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50 ст.

БРОЙ 15 (8857)

АКЦЕНТ

ПОНЕДЕЛНИК

Ñ 20 ÑÒ. ÏÎÑÊÚÏÂÀ ÊÓÒÈß ÖÈÃÀÐÈ
Това ще стане от юли заради увеличение на акциза. Повишението обаче ще бъде на три стъпки, като през 2024 г. цената
на пакет цигари ще се е увеличила с 60 ст.

Стр. 16

Стр. 4

Êîðíåëèÿ Íèíîâà
îñòàâà íà÷åëî íà ÁÑÏ

Валентин ГЕОРГИЕВ

20 млрд. лв. за социални разходи са залегнали в бюджета
за 2022 г., съобщи пред конгреса лидерът на партията

К

анонада от критики срещу макрорамката на новия бюджет изсипаха от ГЕРБ, та чак и заклинания
се чуха.
“Когато се усетите какво ви
готвят, ще бъде твърдо късно. Всичко расте - цени на храните, на тока,
на газа. Компенсации няма. Гладът
е по-силен от ковид. Хората си гледат сметките и няма какво да ядат”,
театрално възклина Борисов часове след като финансовият министър
Василев представи сметките на
държавата за 2022 г.
Колегата му Ананиев пък се
изуми, че за 30 години стаж в МФ
нямал спомен бюджетът да се прави по този начин, като изключим
1997 год., когато това ставало всеки месец. В ГЕРБ се притеснявали
от заложения нов таван на дълга от
7,3 млрд. лв. Но ни срам, ни очи за
това кой заложи дълговата спирала.
Кой направи така, че плащанията по главниците на техния 16 милиарден заем да отпочват от 2022
година нататък? Не беше ли същия
този, дето орева орталъка за 1 милиард заем на Орешарски? Сега
няма какво да се повтаря с приказки за дълга, за които сам е виновен.
Сега за първи път се прави и
предлага макрорамка, която не
стъпва на прогнозни данни, а на
реални отчетни показатели. Досега
бюджетите винаги са се правили на
прогноза какво ще се случи към
края на годината.
Стр. 8

EUR:
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Корнелия Нинова остава начело на БСП, решиха делегатите на заседанието на 50 конгрес на
партията. БСП е основен
стълб на стабилност,
сигурност, предвидимост,
предсказуемост и професионализъм в правител-

ството и в НС, подчерта председателят на партията.
20 млрд. лв. за социални разходи са залегнали в
бюджета за 2022 г., съобщи Нинова. Детските градини и ясли стават безплатни от 1 април. С 10%

се увеличават парите за
издръжката на детски градини и училища. Децата в
предучилищните групи ще
продължат за получават
безплатни закуски. 6,5
мнл. лв. са заложени за
транспорт на учениците.
Инвестиции, социална

справедливост и повече
средства за развитие на
човешкия капитал. Така
определи приоритетите в
бюджета за 2022 г. вицепремиерът и министър на
финансите Асен Василев.
Стр. 3 и 5
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РУМЕН РАДЕВ:

Ùå áäÿ ñòðàíàòà
äà íå ñå îòêëîíÿâà îò ïúòÿ
Президентът и вицепрезидентът Илияна Йотова
официално встъпиха във втория си мандат
Павлета ДАВИДОВА

Президентът Румен Радев и
вицепрезидентът Илияна Йотова официално поеха функциите по втория си управленски
мандат. Това стана факт след
тържествената церемония край
Паметника на Незнайния войн
в София, пред погледа на много посланици, част от правителството, народни представители и членове на Инициативния комитет, издигнал ги за
нови 5 години начело на “Дондуков” 2. Сред официалните
лица от БСП бяха Кристиан
Вигенин и Ирена Анастасова.
Церемонията започна с 21 артилерийски салюта, след което
Радев прие почетния строй на
представителните части на
Българската армия.
В идните години ще бдя
страната да не се отклони от
пътя, увери в речта си държавният глава. “Ще отстоявам суверенитета, закона, сигурността и справедливостта, защото
това е нашата дългосрочна и
неотменна мисия. Политическата промяна е само първа
стъпка, чакат ни още изпитания
и се надявам цялото ни политическо поколение политици да го
осъзнава. Хората потвърдиха
пътя. От нас се иска да го положим”, добави той. Радев посочи, че народът се е произнесъл около кои принципи
трябва да градим единството

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

си: за законност, справедливост
и просветеност, за истинско европейско развитие на България.
“Преди пет години за първи
път приех строя на гвардията
тук, пред катедралния храм и
вечния огън. Помня лицата на
много от вас, очите на хората,
които бяха дошли в мразовития
януари, за да подкрепят първите стъпки на надеждата за нова
България. Надеждата ни бе обща
и вие я възложихте на нас с г-жа
Йотова. Първият мандат мина в

изтощителна борба, но вие подновихте пакта на доверие, от
който черпим сили. Благодаря
ви за подкрепата”, обърна се той
към българите.
Държавният глава посочи, че
през изминалите 5 г. с Йотова
са се борили за законност и
демокрация. “Призовавах и работех за единение, упрекваха ме,
че разединявам. Но гласовете ви
недвусмислено показаха, че обществото ни иска и трябва да се
раздели с част от наследеното

Ïðåìèåðúò óâåðè, ÷å
ñóâåðåíèòåòúò å íàä âñè÷êî
Павлета ГЕОРГИЕВА

Слагаме българския суверенитет над
всичко. С тези думи премиерът Кирил Петков коментира настояването на Русия за изтегляне на силите на НАТО от България
след тържествената церемония по встъпването в длъжност на президента Румен Радев
и вицепрезидента Илияна Йотова. “Не вярвам в зони на влияние. Малките страни като
България е много важно да имат пълните
правомощия да решават собствената си съдба
и собствените си членства, и какво се случва
на техните територии”, заяви още той. Петков напомни, че в петък от трибуната на НС
посочи, че подобен тип риторика не помага
за премахване на ескалацията и напрежението. Според него всеки трябва много внимателно да преценява изявленията си, за да
може да сме сигурни, че деескалацията е
пътят, а не нещо друго.
“Не трябва да сме толкова чувствителни
към такива изявления, каквото направи Ру-

сия със заявката, че иска изтегляне на НАТО
от България и Румъния. Такива изявления се
правят регулярно”, коментира и военният
министър Стефан Янев. Той увери, че решенията на България и МО ще бъдат съобразени с националния интерес. По думите му
самолети от Испания и Нидерландия ще
изпълняват задачи по охрана на българското небе по т.нар. съвместна задача ер полисинг, каквито учения, тренировки и изпълнение на този тип задача вече е имало. Първите изтребители ще дойдат тази седмица, а
през април-май ще има още два.
“Настояването на Русия за изтегляне
на силите на НАТО от България е неприемливо и безпредметно. В страната ни
няма постоянно базирани съюзнически
контингенти и бойна техника. Суверенното решение за подобно постоянно присъствие или временно разгръщане принадлежи на България в съответствие със съюзните ни ангажименти. Страната ни не
приема ултимативни искания от когото и
да било”, гласи лаконичната позиция на
президента Румен Радев от петък.

минало. Победихме с общи
усилия, извадихме обществото
от апатията, върнахме на хората честните избори, а на парламента - възможността да реформира отхвърления управленски
модел, да укрепи държавността, да пребори корупцията, да
съживи демократичните институции”, заяви той.
Радев призова българите,
когато мислят, че им най-трудно, да не забравят, че не са много държавите, съхранили свое-

то име, вяра и език през ветровете на историята. “Ако днес
България е от тях, то е защото
нашият народ е изпитал и
осъзнал необходимостта от
единството на меч, дух и слово.
Убеден съм, че можем да постигнем целите си само ако
обществото ни остане единно
във волята си за реална промяна и напредък. Вярвам, че хилядолетната държава на духа е
жива в България и тя ще
вдъхновява и чертае пътя ни
напред”, категоричен бе
държавният глава. Той увери,
че ще продължи да бъде президент на всички български граждани, независимо от партийна
принадлежност, етнос и религия. “Ще отстоявам правата,
интересите и достойнството на
своя народ. Вярвам, че заедно
ще продължим да градим свободна, демократична, просперираща и модерна държава”,
завърши речта си той.
След церемонията на площад “Александър Невски” Радев
и Йотова се отправиха пеша към
президентството, където ги посрещна шпалир от представителната гвардейска част. Пространството пред президентството бе
изпълнено с хора, дошли за церемонията. За да поздравят президентската двойка, бяха дошли
членове на инициативния им
комитет, сред които много “червени” кметове. Някои от делегатите на конгреса на БСП също
дойдоха, за да почетат новия
мандат на Радев и Йотова.

Ñåðáåçîâà: Íå ñà íåîáõîäèìè
ÊÎÂÈÄ-ìåðêè íà íàöèîíàëíî íèâî
При такава голяма разлика в заболяемостта между отделните региони мерки на национално ниво на
този етап не са необходими, каза в тв
интервю министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова по
повод актуалната ситуация с КОВИД-19. Тя призова да се увеличи
ваксинационният обхват. Засега не
се предвижда отпадане на сертификата за антитела.
От днес в парламента ще се влиза само с КОВИД-сертификат или
антигенен тест. Депутатите, които
нямат сертификат, ще се тестват в
две мобилни лаборатории, които са
разположени край НС. Всички депутати със сертификат вече са въведени в списък, който ще стои при
охраната от НСО. Народните представители ще плащат сами за своите
тестове и тези на сътрудниците си,
пробите на останалите служители и
журналистите ще бъдат поети от
парламентарния бюджет.

