било “почти невъзможно”,
КЕВР нямала право да връща
пари, трябвало законът да се
промени и методика за възстановяването им да се изработи, пък и сме били само 3%.
По-добре било (проф. Атанас
Тасев) да съм кредитор на
“Булгаргаз”, а дружеството в
следващия ценови период да
харчи от кредита ми, за да
намали разходите си и цената
на газа. Но свободната игра
на пазарните сили, учестила
като при аритмия

пулса на родните
КЕВР-увеличения
(за година с 4,36 пъти), осуетила и този замисъл. Затова и
експертът Веселин Тодоров
попита в “Референдум” на
21.12.2021-ва защо не ни броят за компенсация.
На 3 януари по БНР ме
учуди и председателят на
Българската федерация на индустриалните и енергийните
консуматори Константин Стаменов: не могли да я искат от
“Газпром” и Азербайджан (!?).
Попари ме и икономистът
Красен Станчев: цените на
газа и електричеството били
начало на дълбока криза; заради инфлацията, помпана от
ЕЦБ, не бивало да бързаме за
еврозоната. И премиерът Кирил Петков е бил наясно, когато на 19.12.2021-ва каза на
“120 минутника” Светослав
Иванов: не можело да няма
инфлация, били сме безсилни
пред европейската й компонента - увеличаването на паричната маса чрез печатането
на трилиони в Америка и Европа - милиардите по плана за
възстановяване трябвало да
дойдат от някъде.
Нищо ново. През живота
ми всичко само е поскъпвало.
Поевтинявали са пропагандните клишета, полуграмотната лексика и ценностите, прикриващи борбата за надмощие
и ресурси. “Врагове” са били
държавите, които не си ги
дават, или се развиват “заплашително” бързо. За жалост
сме само в “9-ката”*, в която
и Унгария не е, и можем само
да се надяваме, че всичко ще е
НАЙ (евентуално).
* Букурещката
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Български класики
в Нов театър - НДК
Бойко Илиев е автор на драматизацията и режисьор на
„Железният светилник”, „Търновската царица”, „Антихрист”
и „В часа на синята мъгла”, които може да гледаме през януари
“Железният светилник”
по романа на Димитър Талев е в афиша на Нов театър
- НДК, на 17 януари от
19,30 ч. Драматизацията и
режисурата са на Бойко
Илиев, сценография - Теодор Даскалов, костюми Жанета Иванова. Участват
Филип Дончев, Филина Петрова, Йоана Иванова, Марияна Бранкованова, Николай Сяров, Яцек Янков.
Постановката е продукция
на ТМЦ - Разград.
“В “Железният светилник” многократно се говори
за “робския нечестив дух в
забъркания, тъжен живот...
на целия този народ, който
живееше от векове в неволя,
в немотия, в постоянен
страх и несигурност”, но
завършва със сватбата на
Лазар и Ния, тяхната драматична любов стига до щастлива развръзка. Животът
продължава, въпреки мрачната трагедия в семейството
на Глаушеви. Талев много
добре знае, че любовта не
само свързва, но и разделя
хората, че не само възвисява, но и погубва, че не само
ражда, но и умъртвява, че
води не само към щастие...
Загубил своята любима, зографът Рафе Клинче я претворява отново в иконостаса, който сътворява за черквата, където да се служи на

СНИМКА НОВ ТЕАТЪР - НДК

Екипът на “Железният светилник”
наш, български език, и вплетените изкусно в дървото
образи на двамата влюбени,
да ни вдъхновяват, преклонени пред гения на Твореца!”, пише режисьорът Бойко Илиев.
Средващата вечер - на
18 януари от 20,30 ч., ще
бъде представена “Търновската царица” по едноименната повест на Емилиян
Станев. За първи път на
театрална сцена оживява непреходната творба на Емилиян Станев, драматизирана

от верния на българските
класици режисьор Бойко
Илиев. Костюми - Жанета
Иванова, сценография - Теодор Даскалов. Участват
Елена Петрова, Яцек Янков,
Мариела Топалова, Таня
Карбова, Николай Сяров,
Веселин Борисов, Марияна
Бранкованова, Цветана Благоева. Постановката е продукция на ДТ “Антон Страшимиров” в Разград.
“Антихрист” по едноименния роман на Емилиян
Станев може да гледаме на

Топ звездите на иранското кино са
в програмата на „Sofia MENAR 2022”

СНИМКА POZOR LTD

“Костенурката и охлювът” - реж. Реза Хемаси
Световната премиера на новия филм
с участието на Али Мозафа “Костенурката и охлювът” ще бъде в рамките на
предстоящия “Sofia MENAR”, научи
ДУМА от Здравко Григоров и Ангел
Хаджийски от “Позор”. Традиционни
персийски сладкиши и ароматен чай ще

посрещнат зрителите, отишли да видят
филма на Реза Хемаси в Дома на киното
на 17 януари. В програмата на фестивала е включен и филмът “Празнота”, на
който Али Мозафа е режисьор и
изпълнява главната роля.
Една от водещите ирански актриси -

20 януари от 19,30 ч. Драматизация и режисура - Бойко
Илиев, в ролите са Елена
Петрова, Веселин Калановски, Ники Сотиров и Любомир Ковачев. Постановката е
продукция на Нов театър НДК. “Драматизацията на
“Антихрист” от Емилиян
Станев си е своего рода “лудост”, но бих казал “задължителна лудост”. В едно време
на глобализация “Поучително житие на грешника и
смешника Теофил за митарствата на душата му”, така
нарича в началото своя роман авторът, звучи изключително съвременно, тъй като с
отварянето на границите
“митарствата на душите ни”
като че ли набират нова
сила”, посочва Бойко Илиев.
“В часа на синята мъгла”
ще се потопим на 28 януари
от 19,30 ч. Режисьор и автор на драматизацията е
Бойко Илиев, Нина Пашова
е художничка на постановката. Образите пресъздават
Елена Петрова, Иван Радоев и младата актриса Мариела Топалова. Продукцията
е на Нов театър - НДК, реализирана с подкрепата на
Министерството на културата. Спектакълът е посветен на 140-годишнината от
рождението на поета. Изграден е по кореспонденцията
на Яворов с Лора и Мина.

Ники Карими (носителка на наградата за
най-добра актриса от фестивалите в Кайро, Сан Себастиан, Братислава и Таормина), сяда на режисьорския стол, за да създаде “Казем ага”. Той е номиниран за пет
награди на водещия филмов фестивал в
Близкия изток - “Фаджр”, включително за
най-добър филм и най-добра режисура. В
главната роля е известният театрален и
филмов актьор Хади Хеджазифар, когото
българските зрители ще видят в още една
творба от програмата - “Без нищо”. “Без
нищо” е най-гледаният ирански филм за
изминалата година, отличен с пет награди
и номиниран в още девет категории на
фестивала “Фаджр”. Сред актьорския
състав откриваме доайена на иранското
кино Парвиз Парастуй (отличен с осем
награди за най-добър ирански актьор в
периода 1984-2021) и един от любимците
на Асгар Фархади - Бабак Карими.
“По принуда” - новият филм на един
от водещите млади режисьори в иранското кино Реза Дормишиян също ще има
премиера в рамките на “Sofia MENAR”.
Цяло съзвездие от ирански звезди блести
на екрана: класикът Хомаюн Ершади,
любимката на българските зрители Негар
Джавахерян, Парса Пирузфар от миналогодишния хит на фестивала “Пълна каша”,
Реза Бехбуди и отново Бабак Карими.
14-ият “Sofia MENAR” ще се
състои от 14 до 30 януари в Дома на
киното, Културния център “G8” и
“Евро синема” в София; РБ “Захарий
Княжески” в Стара Загора и онлайн на
Neterra TV+ с абонамент от https://
neterra.tv/festival/sofia-menar.