Междусрочната ваканция в страната ще бъде девет дни - от 28 януари до 7 февруари. Математикът
Лъчезар Томов прогнозира, че в следващите 2 седмици предстои скок в
заболяемостта при възрастните. От
здравното министерство съобщиха,
че са сключени договори за купуването на 7,61 млн. щадящи тестове за
скрининг на учениците.
Данните на Единния информационен портал показват, че положителни са близо 25% от направените
в събота лабораторни изследвания
за КОВИД-19. С коронавирусна инфекция в болница се лекуват 5216
души в страната.
Четири от всичките 5 региона
са във втори етап по показателя заетост на интензивни легла и само
един регион е в първи етап. Това е
III регион с областите Добрич, Варна, Разград, Силистра, Търговище,
Шумен. 123 205 души в страната
са под карантина.
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Явор Божанков за участието
на партията в управлението
Корнелия Нинова остава
начело на БСП. Това решиха
делегатите на заседанието на 50
конгрес на партията. 415 от тях
гласуваха против, 20 се
въздържаха, а 164 бяха “за” приемането й. Припомняме, че
Нинова подаде оставка след изборите през ноември, когато
БСП остана четвърта политическа сила в 47 парламент. Сред
делегатите обаче тръгна подписка оставката да не се приема,
за да не се разклати партията и
управлението на страната. Тя
тръгна от Благоевград и бе подкрепена от 500 делегати още
преди началото на конгреса.
Пред делегатите Нинова препотвърди, че подава оставка от
лидерския пост, и призова депутатите да я констатират.

НПО. 80 журналисти бяха акредитирани за отразяване на работата на конгреса. Влизането
в сградата на НДК ставаше със
зелени сертификати. Имаше и
мобилни лаборатории за бързи
тестове за КОВИД-19.
Премиерът Кирил Петков
изпрати видеообръщение до делегатите на конгреса. “Още
много работа ни чака, за да
изтръгнем корупцията и да дадем справедливост на хората.
Заедно ще се справим и вярвам,
че ще успеем да постигнем обещанията, които всички ние сме
дали”, заяви той. Приветствие
изпрати и ген. секретар на Социалистическия интернационал
Луис Аяла.
“Политическата 2021 г.
беше епидемията и последвали-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

693 делегати участваха в работата на редовното заседание на 50 конгрес на БСП

Íèíîâà îñòàâà íà÷åëî íà ÁÑÏ
Детските градини и ясли ще са безплатни от 1 април,
с 10% се увеличават парите за издръжката им, обяви лидерът на партията
По традиция в началото на
форума прозвучаха химните на
България и на ЕС и “Интернационала”. 693 или 72 на сто от
избраните 976 делегати се регистрираха за конгреса. Наймладият сред тях беше лидерът
на столичната организация на
МО в БСП Габриел Вълков, а
най-възрастният - проф. д-р Радослав Гайдарски. Близо 300
бяха гостите - дипломати, представители на партиите в лявата
коалиция, на синдикати и на

те я здравна, икономическа и
социална кризи. Рязкото увеличение на цените на еленергията
доведе до задълбочаване на
проблемите в икономиката и за
домакинствата”, заяви Нинова
в политическия доклад. По думите й изминалите 12 месеца
са били време на политическа
нестабилност, на мъчителна
раздяла с управлението на
ГЕРБ, на усилия на опозицията
в лицето на БСП и на новите
партии да направят промяната.

Нинова направи критичен анализ на участието на БСП във
вотовете, на идейно-програмното и организационното й
състояние на партията и очерта мерки за развитието й.
“БСП е основен стълб на
стабилност, сигурност, предвидимост, предсказуемост и професионализъм в правителството и в НС. Наложихме мораториум върху увеличението на
сметките на битовите потребители. Подпомогнахме с близо 2

млрд. лв. домакинствата и бизнеса. Започнахме борба с мобилните оператори, с колекторските фирми и с частните съдебни изпълнители”, отбеляза Нинова. “Продължаваме да настояваме за преизчисляване на
всички пенсии с нов средноосигурителен доход. В новия бюджет социалните разходи са увеличени с над 30% спрямо 2021
г. Мечтаните от нас безплатни
детски градини и ясли са факт
от 1 април, с 10% се увелича-

ДЕЛЕГАТИ:

ват парите за издръжката на
детски градини и училища, децата в предучилищните групи
ще продължат за получават безплатни закуски. 6,5 мнл. лв. са
заложени за транспорт на учениците от средищни училища и
професионални гимназии в
съседни населени места”, изреди Нинова. Продължаваме да
работим в изпълнение на ангажиментите на БСП, поети в нашата програма и предизборната кампания, категорична е тя.

Íå å âðåìå çà ñìÿíà íà êóðñà

Ëåâèöàòà ïðèçîâà
çà äèàëîã ñ Ðóñèÿ

Мнозинството от изказалите се делегати на конгреса призаваха да не се
гласува оставката на Корнелия Нинова. Не е време
за смяна на курса, нека да
не хвърляме партията в
пряк избор, заяви Емилия
Жилиева от Лясковец.
Конгресът трябва да даде
ясен сигнал за безспорност и единство, призова
Катя Георгиева от Ямбол.
“Трудните времена раждат
силни хора. Нинова показа точно това с поведението си. Силата на БСП е
силата на всеки един от
нас, конфронтацията е излишна. Само по този начин и с този лидер можем

“БСП е за възстановяване на диалога с Русия
в рамките на политиката на ЕС и за развитие на
равноправни отношения, основани на принципите
на международното право. Позицията на България трябва да бъде съобразена с подписаното коалиционно споразумение”, заяви Корнелия Нинова по повод напрежението НАТО-Русия и конфликта в Украйна. Тя обяви, че напрежението
между НАТО и Русия не е дискутирано в МС и
няма решение на правителството.
“България е суверенна и независима държава и
взима решенията си самостоятелно извън всякаква
чужда намеса, независимо откъде идва. Ние не желаем да бъдем въвличани във война. Настояваме да
се намали напрежението и споровете да се решават
с дипломатически средства”, призова Нинова. Ние
сме за подкрепа за Минския процес за дипломатическо разрешение на конфликта в Източна Украйна
с мирни средства и за подкрепа в рамките на ЕС и
НАТО за деескалация на противопоставянията в
Черноморския регион, поясни Нинова.

да продължим започнатото”, категорична бе депутатката Веска Ненчева. С
прекия избор взехме решението кой да ни представлява и да е лидер, заяви Камен Тодоров от Хасково.
Депутатът Александър
Симов обяви, че срещу
БСП се провеждала “масивна и чудовищна медийна кампания”, но въпреки това тя продължава да
стои стабилно и да задава социалния вектор в управлението. Само сплотена и обединена БСП
може да бъде полезна
както на себе си, така и
на страната и народа си,
заяви министърът на зе-

меделието Иван Иванов.
Най-накрая можем да
върнем държавността и
да дадем шанс на младите
образовани българи да се
развиват със самочувствието на европейци, подчерта зам.-министърът на
икономиката и индустрията Димитър Данчев.
“Въпросът пред БСП е
екзистенциален. Той няма
да се реши само с промяна
на върха, но тя е необходима. И тя няма да стане
на конгреса, а на пряк избор”, заяви Крум Зарков.
“Участието във властта не
е тъждествено на състоянието на партията. БСП е
в упадък”, предупреди ев-

родепутатът Петър Витанов. Колежката му Цветелина Пенкова призова да
се даде път на младите. Весела Лечева разкритикува
отношението на БСП към
президента и подчерта, че
на 4 април м. г. партията е
трябвало да тръгне заедно
с президента рамо до рамо
и да спечели изборите.
Според Валери Жаблянов
независимо от министрите си, БСП не е в състояние да определя политиката на правителството, защото не може да определя
нейните финансови параметри от гледна точка на
държавните финанси, а не
социалните харчове.

Ñîöèàëèñòèòå ùå ïðåäëîæàò ñìåñåí âîò - ñ ìàøèíè è õàðòèÿ
БСП ще преосмисли твърдата си
подкрепа за машинното гласуване и ще
предложи въвеждането на смесен вот - с
машина и с бюлетини, за да може всеки
гражданин да има право на избор, обяви
Корнелия Нинова. Тя отчете, че машинният вот е преодолял препятствието с
недействителните бюлетини и фалшификациите на резултатите и е ограничил
контролираните и купените гласове.

Според Нинова това е направило последните избори много по-честни и прозрачни, но изцяло машинното гласуване
е намалило избирателната активност.
“Мнозина от хората го посрещнаха с
притеснение и не отидоха до урните.
Това беше потвърдено както от социологическите изследвания, така и от прекия контакт в рамките на кампанията”,
призна Нинова.