НАКРАТКО

„Въпреки живота, всичко
е любов” с премиера
в Габровския театър

СНИМКА ФЕЙСБУК ДТ “РАЧО СТОЯНОВ”

Премиерния спектакъл “Въпреки
живота, всичко е любов” представя
на 14 януари от 19 ч. Габровският
драматичен театър. Режисьор е
Васил Дуев-Тайг, който е и автор на
сценичната адаптация на текста.
Второ представление на първия спектакъл за 2022 г. ще има на 16 януари
от 19 ч., е съобщила за БТА Меглена
Златева, връзки с обществеността
в театъра. Представлението е създадено по романа “Германия, мръсна
приказка” от Виктор Пасков. В
постановъчния екип са Даниела Николчова и Наталия Андреева - сценография и костюми, музиката е на
Христо Намлиев, хореографията е
на Филип Миланов. Участват актьорите от сдружение “Суматоха”
Антония Кундакова, Бернарда Береану, Елена Хрант, Елеонора Иванова, Жаклин Даскалова, Никол Оташлийска, Полина Грозданова, Сирма
Кунчева, Ахмет Исмаил, Вилиян
Гешев, Иван Шуманов, Йоан Попов,
Мартин Димиев, Ростислав Дамянов, Теодор Кисьов, Ясен Атанасов
и Марио Василев. В сдружение “Суматоха” влизат младите актьори
от класа на проф. д-р Ивайло Христов - випуск 2021. Представлението е осъществено с финансовата
подкрепа на НФ “Култура”, програма “Дебюти” и в партньорство с
Габровския театър “Рачо Стоянов”.

Прeиздават книга
за Майстора
за 140-годишнината
от рождението му

СНИМКА БНР

2350 лева от бюджета на общината в Кюстендил се отпускат за
преиздаването на книгата с есета и
импресии “Почит към майстора”,
съобщи БНР. Неин автор е поетът
Михаил Калдъръмов, бивш директор
на Градската художествена галерия
“Владимир Димитров-Майстора”.
Книгата излиза преди 10 години по
повод 130-ата годишнина на Майстора. Калдъръмов пише импресиите
и есетата под въздействието на
творбите на именития художник,
които е виждал и възприемал буквално всеки ден по залите на галерията, където е бил директор. Издадена е на български и английски език,
с цветни репродукции на шедьоври на
Майстора. Тогава изданието получи
висока оценка от литературната
критика. Състояха се множество
премиери в страната, а книгата,
заедно с изложба на Майстора, беше
представена в Българския културен
институт в Братислава. Първото
издание вече е изчерпано. Второто се
очаква по повод 140-ата годишнина
от рождението на твореца.
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ХОРОСКОП
ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

7

6

С

05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡
’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
15.00 ÃËÎË ¡‡ÚÂ!... œËÒÏ‡ Ì‡
Â‰ËÌ ‰‡ÍÂÎ ‰ÂÚÒÍË Ú‚
ÙËÎÏ
15.15 ÌË„‡ Ì‡ ÍÌË„ËÚÂ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ, 6 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊÂÒÚÓ‚ÂÚÂ
16.45 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚
22.00 ¬ Í‡Ô‡Ì Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÒÂÁÓÌ, 5 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ÕÂ‚ËÌÌËˇÚ Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ /ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ,
1979„./, ÂÊËÒ¸Ó ÀÛÍËÌÓ ¬ËÒÍÓÌÚË, ‚ ÓÎËÚÂ: ƒÊ‡ÌÍ‡ÎÓ ƒÊ‡ÌËÌË, À‡Û‡ ¿ÌÚÓÌÂÎË,
ƒÊÂÌËÙ˙ ŒíÕËÈÎ Ë
‰.(16)
01.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
01.55 100% ·Û‰ÌË /Ô/
03.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
04.40 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/

С

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

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
13.30 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ - ÍÛËÁ
¯ÓÛ
14.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
15.00 ìƒÓÍÚÓ ◊Û‰Óî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.68
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî - ÍÛËÁ ¯ÓÛ
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 ì—˙ÌË ·ËÈ˜î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.3, 4
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
- ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ì◊˙Íî - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.18
00.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.11 ÂÔ.13
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.12
02.20 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.15
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ОВЕН
За някои
свързва с
придобивки.
ните ще
шанс.

денят се
финансови
Безработимат нов

ВЕЗНИ
Ще контактувате с
хора, от които има
какво да научите. Темпото ви на живот ще
се повишава.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Лични проблеми ще пречат на активността
ви. Упорито търсете
отговорите на всички
въпроси.

Грижливо се отнесете
към здравето си и се
замислете за нуждата
си от лекар. Ще има
решение.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Спорове в работата ще
ви поставят в доста
неизгодна позиция. Пестете време за полезни
неща.

Ще довършите започнати отдавна проекти.
Всичко ще ви носи дивиденти и гаранция за
успехи.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

14.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)

РАК

КОЗИРОГ

14.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î

Ще ви занимават нерешени жилищни проблеми. Интимната ви
връзка невинаги носи
желани емоции.

С цената на труд сте
извоювали привилегии,
от които трябва задължително да се възползвате.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Носител сте на новото, прогресивното и
полезното. Ще се радвате на уважение от
всички.

Ще отбележите ново
начало за бизнеса си.
Очакват ви и нови завоевания в личния живот.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Макар и не от първи
път, ще постигнете
това, което искате.
Нищо не е загубено,
вярвайте.

Ще постигнете с лекота неща, за които сте
се подготвяли от дълго
време. Започнатото ви
увлича.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

05.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
08.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
08.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ
10.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - Ë‡ÎËÚË ¯ÓÛ Á‡ ÒÚËÎ Ë
‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
11.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
11.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

- ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡
Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
15.00 Ã˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓ
17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
17.40 ì◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌî - ÒÓˆË‡ÎÌÓ-Ô‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.45 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î Á‡·‡‚ÌÓ ¯ÓÛ Á‡ ÁÌ‡ÌËˇ
20.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.30 ÕÓ‚Ó„Ó‰Ë¯Ì‡ ÌÓ˘. 30
„Ó‰ËÌË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ
23.45 ì»‰‚‡È ‰‡ ÏÂ ÔÓ„ÎÂ‰‡¯...î - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
01.30 ìœËÎÂÔî - ÍÓÏÂ‰ËÂÌ
Ï˛ÁËÍ˙Î (———–, 1978
„., 141 ÏËÌÛÚË)
03.45 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

СКРЪБНИ ВЕСТИ

Шест месеца без

НАРЦИС
ЗЛАТАНОВ
1940 г. - 2021 г.
Човекът няма други брегове
освен Земята-майчица рождена.
Нашата вселена свършва тук,
но остава духът ни да броди.
По образование историк. По
душа поет. По призвание борец,
със страст летяща, а как обичаше живота!
Остави в сърцата ни обич,
доброта, грижовност, вярност,
следа и се превърна в звезда.
Липсваш ни, приятелю!
Нари, оставаш завинаги в нашите сърца!
Почивай в мир!
От наборите от с. Горник, община Червен бряг:
Върбана, Гичка, Дора, Иван, Йотко, Лъчезар и Цеца

—‚. ÔÂÔÓ‰Ó·ÌË ŒÚˆË,
ËÁ·ËÚË ‚ —ËÌ‡È Ë –‡ËÚ‡,
ÔÓˇ‚ËÎË Ï˙ÊÂÒÚ‚Ó
¡˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ œ‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ ˆ˙Í‚‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 14 ˇÌÛ‡Ë —‚. ÔÂÔÓ‰Ó·ÌË ŒÚˆË,
ËÁ·ËÚË ‚ —ËÌ‡È Ë –‡ËÚ‡, ≈„ËÔÂÚ, Í‡ÍÚÓ Ë —‚. ÕËÌ‡ - ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÍ‡ Ì‡ √ÛÁËˇ. (ŒÚ‰‡ÌËÂ Ì‡ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌËÂ)
ÀËÔÒ‚‡Ú ÚÓ˜ÌË Ò‚Â‰ÂÌËˇ
Á‡ ‚ÂÏÂÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ıËÒÚËˇÌÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓÌËÍÌ‡ÎÓ Ì‡ —ËÌ‡ÈÒÍËˇ ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚. ÕÓ ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ IV ‚ÂÍ Ú‡Ï, Ì‡ ’ÓË‚
Ë ‚ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡Ú‡ ÔÓ ËÁÚÓ˜-