Изборите са показали, че пред
БСП стоят важни въпроси, свързани
с ниската избирателна активност и с
недоверието към системната партийност и към идеологическия облик дясно-ляво, пандемията от КОВИД-19 и
епидемичните мерки.
Според Нинова партията се е изтощила от вътрешни борби. “Обидени другари не участваха в кампанията, а някои

открито или не работеха за други политически субекти. Слабо организационно поведение и грешки в медийната кампания”, отчете Нинова като причина за
спада в гласовете на БСП за трите избора миналата година.
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Êóòèÿ öèãàðè ïîñêúïâà
ñ îêîëî 20 ñò. îò þëè
Заради повишаване на акциза за 3 години цената
на пакет цигари ще се вдигне средно със 60 ст.
Кутия цигари ще поскъпне
средно с около 20 стотинки
от средата на годината. Министерството на финансите
предлага поетапно вдигане от
втората половина на годината
на акциза на почти всички
тютюневи изделия на българския пазар. Предложението е
заложено с актуализирана
средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г.
Заложено е от 1 юли да се
увеличи акцизът на цигарите от 177 на 187 лв. за 1000 къса.
Ръстът е с около 5,5% и означава, че една кутия ще се оскъпи с около 20 стотинки тази
година. Поскъпването обаче
ще продължи и от 1 юли 2023
г. акцизът ще достигне 196 лв.,

а от 1 юли 2024 г. - 206 лв.
Така за три години се предвижда акцизът върху цигарите да се вдигне с 16,4%, което
е
около
60
стотинки
поскъпване при пакет цигари.
Акцизът на нагреваемите
тютюневи изделия, като IQOS
и Glo, също се вдига - от 233
на 244 лв. на килограм тютюн.
Повишение ще има и през
следващите две години, докато не достигне до 268 лв. на
килограм от 1 юли 2024 г.
Увеличението е доста поскромно от това, което подготвяше служебният финансов
министър Валери Белчев. В
неговия проект повишението
бе шоково от 1 януари - с над
2,5 лв. за кутия бездимни ци-

гари. През 2019 г. депутатът
от Обединените патриоти, а
впоследствие министър на
екологията Емил Димитров
внесе проект за повишаване
на акциза на традиционните
цигари, но ден след това го
оттегли.
Според разчетите на Асен
Василев поетапното увеличение на акцизните ставки за
тютюневите изделия от 1 юли
2022 г. и следващите две години ще донесе на бюджета
допълнителни приходи от акцизи и ДДС в размер на 120
млн. лв. тази година, 43 млн.
лв. догодина и 8,5 млн. лв. през
2024 г. Акцизът върху пурите
и пуретите се запазва, както и
този върху алкохола.

9% ÄÄÑ çà õðàíèòå ïîèñêàõà
ïðîèçâîäèòåëè
Месопреработвателите настояват за
по-нисък ДДС за всички хранителни стоки като мярка за борба с високата инфлация. Това обяви директорът на Асоциацията на месопреработвателите в България д-р Диляна Попова, цитирана от
economic.bg. Това е и старо предложение на БСП. При преговорите за съставяне на правителство левицата поиска
9% ДДС за храните от малката потребителска кошница. Земеделският министър
Иван Иванов заяви, че ще положи максимални усилия за намаляване на ДДС, но
обясни, че крайното решение ще се вземе
от коалицията. Предложение за намаляване на ставката на ДДС на храните има
и от хлебопроизводителите. Казусът е
дискутиран многократно в парламента.
Мярката би струвала около 1 млрд. лв. на
година за бюджета.
“От хранителната индустрия
продължаваме да настояваме като антиинфлационна мярка в България да бъде
намален ДДС на 9%. Това не е прищявка,
а ще предпази отрасъла от инфлацията”,
каза Попова. Тя припомни, че от 2019 г.
в Румъния се прилага ДДС от 5% за здравословни и традиционни храни, включително зеленчуци и плодове, вместо стандартната ставка от 19%. В Германия ставката на ДДС от 19% беше намалена на
16% по време на ограниченията заради
пандемията. Ставката от 7% за основни-

те хранителни продукти беше променена
на 5%. В Полша прилагат 8% ДДС върху
зеленчуците и плодовете вместо високия
данък върху продажбите от 23%. ДДС
върху храните беше намален до 5% по
време на епидемията от КОВИД-19 и се
очаква да стане 0% тази година, за да
ограничи инфлацията, обясни Попова.
Cпopeд нея се oчaквaт фaлити нa
бългapcки кoмпaнии зapaди pacтящитe
цeни нa електроенергията и гopивaтa.
“Нaдявaмe ce пpaвитeлcтвoто дa
oткликнe нa нaшaтa мoлбa за намаляване на ДДС. Toвa e eдинcтвeният нaчин
дa ce изcвeтли ceктopът и дa нe ce вдигaт
цeнитe”, каза Попова.
Животът ще продължава да поскъпва
през следващите месеци. Най-вероятно
инфлацията ще остане висока през цялата година, прогнозира финансистът
Даниел Дончев пред “Моите пари”.
Пандемията и високите цени на енергоносителите доведоха до рекордни
стойности на инфлацията от 2008 г.
насам. Поскъпването на живота потребителите усещат предимно в магазина.
“Инфлацията е вече изпусната от бутилката и малко трудно ще се върне
обратно бързо. Най-вероятно тя ще
остане висока и през тази година, като
е възможно и през следващите няколко
месеца тя да продължи да нараства”,
прогнозира Дончев.

Ñàìî åäèí ÿçîâèð
å çàêîííî ðåìîíòèðàí
С един законно ремонтиран язовир може да се
похвали Държавната консолидационна компания
(ДКК) след предварително
разплатени 500 млн. лв.
Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова в пленарната зала на
Народното събрание миналата седмица. Тя дойде в
парламента, за да предостави по собствено жела-

ние информация за положението с язовирите в
страната. Бившите управляващи от ГЕРБ възлагат
на ДКК да извърши основен ремонт или реконструкция на 416 язовира. За
целта държавата отпуска
на компанията половин
милиард. ДКК плаща авансово цялата сума на “Монтажи” ЕАД, за да започне
работа по 267 язовира. По
отношение на 148 други

язовира не се предприемат
никакви действия. В крайна сметка завършени са ремонтите на едва 11 язовира. Но ДНСК се произнася, че 10 от тях са незаконно ремонтирани, и отказва
да ги приеме. Узаконен е
само един. Останалите нямат строителни разрешителни, общината не е дала
съгласие и т.н. Вицепремиерът обяви, че подготвя и
ще търси парламентарна
подкрепа за промени в
Закона за водите, с които
да се решат част от проблемите с язовирите. Предвижда се и създаването на
регистър на язовирите.

80% îò ôèðìèòå ùå âäèãàò çàïëàòè
Над 80% от фирмите
планират вдигане на
възнагражденията още
през първата половина
на 2022 г., като 60% отбелязват, че промените
ще засегнат всички - от
чистачката до началника.
Това показва проучване
на “Менпауър България”,
обхванало близо 200
предприятия от 19 икономически сфери в цялата страна.

Най-масови увеличения на доходи се задават
в банките и застрахователите, в кол центровете,
в болниците.
Има три сектора, които изпитват особен глад
за кадри и които са пострадали значително от явлението “доброволно напускане” - “Производство”, “Автомобилна индустрия” и “Търговия”. В
тях делът на фирмите,

които планират увеличение на заплатите в идните месеци, е доста висок.
В сферите “Банки, финанси и застраховане”,
“Споделени услуги” и
“Консултантска дейност”
почти всички компании
посочват, че ще има увеличение на възнагражденията. Болниците и ДКЦта също планират по-големи фондове “Работна
заплата”.

ÍÀÏ îòêðè 340 ìëí. ëâ. ëèïñè
â êàñèòå íà 609 ôèðìè

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

При 609 фирми са констатирани несъответствия
в касовите наличности за
повече от 337,6 млн. лв.,
показва проверката на Националната агенция за приходите (НАП). Проверени
са над 1500 дружества заради нелогично високи декларирани касови наличности. При близо 600 компа-

нии проверката все още
продължава на място. През
юли 2021 г. НАП започна
масова кампания за проверка на касова наличност
- сумите, отчитани счетоводно като налични в касите на фирмите. Към момента на проверките над 1020
фирми са декларирали изплатен дивидент на стой-

ност близо 725 млн. лв., а
277 дружества са заявили
своето намерение да го
разпределят. Законът дава
възможност на юридическите лица да разпределят
дивидент към физическите
лица - собственици, като
заплатят дължимия за това
5% данък, допълват от
приходната агенция.

www.duma.bg
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852 ìëí. ëâ. çà äîáàâêè êúì ïåíñèèòå
В бюджета за тази
година са планирани 852
млн. лв. за добавките към
пенсиите за първите 6
месеца на годината, а за
разходи за социално подпомагане са предвидени
20,1 млрд. лв.
90 млн. лв. ще струват семейните помощи за
деца, 223 млн. лв. ще
покрият увеличението на
заплатите за асистенти
на деца с увреждания. 70
млн. лв. ще са помощите
за деца до 2 г., допълнителни 111 млн. лв. са

отпуснати за сферата на
социалните услуги. Минималната заплата ще се
покачи от 650 на 710 лева
от 1 април. Толкова вече
ще бъде и обезщетението
за майчинство през втората година. Максималният осигурителен доход
се увеличава от 3000 на
3400 лв.
За здравеопазването в
проектобюджет 2022 са
заделени 500 млн. лева за
ваксини, тестове и лични
предпазни средства, 470
милиона за медиците на

първа линия, 100 милиона за добавките от 75 лева
за ваксинираните пенсионери и 581 милиона
допълнително за Здравната каса.
В сектор енергетика
се отделят допълнително
над 900 милиона за компенсации заради цената
на тока за ЕРП-тата и
бизнеса. Общините ще
получат с 600 млн. лв.
повече субсидии, за да се
компенсира и по-скъпият
ток. Както стана ясно, за
кметства, болници и учи-

лища ще се създаде фонд,
който да сключва дългосрочни договори за ток.
Големи военни разходи на този етап не се
предвиждат, отговори
финансовият министър
във връзка с намерението
на военното министерство да купи две подводници. В бюджета сега се
залагат само 187 млн. лв.
за закупуване на патрулен кораб, 180 млн. лв. за
допълнителна инфраструктура за модернизацията на летището “Граф

Игнатиево” за самолетите Ф-16. Бюджетът на
Българските държавни
железници и НК “Железопътна инфраструктура”
за 2022 г. достига 663
млн. лв. Заделени са

допълнително 1,671
млрд. лв. за републиканската пътна мрежа, с
което бюджетът на
Агенция “Пътна инфраструктура” достига над
2,4 млрд. лв.

Áþäæåò 2022 - ñîöèàëíà
ñïðàâåäëèâîñò è èíâåñòèöèè
Държавата
планира да
изхарчи
рекордните
66 млрд. лв.
през тази
година
Инвестиции, социална
справедливост и повече средства за развитие на човешкия
капитал. Така определи приоритетите в бюджета за 2022
г. вицепремиеерът и министър
на финансите Асен Василев
при неговото представяне.
“Философията на този бюджет е по-различна от това, което сме виждали до момента.
Това не е бюджет, който се
опитва да изглади икономическия бизнес-цикъл на принципа
когато икономиката прегрява,
да има по-малко инвестиции, и
когато икономиката е в спад,
това да се компенсира с
държавни инвестиции. Това е
бюджет, който се опитва да
постигне трайна промяна в па-

СНИМКА БГНЕС

Асен Василев
раметрите и в траекторията на
икономическия просперитет на
страната”, коментира Василев.
Разходите на държавата ще
продължат да растат и през тази
година и ще достигнат процент
на преразпределение спрямо
БВП, близък до средния за ЕС.
Основните данъчни ставки остават същите.
Василев направи уговорка-

та, че голяма част от политиките на новото управление не
са заложени в този проект и
ще намерят отражение при
актуализацията му в средата на
годината, но без да се променя
основната му рамка.
През тази година държавата планира да похарчи рекордните почти 66 млрд. лв. или
46% от очаквания БВП на

12% ðúñò íà ó÷èòåëñêèòå çàïëàòè
С около 12% ще се
увеличи средната учителска заплата от април.
Така тя ще достигне
125% от средното възнаграждение в страната,
съобщиха от образователното министерство.
Точният й размер ще
бъде обсъден със социалните партньори и записан в наредба на министъра на образованието и науката. Повишението на заплатите на педагозите ще се обезпечи с
239 млн. лв. Поради новия размер на минималната заплата в страната
ще се увеличат разходите и за възнагражденията
на непедагогическите

специалисти. Така за заплати в образованието ще
се дадат допълнително
315 млн. лева. В момента
минималната учителска
заплата е 1260 лв. и с
увеличението с 12% би
станала 1411 лв. В проектобюджет 2022 са
предвидени 10% повече
пари за издръжка на детските градини и училищата. Допълнителните 40
млн. лв. са за покриване
на по-високите разходи
за електроенергия, отопление, горива, вода. Със
100 млн. лв. ще се финансира нова програма за
извънкласни дейности в
училищата и в центровете за подкрепа на лично-

стното развитие, така че
повече деца да спортуват
или да се занимават с
изкуство.
И през тази година
учениците ще имат
възможността да почиват
безплатно на море или
планина по Националната
програма “Отново заедно”. Бюджетът й ще е 22,6
млн. лв. Програмата беше
спряна временно през
миналата година заради
ръст на заболелите от
КОВИД-19 в страната.
Всички отложени тогава
пътувания ще могат да се
проведат през това лято.
С 15 млн. лв. ще започне нова програма за
изграждане на физкул-

страната. От тях по-голямата
сума - 63,2 млрд. лв. (44,2% от
БВП), са официален разход,
разписан в проектобюджет
2022. Към тях обаче трябва да
се добавят и 2,8 млрд. лв., които бяха заделени от миналата
година в специални сметки за
енергийни помощи и пенсионни добавки, за да се похарчат
през тази година. Така държавата ще разполага с почти 10
млрд. лв. повече в сравнение с
миналата година.
Планираните приходи също
са повече - с 6,7 млрд. лв., основно заради ръст на данъчните постъпления, което е и очаквано предвид прогнозите за
висока, макар и спадаща във
втората половина на годината
инфлация. Максималният размер на новия дълг, който може
да поеме държавата през тази
година, е определен на 7,3
млрд. лв., като от тях 3 млрд.
лв. по думите на Василев са за
рефинансиране на стари емисии, чийто падеж е настъпил.
Въпреки това държавният дълг
ще остане далеч под лимита по
европейските правила (60% от
БВП) и се очаква да достигне
24,8% от БВП.

турни салони и спортни
площадки в училищата, в
които няма такива или
съществуващите не са в
добро състояние.
С 10% ще се увеличат
средствата за студентски
стипендии, като за това са
разчетени 5,5 млн. лв.
Издръжката на обучението във висшите училища
ще се повиши с 43 млн.
лв. С 2,2 млн. лв. ще се
покрият таксите на студентите, които се обучават в защитени специалности или такива с недостиг на кадри за пазара
на труда. Детските градини и яслите ще са безплатни в цялата страна от
1 април 2022 г., а обезщетението за майчинство
през втората година става 710 лв. месечно.

Дефицитът се предвижда да
бъде в размер на 5,9 млрд. лева
или 4,1 на сто от прогнозния
брутен вътрешен продукт с
КОВИД-мерките, а без тях 2,5%. Финансовото министерство прогнозира още средногодишната инфлация тази година да възлезе на 5,6 на сто.
Данъкът върху доходите и
за фирмите остава 10 процента, а ДДС - 20 на сто. Ще има
намалена ставка от 9 процента
на ДДС върху определени стоки и услуги. “Няма как да има
растеж, без да инвестираме в
хората и капиталовата инфраструктура на страната. По
този повод е предвидено удвояване на капиталовите инвестиции от 2,9% от БВП към
момента до 5,8% от БВП”,
заяви Асен Василев. Той очаква икономическият ръст на
страната тази година да достигне 4,8%, като той би бил сред
най-внушителните за последните 15 години. Прогнозата е
малко под изказванията на премиера Кирил Петков и министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер, които
обещаваха поне 5% растеж и
дори повече.

Îáëåê÷åíèÿòà
çà äåöà îñòàâàò
В проектобюджета се
предвижда и удължаване
на увеличения размер на
данъчното облекчение за
деца и за доходите от
2022 г. То се полага на
работещи родители и в
максимален размер води
до отстъпка от данъка от
450 лв. за годината за
едно дете, 900 лв. - за две
деца, 1350 лв. - за
три.Бюджет 2022 предвижда 1 млрд. лв. за ваучери към заплатата на
работещите, предвижда проектодокументът,
представен в петък от
финансовото министер-

ство. Това е значителен
ръст спрямо практиката
до момента. За сравнение, през 2021 г. квотата
за ваучери беше 390 млн.
лв. Освен за храна за
първа година книжата ще
могат да се ползват също
за ток и вода, става ясно
от промените.
През 2022 г. ваучерите, които досега бяха в
размер до 80 лв., ще
бъдат увеличени на до
200 лв. Още преди публикуването на проектобюджета промените бяха
обявени от вицепремиера Корнелия Нинова.
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Берлускони оттегли
кандидатурата си
за президент
Силвио Берлускони оттегли
кандидатурата си за президент
на Италия. Това стана на видеоконферентна среща на върха на
дясноцентристките политически
представители. Вотът в парламента за избор на нов държавен
започва днес. Мандатът на настоящия президент Серджо Матарела изтича на 2 февруари.
Лидерът на Демократическата
партия Енрико Лета обясни, че
“десните не са мнозинство и нямат предимство по въпроса за
държавен глава и за кандидат, с
който да са съгласни всички”.

Над 1800 наказателни
дела в Казахстан

СНИМКИ БГНЕС

През почивните дни Европа бе залята от КОВИД-протести. В Брюксел десетки хиляди
въстанаха срещу нарушаването на човешките права. Демонстрацията бе организирана
от “Обединени европейци”. В цяла Франция се проведоха протести малко преди влизането
в сила на новия ваксинационен сертификат. Във финландската столица Хелзинки мирно
протестно шествие поиска отпадане на ограниченията и на забраните за публични прояви

Ðóìúíèÿ èñêà ïî-ñèëíî
ïðèñúñòâèå íà ÍÀÒÎ
Алиансът вземал решения къде
и под каква форма да се разполага
Заместник генералният секретар на
НАТО Мирча Джоана решително
отхвърли декларацията на руския външен
министър Сергей Лавров, в която се настоява за изтегляне на частите на НАТО,
както и на бойната техника от Румъния
и България. “Няма никаква възможност
за преговори по този въпрос, няма
възможност за компрометиране на представителството на НАТО на територията на държавите членки на алианса”, заяви той. НАТО взима решенията къде и
под каква форма да е неговото военно
присъствие, “това всъщност изобщо не
засяга Русия”, допълни Джоана.
В последните дни американският президент Джо Байдън и френският му коле-

га Еманюел Макрон обявиха, че представителството на НАТО в Румъния ще бъде
укрепено. Румънският държавен глава
Клаус Йоханис приветства тези намерения. По този начин стратегическото
партньорство “по източния фланг на черноморския регион ще бъде укрепено”,
припомня германската телевизия АРД.
В момента в северната ни съседка,
която също като България е член на
НАТО от 2004 г., се намират 1000 натовски войници. След разговори с партньорите от НАТО външният министър
Богдан Ауреску каза, че всички съюзници са изтъкнали значението на укрепването на източния фланг на алианса и
това би трябвало да се случи, колкото се

може по-бързо. “Това са решения, които трябва да бъдат приложени в рамките на Северноатлантическия договор”,
заяви той. “Освен това консолидацията
и заявленията на президентите на САЩ
и Франция имат и предупредителен характер в моментната сложна ситуация
със сигурността”, допълни Ауреску.
Румъния има 650-километрова граница с Украйна. След окупацията и
анексирането на Крим през 2014 г.
Румъния де факто има обща морска граница с Русия в Черно море. Чрез анексирането на Крим Москва си осигури
силни позиции в Черно море, коментират румънски военни експерти. По този
начин се засили контролът на Москва
върху пристанищата, търговските маршрути и енергийните трасета. Поради
това румънското правителство многократно е настоявало за изпращането на
още американски и натовски части.