ÌËˇ ·ˇ„ Ì‡ ◊Â‚ÂÌÓ ÏÓÂ
–‡ËÚÒÍ‡ ÔÛÒÚËÌˇ, ÊË‚ÂÂÎË
ÏÌÓ„Ó ÓÚ¯ÂÎÌËˆË ‚ ÒÚÓ„Ó ÔÓ‰‚ËÊÌË˜ÂÒÚ‚Ó. 311-313 „. ÚÂ
·ËÎË Ì‡Ô‡‰Ì‡ÚË ÓÚ Ò‡‡ˆËÌÒÍÓ ÔÎÂÏÂ Ë ‚ —ËÌ‡ÈÒÍËˇ Ï‡Ì‡ÒÚË ·ËÎË ËÁ·ËÚË ‚ÒË˜ÍËÚÂ
˜ÂÚËË‰ÂÒÂÚ ÏÓÌ‡ÒË. “Ó‚‡
Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ ·ËÎÓ ÓÔËÒ‡ÌÓ ÓÚ
ÁÌ‡ÏÂÌËÚËˇ Â„ËÔÂÚÒÍË ÔÓ‰‚ËÊÌËÍ ¿ÏÓÌËÈ. ÃÂÊ‰Û Á‡„ËÌ‡ÎËÚÂ ËÌÓˆË ËÏ‡ÎÓ ·ÂÎÂÊËÚË ÔÓ‰‚ËÊÌËˆË, ÍÓËÚÓ ÔÓˇ‚ËÎË Û‰Ë‚ËÚÂÎÌÓ Ï˙ÊÂÒÚ‚Ó
Ë ‚ÂÎË˜‡‚Ó ıËÒÚËˇÌÒÍÓ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ ÔË Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡
Ú‡ÁË ‡Á‚ËÎÌˇÎ‡ ÒÂ Ó‰‡,
ÍÓˇÚÓ Ì‡Ô‡ÁÌÓ ËÁÚÂÁ‡‚‡Î‡
¡ÓÊËËÚÂ Î˛‰Â, Á‡ ‰‡ ÛÁÌ‡Â
Í˙‰Â Ò‡ ÒÍËÎË ÌÂÒ˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ ËÏ ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡.
—Ú‡¯Ë ( 426 „.), ÍÓÈÚÓ
‚ Ò‡ÏÓÚÓ Ì‡˜‡ÎÓ Ì‡ V ‚ÂÍ ÒÂ
ÔÓ‰‚ËÁ‡‚‡Î Ì‡ —ËÌ‡ÈÒÍËˇ ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚ Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò ÒËÌ‡ ÒË
“ÂÓ‰ÛÎ, Â ÓÔËÒ‡Î ‚ÚÓÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ì‡ ·Â‰ÛËÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‡ÁÛ¯ËÎË ‚ 400 „.
—ËÌ‡ÈÒÍ‡Ú‡ Ó·ËÚÂÎ Ë ÔÂ‰‡ÎË
Ì‡ ÒÏ˙Ú ÏÌÓ„Ó ËÌÓˆË, ‡ ‰Û„Ë
ÓÚ‚ÎÂÍÎË ‚ Ó·ÒÚ‚Ó.

—‚. ‡‚ÌÓ‡ÔÓÒÚÓÎÌ‡
ÕËÌ‡ ÏÓÎË Á‡ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ
—‚ÂÚ‡ ÕËÌ‡ Â Ó‰ÂÌ‡ ‚
‡Ô‡‰ÓÍËˇ. ¡‡˘‡ È ·ËÎ Ó‰ÌËÌ‡ Ì‡ Ò‚. √ÂÓ„Ë œÓ·Â‰ÓÌÓÒÂˆ, ‡ Ï‡ÈÍ‡ È - ÒÂÒÚ‡ Ì‡
≈ÛÒ‡ÎËÏÒÍËˇ Ô‡ÚË‡ı. ≈‰‚‡
12-„Ó‰Ë¯Ì‡ ÕËÌ‡ Á‡ÏËÌ‡Î‡
Á‡ ≈ÛÒ‡ÎËÏ, ‡ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ Ë Á‡
»‚ÂËˇ (‰ÌÂ¯Ì‡ √ÛÁËˇ). —‚.
ÕËÌ‡ ÊË‚ˇÎ‡ ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚Ó Ë
ˆÂÎÓÏ˙‰ÂÌÓ, ÔÓÔÓ‚ˇ‰‚‡Î‡
≈‚‡Ì„ÂÎËÂÚÓ Ë ÔËÁÓ‚‡‚‡Î‡
ıËÒÚËˇÌËÚÂ Ë ‰Û„Ó‚ÂˆËÚÂ
Í˙Ï ÔÓÍ‡ˇÌËÂ. —‚. ‡‚ÌÓ‡ÔÓÒÚÓÎÌ‡ ÕËÌ‡ ÏÓÎË ’ËÒÚ‡ ¡Ó„‡ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡ÒˇÚ Ì‡¯ËÚÂ ‰Û¯Ë.
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ПЕТЪК
14 ЯНУАРИ

2022
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Нула е единственото число, което не може
да бъде представено в римските цифри.