Ñîöèàëèñòèòå
âîäÿò â Ïîðòóãàëèÿ

È Ñúðáèÿ ñ
ïðåäñðî÷íè èçáîðè

В Португалия започна предварително гласуване за предсрочни общи избори. Социологическите проучвания показват, че социалистите водят, въпреки че преднината им пред най-близките
им дясноцентристки съперници намалява. Опцията за предварително гласуване бе въведена заради пандемията, за да се предотврати струпване на много хора в изборния ден следващата неделя. Премиерът Антониу Коща, който ръководи две последователни правителства на малцинството на социалистите от 2015 г., е
сред тези, които ще гласуват предварително.
Левите имат около 38% подкрепа в сравнение с малко над 30%
за основната опозиционна Социалдемократическа партия, което ще
остави Коща отново без работещо мнозинство в парламента според
социологическите проучвания.
Предсрочни избори има и в Северен Кипър. Там се очаква наймного гласове да спечели дясната Партия на националното единство, която се покрепя от Анкара. Леви организации и партии призоваха за бойкот на изборите заради липсата на надежда за промяна
на статуквото чрез тях.

На 15 февруари ще насрочим провеждането на
предсрочните парламентарни избори в страната, заяви председателят на Скупщината (парламента - б.р.)
Ивица Дачич. Според него президентският вот ще бъде
насрочен за 2 март.
“Местните и президентските избори се насрочват от
председателя на Народното събрание. Президентът издава указ за провеждането на предсрочните парламентарни избори”, каза Дачич, цитиран от държавната телевизия. “Целта на повечето партии е всички избори да
се проведат в един и същи ден - 3 април. Съгласно
закона местните и парламентарните избори трябва да
бъдат насрочени 45 дни преди вота, което означава това
да стане около 15 февруари. Президентските избори се
насрочват 90 дни преди изтичането на мандата. Мандатът на президента Александър Вучич изтича в края на
май. Това означава, че президентският вот ще бъде насрочен около 2 март”, уточни Ивица Дачич.

В Казахстан са образувани над
1800 наказателни дела във връзка
с безредиците в началото на годината. Те са за тероризъм, убийства и прояви на насилие срещу
представители на властта, стана ясно след среща на президента
Касим-Жомарт Токаев с ръководителите на силовите ведомства.
Над 3300 души са били арестувани
по време на събитията, близо 1100
са освободени. 16 са наказателните дела, заведени от близки на
загинали или от пострадали от
полицейски произвол. 24-има са
освободените в Алмати, за които
е установено, че са били незаконно
задържани, обявиха от прокуратурата.

Отлагат
карнавала в Рио
Знаменитият карнавал на самбата в Рио де Жанейро, който
трябваше да се състои през последния уикенд на февруари, е
отложен за края на април заради
разпространението на варианта
Омикрон, предадоха агенциите.
“Решението беше взето заради
ситуацията с пандемията в Бразилия и необходимостта да запазим човешкия живот, и да обединим усилията за стимулиране на
ваксинационната кампании в стараната”, се каза в съвместно
изявление на местните власти в
Рио и Сао Пауло.

Перу обяви „извънредна
екологична ситуация”

Перуанското правителство
обяви в събота 90-дневна “екологична извънредна ситуация” за
крайбрежната зона, пострадала
в резултат на разлив на 6000
барела суров петрол преди седмица. Властите планират “устойчиво управление на засегнатите райони” с “възстановяване
и санитарни дейности” на 21
замърсени плажа. Президентът
Педро Кастийо лично провери засегнатите места.
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Ëîíäîí: Ìîñêâà èñêà
ïðîðóñêè ëèäåð â Êèåâ
Това щяло да стане чрез „окупация”, Кремъл нарече твърденията „абсурдни”
Великобритания обвини в събота
Русия, че “се стреми да постави проруски лидер в Киев” и че “обмисля”
да “окупира” Украйна, предаде АФП.
“Имаме информация, че руските
разузнавателни служби имат връзки с
много бивши украински политици”, се
казва в изявление на британското
външно министерство. “Според нашата информация руското правителство
се стреми да постави проруски лидер
в Киев, като планира да нахлуе и окупира Украйна”, добавиха от Форин
офис. В тази връзка министерството
потвърждава, че “бившият украински

депутат Евгений Мураев се разглежда като потенциален кандидат”.
Изявлението бе направено няколко часа след като руското външно министерство предупреди за предстоящи информационни и военни провокации от Запада, в частност от САЩ,
по украинската тема. В същото време
британското министерство не предостави доказателства за своите изявления.
Коментирайки твърденията на Форин офис, Евгений Мураев предположи, че британското външно министерство “нещо се е объркало”. “Мъча се

да смилам тази нелепост и глупост.
Може би някой иска да затвори още
един независим канал”, каза Мураев,
който е собственик на украинския телевизионен канал “Наш”. Той припомни, че вече три години е под руски
санкции, забранено му е да влиза на
територията на Русия като лице,
представляващо заплаха за националната сигурност, а активите на баща
му в Русия са замразени.
“Призоваваме
британското
външно министерство да спре провокативната дейност, да спре да разпространява глупости и да се концентри-

ра върху изучаването на историята
на татаро-монголското иго”, заключи
руското външно министерство.
По-рано британският външен министър Лиз Тръс заяви в изказване
пред мозъчния тръст на Института
“Лоуи” за външни работи в Сидни, че
Украйна е преживяла много нашествия - “от монголите до татарите”.
Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова след изявленията на Тръс за
Украйна запита за образователната
институция, която е издала дипломата на министъра.

Ãåðìàíèÿ îòêàçâà äà ïðèçíàå ÿäðåíàòà åíåðãèÿ çà „çåëåíà”
Правителството на
Германия категорично
отказва да признае атомната енергия за “зелена”, съобщи Дойче веле.
Германската страна е из-

пратила своята позиция
в писмена форма до Европейската комисия.
“Според федералното правителство атомната енергия не е в съот-

ветствие с концепцията
за устойчиво развитие.
Не може да се изключи
вероятността за сериозни аварии, застрашаващи
човека и околната среда.

Атомната енергия струва скъпо, въпросът за
утилизирането на ядрените отпадъци също не
е решен”, се казва в документа.

Същевременно германското правителство
прие да признае природния газ за “преходна”
технология.
Според източници от

управляващата коалиция
обаче Германия ще се
въздържи при гласуванията на европейско
ниво, за да избегне “ескалация”.

Êàòàð ùå
äîñòàâÿ ãàç
çà Åâðîïà
Съединените щати преговарят с Катар и други големи износители на природен газ за
извънреден план за доставки за
Европа. Разговорите са насочени към осигуряване на втечнен
природен газ по море. Мярката
е в случай на руска инвазия в
Украйна, след като преговорите между Вашингтон и Москва
отбелязаха незначителен напредък. Това засили опасенията от недостиг на доставки на
синьо гориво за Европа.
Първоначалните разговори
с Доха - най-големия износител на втечнен природен газ в
света, се водят между Великобритания и европейски държави. От своя страна президентът на САЩ Джо Байдън
ще разговаря този месец във
Вашингтон с емира на Катар
шейх Тамим бин Хамад ал
Тани.
Катар е и един от най-големите производители на
втечнен природен газ. Той
доставя на Европа около 5
процента от горивото и продава в азиатските страни около три четвърти от газа, който произвежда.

СНИМКА БГНЕС

Делегация на афганистанските талибани пристигна в Осло, където трябва да се проведат първите
официални срещи със западни дипломати след предаването на властта в Кабул през 2021 г.

„Èñëÿìñêà äúðæàâà” ñå àêòèâèçèðà â Ñèðèÿ è Èðàê
Бойните действия на джихадистката групировка “Ислямска държава”
(ИД) срещу кюрдските сили в Североизточна Сирия за трети пореден
ден причиниха смъртта на близо 90
души, а хиляди мирни жители бяха
принудени да изоставят домовете си,

съобщи АФП.
Сблъсъците бяха предизвикани
от атака, извършена в четвъртък вечерта от бойци на ИД, срещу затвора “Гуайран” в град Хасака - един
от най-големите центрове на джихадисти в Сирия, охраняван от кюрд-

ски сили.
В съседен Ирак в неделя започна
мащабна операция срещу бойци от
терористичната групировка. В нея
участват армейски части, специални
части, бойци на шиитската милиция
“Ал-Хашд ал-Шааби” и местни пле-

мена. Въздушна подкрепа им оказва
военната авиация, а от три посоки се
извършва наземна атака срещу предполагаемите позиции на радикалите.
Операцията се провежда в отговор
на голяма атака, извършена по-рано
от бойци на ИД в Дияла.
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КОЛОНКАТА НА

КАРИКАТУРА НА ДЕНЯ

ÁÑÏ è íåéíèòå
äóøìàíè

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Метаморфози
Ина МИХАЙЛОВА

Някак внезапно ДПС
установи, че моделът
“пари от джипката” е толкова порочен, че даже
несъвместим с “принципите за прозрачност”,
които партията следвала.
И като “двойкаджии”,
които със сетни сили гонят тройка в бележника,
за да прескочат в следващия клас, депутатите на
движението “преписаха”
две важни намерения на
управляващата коалиция.

Начело с Делян Пеевски,
който ще остане в аналите на парламента и със законопроекта си за офшорките в медиите, избраници на ДПС изпревариха
мнозинството, депозирайки законови промени за
прекратяване на модела
“пари от джипката” и на
“ин хаус” процедурите.
При това “рекламираха”
законопроекта си точно в
мига, в който президентът
Румен Радев бе в Народното събрание, за да положи клетва за втория си
мандат.
Защо го правят? БСП
четири години не спира
да бие тревога за раздаването на пари зад гърба на
парламента и да се бори
с порочните “ин хаус”
поръчки на Борисов. Служебният министър на регионалното развитие Виолета Комитова буквално
поведе война срещу

превъзлагането от “Автомагистрали” на дейности
без търг и конкурс за десетки милиони на други
фирми. Настоящият министър Гроздан Караджов
също каза, че “ин хаус”
процедури няма да има.
Да не говорим, че темата
е включена и в коалиционното споразумение
между управляващите
партии.
Удивително е, меко
казано, че от ДПС едва
сега установиха, че тези
прийоми са порочни.
Къде бяха във всичките
тези години, в които бившият премиер Бойко Борисов джиткаше с джипката и хвърляше пари от
прозореца? Къде бяха и
когато фирми от техните
обръчи се наместваха
удобно в строителството
на магистрали?
Сега, когато усеща, че
не само е извън “дневния

ред”, но и тотално отстранено от новия път,
ДПС пробва да се върне
в строя. Имиджът на
санкциониран по закона
“Магнитски” трудно се
лъска. Странната парламентарна тактика “препиши и изпревари” едва
ли ще вкара движението
в отбора на промяната.
Звучи невероятно, че
партията на Ахмед Доган преживява своеобразен катарзис. Вижте ни отговорни, примерни, честни, с мисъл за хората...
Да, бе! Поредната метаморфоза по пътя към коронния номер - да береш
ползите от властта, а вредите да понесат другите.
Ще дойде ли най-сетне
времето, в което ДПС ще
престане да се измъква
невредимо, въпреки че
генетично е в ядрото на
“дълбоката държава”?
Това е въпросът.

Пицата няма да е...
От стр. 1
“В момента сме заложили приходи, които са
сравнително консервативни, защото се отчита ръста
на икономиката, инфлацията и една подобрена
събираемост”. Така Асен
Василев контрира критиките и нарече проекта
“бюджет на икономическия растеж”. И допълни,
че се поставя началото на
политика, в която държавата няма да раздава пари
на калпак, нито в чували
или от джипа, а ще инвес-

тира в проекти с конкретна възвръщаемост в хората и в необходимата инфраструктура.
В тази връзка планираните 20 млрд. лв. за социални политики изглеждат наистина внушителна
цифра. Това е поне със 78% увеличение спрямо
предходната година. За
първи път от Татово време насам е предвидено
детските ясли и градини да
бъдат безплатни, като за
целта в бюджета са заложени над 80 млн. лв. Отделно със 70 млн. лв. ще

се строят и разширяват
детски градини. Ще има
стимули за учениците, за
младите семейства, ново
увеличение на пенсиите от
1 юли... Въпреки тези разходи, които мнозина може
да оценят като разточителни, е заложен бюджетен
дефицит от едва 4,1%,
което в сравнение с развитите държави е два пъти
по-нисък. Колкото до планирания растеж от 4,8%,
при силно намаляващото
население у нас съвсем не
изглежда зле, макар че на
фона на очертаващата се

инфлация, всъщност е доста скромен.
Нали не мислите и не
очаквате още утре да се
събудим по-богати от
вчера. Няма да е лесно,
няма да стане и бързо. Безобразията, сътворени от
ГЕРБ през годините, са
толкова големи, че хората очакват от новото управление да спре поне
потъването на държавата.
А с “постни пици” за
народа, чували с пачки и
чекмеджета за отбрани
фирми и субекти, това
няма как да стане.

Ах, какъв кипеж само настана в социалните мрежи след конгреса на БСП! Толкова бълбукане, патос, удивителни и съскане не съм виждал накуп след последната песен на Азис, на
която налетях случайно. “БСП се самоубива”,
“БСП върви към своята политическа смърт”,
“БСП остава в историята”. Общото между
тези мозъчни експлозии е в това, че те в повечето случаи идваха от хора, които никога
през живота си не биха гласували за БСП, а
нямат и най-малката представа за състоянието и амбициите на партията. В същата графа вкарвам и анализаторските упражнения
на тема “съдбата на левицата”. В един момент те станаха толкова натрапчиви, фиксирани и абсурдни, че в тях пролича опит за
проектирането на някакъв външен интерес в
БСП. Все едно някой се опитваше медийно да
моделира как трябва да разсъждават и гласуват делегатите на конгреса.
Е, всъщност това е голямата новина от проведеното заседание.
БСП не се поддаде на медийните капани, а
социалистите за пореден път в историята на
прехода демонстрираха здрав разум и изключително държавническо отношение към това, което се случва в България. Да, знам, провеждането
на пряк избор щеше да е истинско приключение,
но аргументите, които чух срещу това, бяха
много силни. Това не бяха аргументи на хора,
които държат на запазване на статуквото,
както се опитват да ни убедят поредните истерици по медиите, а на хора, които осъзнават
отговорността на БСП в управлението.
Държавата днес е пред прага на много икономически проблеми. Съдебната реформа трябва
да започне всеки момент, има много неща за
вършене, а през това време левицата трябваше
да излезе от окото на бурята и за пореден път
да се занимава със себе си. Защото наистина
днес е времето БСП да покаже, че е партия,
която може да реализира идеи. Че е партия,
която може да се бори за социална политика, а
не просто да говори за нея. Защото шансът да
участваме в управлението на страната в такива кризисни времена е исторически. Много хора
не успяха да го разберат. Много хора дори умишлено искат БСП да е някъде встрани от тези
процеси, разстреляна, маргинализирана, доведена до абсурд. Точно на това разбиране се противопоставиха делегатите на конгреса.
Отхвърлената от делегатите оставка на
Корнелия Нинова показва и нещо друго. Нещо,
което медиите, анализаторите и политическите пираткаджии забравят - тя има реална
подкрепа в БСП. Това, че Андрей Райчев или
Валери Жаблянов трудно приемат този факт,
е изцяло техен проблем. Нима си мислите, че
резултатът от вътрешнопартиен избор щеше
да е различен? Нинова не е диктатор, който
управлява БСП с камшик и ритници. Тя за пореден път демонстрира, че има реална подкрепа. Заради това много се смях, като четох, че
конгресът бил “режисиран”. Да не би специално за него да са били докарани извънземни?
Това са същите хора, които години наред са
работили за БСП, за каузите на левицата, за
развитието на лявата политика.
Това са същите хора, които днес виждат
своя шанс да бъдат част от голямата промяна
в България. И заради това гласуваха така. И
някои май доста ги заболя от този вот. Проблемът си е техен.
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ДЕЯНА ДАНАИЛОВА е родена в Русе. Завършила е журналистика в Софийския университет, профил телевизия. От студентските години започва да работи в Българска телевизия, единствената по това време. Случайност я отвежда в Министерството на културата, където остава почти 35 години. Занимава
се с международната културна политика. Избирана е на високи
постове в международни организации. Била е заместник-министър на културата. Присъединява се към екипа на БСТВ от
самото начало - месеци преди да стартира редовното излъчване на програмата. В телевизията отговаря за културната
продукция, заема поста програмен директор, а от една година
е управител.