- ÕˇÍÓ„‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÂ Ó·Ë˜‡¯Â,
Í‡Á‚‡¯Â ÏË, ˜Â ÏÓÊÂ¯ ‰‡ ÊË‚ÂÂ¯
Ò ÏÂÌ Ë ‚ ‡‰‡...
- “‡Í‡ Â. ΔÂÎ‡ÌËÂÚÓ ÏË ÒÂ Ò·˙‰Ì‡
Ì‡ ÒÚÓ ÔÓˆÂÌÚ‡...

Хавай, Върмонт, Аляска и Мейн са щатите,
забранили рекламите чрез билбордове.
Ледената пързалка на австрийската столица стана още по-голяма. От първоначалните 1600 кв. метра през 1996 г. тя бе разширена през 2019 г. до 9000 кв. метра на
две нива, а тази година площта й ще бъде
цели 9500 кв. метра, съобщиха от ОйрокомПР София, част от мрежата за международни връзки на община Виена.
Мястото, известно като “Виенска ледена
мечта”, открива 27-ия си сезон на 19 януари
и в продължение на 47 дни кънките на лед
отново ще превземат площада пред Виенското кметство. Две отделни пързалки отново
ще зарадват най-малките и начинаещите, които могат да тренират там. От понеделник до
петък, между 10 и 16 ч., пързалката е безплатна за всички детски градини, занимални

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

СНИМКА STADTWIENMARKETING / CHRISTIAN JOBST

Ледената пързалка на
Виена стана по-голяма
Специална платформа дава възможност да се карат кънки на високо
и училища в австрийската столица.
Още през 2019 г. конструкцията е призната за първата в света мобилна ледена
пързалка на два етажа. Специалното съоръжение Sky Rink дава възможност да се карат кънки на високо. В началото ледената
платформа беше 880 кв. метра, а тази година ще бъде разширена до 1150 кв. метра.
Организаторите подготвят и още една плат-

форма, от която посетителите ще могат да
се насладят на вълшебната гледка към криволичещите ледени пътеки, които водят през
красиво осветения парк пред кметството.
Австрийската столица иска да даде
възможност на виенчани и гостите на града
за повече спортни дейности на чист въздух.
Спортът на открито не само повишава качеството на живот в големия град, но и носи

ползи за здравето - както физическото, така
и психическото. А с новата система за билети може да се избегне струпването на
хора пред касите. Пропуските се продават
онлайн, а освен това така се спестяват и
10% от цената им. На входа на пързалката
всички посетители ще трябва да представят
сертификат за ваксинация или преболедуване и ще бъдат регистрирани.

Премахват профила на инстаграм звезда
заради нейната „прекалена” красота

Някои си мислят,
че Вероника Райек
не е истински човек

25-годишната моделка Вероника Райек твърди, че профилът
й в инстаграм е бил многократно премахван, тъй като била
“прекалено” красива. Хората
дори мислели, че тя не е истински човек, а софтуерен продукт,
създаден с цел печалба.
Инфлуенсърката има над
1,2 милиона последователи и
казва, че е била блокирана неведнъж, пише испанското издание 24 horas.

“Мислят си, че съм изкуствен интелект или лъжа в социалните мрежи. Аз самата се наричам извънземна, защото хората
не вярват, че съществувам”, сподели Вероника. Според моделката фактът, че профилът й е
изтриван, се дължи на дискриминация, особено след като блокирането се случва заради аргумент като “твърде красива”.
Историята на Вероника стига и по-далеч. Тя отбелязва, че

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

няма много приятели или познати, с които да си говори. “Не
мисля, че съм перфектна, но хората се страхуват от мен и не
искат да общуваме. Това е лошото. И хората го правят полошо, защото съм хубава”, разкри още моделката. Заедно с
това Райек посочва, че получава
много “ужасни” лични съобщения от хора, които смятат, че
снимките й са резултат от сериозно редактиране.
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Показват
най-търсените
български
художници
Онлайн платформата “КупиИзкуство.БГ” започна годината с изложба, наречена “Оптимистична”. На ценителите е
представена селекция от найпродаваните български автори през 2021 г., с надеждата
за още по-успешна година за
родното съвременно изкуство.
Каквито и затваряния,
вълни и кризи да ни донесе
2022-ра, смятаме, че с малко
надежда и с активна подкрепа
на българските художници
можем да създадем здрава система за инвестиция в изкуство,
която не зависи от физически
пространства, убедени са идеолозите на онлайн платформата. И призовават: “Купи картина и подкрепи българските
автори през 2022 година!”