ДЕЯНА ДАНАИЛОВА:

Òðè ãîäèíè ÁÑÒÂ
êàçâà èñòèíàòà
Следваме пътя, който сме поели от самото
начало - да представяме фактите
такива, каквито са, да бъдем критични,
когато се налага, казва управителят
на Българска свободна телевизия
Интeрвю на Ина МИХАЙЛОВА

 Честит рожден ден на БСТВ!
Характер, любов, кауза, професионализъм, всеотдайност... Беше ли
достатъчно всичко това, за да успеете и да се откроите през тези
три години като любимата телевизия на стотици хиляди българи?
- Благодаря за поздравленията по
повод нашата трета годишнина. Наистина, за да се утвърди в медийното
пространство една нова и млада телевизия, е необходимо да проявяваме
характер и воля, да обичаме това, което правим, да работим всеотдайно.
Преди три години се събрахме екип
ентусиасти, такива сме и днес. От самото начало искахме тази телевизия
да е различна, да има собствена физиономия. Заложихме на това тя да
бъде социална, творческа, актуална и
отдадена на своите зрители, да брани
правото на всеки гражданин на свободно мнение и достоен живот. Да
бъде територия, в която свободата
на мненията е гарантирана, а истината и фактите се представят такива,
каквито са.
Смятам, че не сме сбъркали. През
годините зрителската ни аудитория
се увеличава, гледат ни не само на
територията на страната, но и извън
нея. Все пак сме обществен оператор с национален обхват, който разпространява своята програма по
кабел и сателит. Разбира се, имаме
амбицията да разширим този обхват,
защото все още не сме достигнали
до всеки български дом, по технически причини.
Активна е обратната връзка със
зрителите, тяхното мнение се чува в
нашия ефир. Разработваме теми, репортажи и разследвания по сигнали
на зрители и поддържаме връзка с
аудиторията чрез директни включвания в предаванията, социалните мрежи и собствена уеб платформа. Бяхме единствената телевизия, която
беше всеки ден на площада с протестиращите и чуваше техния глас. Надявам се тази тенденция да продължи
да се разраства.
 Телевизията, казват, е скъпо

удоволствие. Какво е БСТВ?
- Преди всичко за нас, телевизионните работници, телевизията е
магия. И, да, скъпо удоволствие. Разполагаме с много добро техническо
оборудване, имаме чудесни телевизионни студия. Но това не е достатъчно, ако нямаме този хъс да изпипваме всеки детайл в творческия
процес. Бих искала да благодаря на
целия екип за високия професионализъм и непрекъснатия стремеж да
се усъвършенства. Успешна телевизия се прави с много пари, но няма
как да е конкурентоспособна, ако не
разполага с добър творчески и технически екип.
БСТВ е единствената, или една от
малкото телевизии, на която финансирането и собствеността са прозрачни. Никога не сме крили, че сме партийна телевизия. Но само ние го заявяваме открито.
 В днешно време често говорим, спорим и се разминаваме дори
в оценките за свободата на словото и за цензурата. Може ли да
обясните как журналистите на
БСТВ правят партийна телевизия,
която е свободна? Не е ли това
оксиморон?
- Свободата на словото е принцип, който всяка уважаваща себе си
медия трябва да спазва. Убедена съм,
че БСТВ е такава. Правото на свободно изразяване е основно човешко
право. Винаги търсим различни гледни точки по всяка тема, която прозвучава в нашия ефир. Никога не
подбираме и не редактираме мненията на нашите зрители, те са свободни да ги изразяват всекидневно “на
живо” чрез ефирните ни телефони.

За участие в предаванията каним
и политици, и експерти, които не подкрепят партийната ни линия, и дори
са противници на лявата идея. Но те
просто отказват. Не се плашим от политическите спорове между опоненти и винаги сме готови да предизвикваме дискусии, но това рядко ни се
отдава. През тези три години сме
получавали десетки отрицателни отговори за участие в предаванията ни
с простото обяснение: “Не ни е позволено да идваме във вашата телевизия”. Ние не питаме кой им забранява, защото знаем.
 Има ли “червени линии”, които
телевизията и екипът не трябва да
прекрачват? Какво сами сте си забранявали и не си позволявате днес?
- Журналистите в телевизията не са
подлагани на ограничения и цензура,
но има една линия, която не бива да се
прекрачва: да нарушаваш журналистическата етика и да използваш език на
омразата. Цялата продукция, която се
излъчва, е собственост на телевизията
и е нормално да се следва политиката
на медията. Водещите на предавания
добре знаят това и се съобразяват.
 Когато говорим за телевизията, няма как да не намесим и политиката? По-лесно ли е днес за
БСТВ, когато БСП е във властта?
По-комфортно ли е да се прави
партийна телевизия от позицията
на опозиция?
- От създаването си БСТВ се счита за опозиционна телевизия. Сега
ситуацията е различна, БСП е част
от коалиционното управление на
държавата. Но не мисля, че нещо
коренно се е променило. Продължаваме да следваме пътя, който сме
поели от самото начало: да казваме
истината и да представяме фактите
такива, каквито са, да бъдем критични, когато се налага.
И ако се чувстваме по-комфортно, то е заради възможността да разширим кръга на участниците в нашите предавания, да не ни заобикалят,
защото сме опозиционна телевизия.
 Как си представяте БСТВ след

“
Æóðíàëèñòèòå â òåëåâèçèÿòà íå ñà
ïîäëàãàíè íà îãðàíè÷åíèÿ è öåíçóðà,
èìà åäíà ëèíèÿ, êîÿòî íå áèâà
äà ñå ïðåêðà÷âà: äà íàðóøàâàø
æóðíàëèñòè÷åñêàòà åòèêà
è äà èçïîëçâàø åçèê íà îìðàçàòà

пет или десет години? Какво искате да гледат вашите зрители и как
ще го постигнете?
- Надявам се, че БТСВ ще се
утвърждава все повече в медийното
пространство, ще става все по-разпознаваема сред зрителската аудитория и
ще се разраства.
Предвиждаме сериозна промяна в
програмната схема с въвеждането на
нови предавания. Искаме да повдигаме духа, вярата и самочувствието на
нацията, да утвърждаваме и разпространяваме българската култура и народните традиции. Стремим се да засилим образователната функция на телевизията, да предложим интересни
предавания за здравеопазването, земеделието, за нашите най-малки зрители,
програмата ни да бъде адресирана към
всички възрасти.
Разбира се, амбициите ни са големи
и в момента надхвърлят възможностите, предвид малкия екип. Връщането към
седемдневен режим на работа и излъчването на новинарски емисии в събота и
неделя е наложително, за да не “тичаме”
след новините в понеделник. Разширяването на кореспондентската ни мрежа
също е на дневен ред. БСТВ се стреми
да отразява проблемите и успехите на
хората в цялата страна, да разказва
повече истории на обикновените хора.
И, разбира се, излъчването на документални и игрални филми, които в момента не можем да си позволим по финансови причини.
 Какъв е най-големият подарък,
който си пожелавате? Какво ще
подарите на своите зрители?
- На първо място да сме здрави,
да не губим нито за миг енергията и
творческото вдъхновение, които ни
съпътстват от самото начало. А на
зрителите искам да подарим много
интересна и разнообразна програма.
В началото често ни наричаха “телевизията с хубавите филми”, защото
представихме стотици български игрални филми, шедьоври на съветското и руско кино, европейски продукции, към които всички изпитваха носталгия. Надявам се да имаме отново
финансова възможност за закупуване на филми.
 Какво бихте казала днес на
екипа на БСТВ, което не сте казвала досега?
- По принцип съм “екипен играч”
и много държа на откритите отношения с всички колеги. Едва ли има
нещо, което не съм им казала досега,
но ще се възползвам от възможността да ги помоля да продължават да
бъдат такива, каквито са, защото само
заедно можем да преодоляваме трудности и да вървим напред. И да вярваме, че по-доброто предстои.
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Случаите на агресия срещу медици никога не са преставали, но в последно време
зачестиха, а един от тях - този
в Ново село, Русенско, предизвика доста въпроси и полемика в социалните мрежи.
И не защото нападателят е
известен на мнозина - Венци
Ангелов - Чикагото. На последните избори той беше кандидат за президент, но недопуснат от ЦИК до участие в
изборите заради проблеми в
документите. Скандалът бе
предизвикан от новината за
негов близък, починал вследствие на поставена ваксина,
както той твърди, и факта, че
това е станало не доброволно, а по принуда от страна на
работодателя му.
Оказва се, че починалият
мъж живеел от десетина години в Германия със семейството си и е имал сърдечни проблеми. Неговият шеф бил категоричен - или трябва да се
ваксинира, или губи работата
си. Това го е принудило да се
върне в България, именно за
да се ваксинира. Димо, както
се е казвал пациентът, е имал
няколко сърдечни операции в
чужбина. “Той просто си имаше проблеми със сърцето. Не
са казали на доктора за това”,
твърди кметицата на селото
Мариела Йорданова, цитирана от медиите.

2022

Äà ïðåáèåø ëåêàð
Има нещо сбъркано в модела на взаимодействие
между държавата, медиците и обществото
Валентин ГЕОРГИЕВ

заведение, в точно определено място за извършване на
манипулации и задължително
след пълно обследване на общото и специфично състоя-

в страната, като призова за
уважение и благодарност за
лекарите, фармацевтите и медицинските сестри. “Не приемам никаква форма на агресия спрямо лекари, фармацевти, професионалисти по здравни грижи, санитари и шофьори на линейки - изобщо срещу
хората в системата на здравеопазването, които всеки ден
пренебрегват себе си, за да
помогнат на друг, вярващ или
невярващ, а накрая - просто
човек, който има нужда от
квалифицирана медицинска
помощ, основана на медицинската наука и практика”, написа тя във фейсбук.