Керамична скулптура
“Хартиени самолети” от
Изабел Немечек-Мойнова

Прекарваме по пет
часа на телефона
Близо пет часа на ден прекарват хората на телефона си, сочат изчисленията
на компания за анализ на данни за използване на приложения. Седем от десет
минути са посветени на разглеждане на
фото и видео приложения. Значително се
увеличава и делът на стрийминга, като
предпочитаният канал е YouTube.
Налице е и промяна в навиците на
хората - основно заради продължаващата вече над две години пандемия. Пазарува се вече предимно онлайн не само
дрехи и уреди, но също така храна и
напитки. Най-много време се отделя на
най-новата популярна платформа ТикТок. Според анализаторите във втората половина на годината тя ще има над
милиард и половина активни потребители месечно.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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ПЕТЪК
14 ЯНУАРИ

И Дер

Стр. 15

Слагат козирка на
сектор „А” на „Герена”
Сектор “А” на стадион “Георги Аспарухов” ще получи козирка.
Това стана ясно след среща на шефа на футболния клуб Наско
Сираков с главния архитект на София Здравко Здравков. Взето е
решение, че в кратки срокове този проблем трябва да бъде решен,
защото секторът ще бъде разрушен от дъждовете.
“Стадионът има огромна нужда от покриване. При сграда без
покрив започва наводняване. Трябва да се намери спешно решение
за покриване на сектора, но не е само покриването, нужна е сериозна промяна в осветлението, в другите сектори, за да се покрият
изискванията на УЕФА. Трябва да се намерят средства. Финансовият ресурс за подобни съоръжения е огромен”, обяви пред БНТ
Здравков. В случая става въпрос за пари от държавния бюджет.
По темата стана и скандал, защото спортният министър Радостин Василев сподели, че изграждането на козирката ще струва
колкото самия сектор. Наско Сираков намери направените внушения за обидни. “Проблемите на Левски се споменават по несъответстващ на действителността начин”, той.
“Желанието на министър Василев да помогне на Левски не
трябва да се приема враждебно от ръководството на клуба, а да
бъде оценено по достойнство, защото в противен случай прозират
интереси далеч от спорта и коректността”, отговориха от ММС.

СНИМКА БГНЕС

Футболистите на Интер се радват със Суперкупата на Италия,
след като на финала обърнаха Ювентус с 2:1 след продължения.
На стадион “Джузепе Меаца” головете вкараха Лаутаро Мартинес (35-д)
и Алексис Санчес (120), а за “Старата госпожа” откри Уестън Маккени (35)

Включиха Джокович
в жребия за АО
Гришо започва с квалификант в първия турнир от Големия шлем
Световният №1 в тениса Новак
Джокович все пак бе включен в жребия
за Откритото първенство на Австралия въпреки несигурността около неговата виза. Тегленето се забави с повече
от час без всякакво обяснение. Същевременно премиерът на страната Скот
Морисън обяви, че все още не е взето
решение за визовия статут на сърбина.
Той ще започне своя път към историческа 21-ва титла от Големия шлем в
сблъсък от първи кръг със своя съна-

родник Миомир Кечманович (№78).
В същата част на жребия, освен
Джокович, са третият поставен Александър Зверев (Гер) и Рафаел Надал
(Исп, №6), който ще се стреми да спре
Джокович да го надмине с титлите от
Големия шлем за всички времена.
Участващият с “уайлд кард” Анди
Мъри (Вбр), миналогодишният финалист Даниил Медведев (Рус, №2) и
Стефанос Циципас (Гър, №4) са в другата страна на жребия. Там е и най-

добрият ни тенисист Григор Димитров
(№28). Той ще стартира срещу квалификант. При успех Гришо ще срещне
във II кръг победителя между Беноа Пер
(Фр, №47) и Тиаго Монтейро (Браз,
№83). Нов успех обаче би го срещнал
в III кръг евентуално с Циципас. Преди
това на старта гъркът трябва да преодолее Микаел Имер (Шв, №82), а после и победителя между Себастиан Баез
(Арж, №95) и Алберт Рамос-Виньолас
(Исп, №44).

Първи нов в ЦСКА

Маурисио Гарсес де Жезус

ЦСКА обяви първо зимно попълнение. Това е бразилецът Маурисио Гарсес де Жезус.
“След нелеки преговори ръководството се договори с досегашния
му тим Бруске. Първоначално играчът ще бъде под наем, но ако се
представи на ниво, “армейците” са си гарантирали опция да откупят
изцяло състезателните му права.
Гарсес, както е футболното му име, ще навърши 25 години в средата
на март. Той е висок 184 см и се изявява предимно като ляво крило,
но може да оперира по целия фронт на атаката.
През изминалата година футболистът се представи отлично в силния шампионат на Серия Б. В това първенство, където понастоящем се
подвизават традиционно популярните Ботафого, Васко да Гама, Крузейро и Коритиба, играчът вкара осем гола, а добави и няколко асистенции”, обявиха от “Армията”. Гарсес се отправя към Алания , където
новият му отбор е на подготвителен лагер. Първата контрола на “червените” е срещу Стал Миелец (Пол) на 21 януари.
В Борисовата градина редят още два трансфера. Става въпрос за
колумбийско крило и за полузащитник от португалското първенство.

ЦСКА 1948 взе втори чужденец - Карлос Охене
ЦСКА 1948 привлече ганайския
полузащитник Карлос Охене. 28-годишният халф игра за последно в Царско село, а преди това на два пъти
носеше екипа на Берое. Охене става
вторият чуждестранен футболист в
тима на “червените” след Дуде Ндонгала (Фр), който подписа със столичани преди дни. “Охене играе като де-

фанзивен халф, но също така има опит
и с по-офанзивна роля в центъра на
терена”, съобщиха от клуба.
В същото време ЦСКА 1948 пусна
Владимир Гогов да премине в последния в Румъния Академика Клинчени.
Дефанзивният полузащитник е парафирал до края на сезон 2023/2024.
“Мога да помогна на отбора да

постигне целите си. Не ме обезкуражава фактът, че Академика е на последно място в класирането. За мен да
играя извън България е възможност да
покажа качествата си и искам да се
възползвам от този шанс”, сподели
Гогов. Доскоро в Академика бяха Георги Пашов и Асен Чандъров, но напуснаха заради безпаричие.

ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
22.00 Брайтън - Кристъл Палас
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
21.30 Борусия Д - Фрайбург
ПО РИНГ
15.00 Сенегал - Гвинея
18.00 Мароко - Коморски острови
21.00 Габон - Гана
ПО ЕВРОСПОРТ 1
ТЕНИС
9.00 Турнир в Аделаида
(мъже, финал)
Утре
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
22.00 ПСЖ - Брест
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
14.30 Ман Сити - Челси
19.30 Астън Вила - Ман Юнайтед
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
16.30 Кьолн - Байерн М
ПО РИНГ
18.00 Нигерия - Судан
21.00 Гвинея-Бисау - Египет
22.50 Бетис - Севиля
ПО МАКС СПОРТ 3
21.45 Ювентус - Удинезе
ПО МАКС СПОРТ 2
БАСКЕТБОЛ
19.00 Спартак Пл Рилски спортист
В неделя
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
16.00 Ливърпул - Брентфорд
18.30 Тотнъм - Арсенал
ПО РИНГ
15.00 Гамбия - Мали
18.00 Кот Д’Ивоар - Сиера Леоне
ПО БТВ ЕКШЪН
20.30 Суперкупа на Испания
(финал)
ПО МАКС СПОРТ 3
19.00 Рома - Каляри
21.45 Аталанта - Интер
ПО МАКС СПОРТ 4
15.00 Елче - Виляреал
ПО ЕВРОСПОРТ 1
СКИ
11.00 и 14.30 СК във Венген (мъже)
12.15 СК в Цаухензее (жени)
ТЕНИС
4.00 “Аустрелиън Оупън”
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