където близки на пациент с
КОВИД-19 пробили охраната
на местна болница, защото
нямали връзка с лекувания.
Още два случая - срещу русенски зъболекар, когото душили,
и лекар от Враца също добиха
известност. Последва вълна от
съпричастност след тези грозни сцени на насилие над медици в Русе и региона през последните дни.
За по-малко от 24 часа над
15 000 души се включиха в
кампания под надслов “Искам
да ме лекуват спокойни специалисти!”, а митинг събра
жители на няколко населени
места в подкрепа на доктора

Последваха остри реакции
на опровержение, а самият
Мангъров бе даден на етичната лекарска комисия. Задейства се и Софийската районна прокуратура, която следва
да установи “дали има данни
за извършено престъпление,
каквото е всяването на паника с фалшива информация”.
Как точно и с каква компетентност ще проверяват хората на Гешев е отделна тема.
Но и по този казус също
възникват ред въпроси: Манипулира ли доцентът и откъде
са се появили тези данни?
Имало ли ги е в действителност на сайта на МЗ, след което са били премахнати, каквито слухове и спекулации се
появиха? Наистина ли, както
твърди здравното министерство, има само девет известни
случая у нас на починали след
ваксина, и то без да е доказана
пряка връзка? Защото, нека не
се лъжем, никой няма полза от
прикриване на истината.
Ако властите наистина искат да привлекат обществото

Скандалът
Венци Ангелов - Чикагото
и съпругата на починалия влизат в здравната служба на селото и започват да търсят
сметка от д-р Ивайло Иванов
за поставената ваксина. Ангелов го пита защо му е поставил Janssen, при положение,
че мъжът е с пет байпаса.
Започва спречкване, след
което на разпространено във
фейсбук видео се виждат
окървавеният лекар и Ангелов, който също е пострадал.
В инцидента се намесва и
полицията, която започва да
снема обяснения от двете
страни. Ангелов се обръща
към лекаря с думите: “На салата ще те направя. Твоето
място е в Белене. Ще те убия
ти казвам, бе, ей, мършо”.
Резултатът от тази грозна
сцена е известен. Няколко села
в района остават без медицинско обслужване за дни. Институциите се задействат, съсловието реагира гневно, но не
липсват и коментари в мрежата, които са осъдителни за
поведението на лекаря и въобще за системата на здравеопазването у нас. Ще цитирам
само един от тях - на Николай
Марков, бивш служител в
НСО, който е доста активен в
мрежата. Мнение, над което
може би си струва да се замислим всички, особено здравните власти:
“В добрата медицинска
практика не съществува инжектиране, наречено ваксинация, което се извършва на
стълбите на метрополитена,
пред и в хранителни магазини, в молове, в кафенета и
прочее. Ако ваксинацията е
действителна, тя трябва да се
извършва под строг медицински контрол, в медицинско

За по-малко от 24 часа над 15 000 души се включиха в кампания под надслов
“Искам да ме лекуват спокойни специалисти! Стоп на насилието срещу медици!”
ние на пациента от лекар,
включително специалист.
Всичко останало е своеволие, грубо погазване на добрите медицински практики и
в крайна сметка престъпление. Когато има смърт следствие на неспазване на горните разпоредби това е
престъпление. Тежко.”
За обвиненията от страна
на Венцислав Ангелов обаче

няма преки
доказателства
Така твърди Министерството на здравеопазването,
според което “в България
няма случай на доказана причинно-следствена връзка между ваксина срещу КОВИД-19
и смъртен изход”.
Министър Асена Сербезова също осъди поведението на
заплаха и терор към медиците

Ангелов бе арестуван и ще
бъде съден за хулиганство.
Българският лекарски съюз
(БЛС) сезира прокуратурата и
настоя за “незабавни действия
от страна на компетентните
органи заради упражнената
вербална и физическа агресия” срещу техния колега.
“БЛС няма да търпи лекари да
бъдат унижавани, подлагани
на тормоз и душени, докато
се опитват да си вършат работата, и настоява законът да
бъде приложен с цялата му
строгост”, заявява лекарският
съюз в своя официална позиция. От БЛС уточняват, че ще
се ангажират с правната защита на д-р Иванов, както и
на “всеки друг лекар, който е
подложен на насилие”.
Само ден по-късно пак станахме свидетели на саморазправа с медици - отново в Русе,

от Ново село. В същото време обаче и приятели на обвинения за нападението над медика Венцислав Ангелов организираха протест в негова
защита пред русенската дирекция на МВР.

Доц. Мангъров
и ваксините
Скандалът с агресията срещу лекари съвпадна с друг, повсеобхватен, свързан с ваксините. Предизвикан бе от доц.
Атанас Мангъров, който съобщи в ефир на една от телевизиите, че у нас има “564 души,
които са починали, защото са
ваксинирани”. Като доказателство за твърденията си медикът публикува в мрежата и
скрийншот, на който се вижда
таблица с цифрите и за която
твърди, че е взета от сайта на
здравното министерство.

на своя страна, то висшата
форма на това е доверието.
Което пък се изгражда с предоставяне на информация, а
не с нейното отсъствие, което подхранва съмненията и
конспирациите. За да има реален ефект, трябва да се
търсят причините за напрежението и за недоверието на
хората към всичко, което
държавата прави в момента в
борбата с пандемията.
Явно има нещо сбъркано
в модела на взаимодействие
между държавата, лекарите и
обществото. Защото е недопустимо да се намираме постоянно в ситуация, в която
решенията за ваксините, броя
им, бустерите, сроковете да
се взимат и променят “в движение”. За всичко това здравните власти у нас са длъжници на обществото.
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ÀÅÖ „Áåëåíå” - ñïàñåíèåòî
îò åíåðãèåí êîëàïñ
21,5 евро ще струва мегаватчас от Втора атомна
Нора СТОИЧКОВА

заради дефицита на горива и особено високата
цена на природния газ.
Виновна за това е

сбърканата
енергийна
политика
на Евросъюза

В Европейския съюз
може да си беден, но не
може да си различен.
България не прави изключение - каквито правила
важат за всички, такива
важат и за нас. В последното десетилетие развитието на ядрената енергетика на континента беше
намачкано в полза на
ВЕИ. Това доведе до повсеместно съкращаване на
ядрените програми на
континента. Някои, като
Унгария, не се подчиниха
и разшириха съществуващите си ядрени мощности
или започнаха да планират
строежа на нови. България
обаче не събра политическа смелост да се противопостави, просто замрази може би най-готовия
ядрен проект в света АЕЦ “Белене”.
Геополитическото
менгеме е удобно извинение за нефелната политика в енергетиката и икономиката на ГЕРБ и Борисов, които десет години
танцуваха и с Русия, и със
САЩ, играха по едно полувреме в отсрещния отбор и като резултат - оборудването за АЕЦ “Белене” за поредна година е
консервирано на площадката край Дунава и не се
вижда шанс това патово
положение да се промени.
По 10 млн. лв. хвърляме
за това всяка година от
2016-а насам. Вместо да
имаме нова базова мощност, която да произвежда евтин ток, чиято цена
не зависи от пазара на
въглеродните емисии.
Преките загуби са не
само онези 10 млрд. евро
преки инвестиции и още
10 пъти по толкова непреки, които можеха рязко да
вдигнат на крака икономиката на цялата страна и да
стабилизират енергетиката ни. Директните загуби
от забавянето на този проект се чувстват днес по
джоба на всички ни.
Токът в Европа и у нас
от август насам се вдигна
в пъти, не в проценти,

който ту е “за”, ту “против” тръбопровода “Северен поток 2”, ту прави
всичко за развитието на
зелената енергетика, базирана на слънце и вятър, ту
се чуди как да вкара в “зеления списък” и ядрената
енергия, тъй като е почти
беземисионна.
Считаме енергията,
добита от слънцето и
вятъра, за чиста. Но ето
малко факти. Богомил
Манчев, председател на
“Булатом”, посочи пред
БСТВ, че Германия например, която е инсталирала
126 000 мегавата ВЕИ
мощности, е увеличила с
2% въглеродните си емисии. Това се дължи на
факта, че те не работят
през цялото време, тъй
като там има 1000 часа
слънце и 4500 часа вятър.
През останалото време
трябва да работят базовите централи на въглища и
газ.
“Хората смятат газовите централи за беземисионни, защото не виждат
това, което излиза. Но при
горенето на газа се отделя
половин тон въглероден
диоксид на мегаватчас. В
Германия има инсталации,
които излъчват по 350 кг
СО2, например”, посочи
той.
Но за да се счита едно
производство на енергия
чисто, трябва да излъчва
под 200 кг СО2 на мегаватчас. Само да посочим третото поколение ядрени
реактори излъчват под 10
кг за мегаватчас.
“За сравнение - водата
излъчва 13 кг, слънцето новите панели от 500 и
400 вата мощност,
излъчват 45 кг, а производството от вятъра - от
50 до 120 кг въглеродни
емисии”, посочи инж.
Манчев.
“Ядрената индустрия
обърна сериозно внимание на съхранението на
ядрените отпадъци, включително на съхранението
на отработеното ядрено
гориво”, коментира Богомил Манчев и посочи, че
най-накрая отработеното
гориво от 2-ро и 3-то поколение реактори ще се
преработва и ще служи на

следващите поколения реактори, които “ще работят с бързи неутрони”.
Затова и ЕВРАТОМ,
базирана в Люксембург,
задължава отработеното
ядрено гориво да се съхранява на територията на
съответната държава.
“Разбира се, имаме
надеждно решение и за
АЕЦ “Козлодуй”, и за
АЕЦ “Белене” в тази посока за следващите 100
години. След това - ще
видим”, пошегува се председателят на “Булатом”.

21 евро за МВтч
ток от АЕЦ
„Белене”?
Стана ясно, че цените
на тока няма никога повече да се върнат на предишните си нива. Според
енергийните експерти 300
лв. за мегаватчас трябва да
стане базовата енергия, а
за битовите потребители
- минимум 600 лв. В момента мегаватчас за хората е 170 лв. дневната тарифа. А на европейските
борси високото напрежение не пада под 200 евро
от поне половин година.
Пример в това отношение е производството
на въглища. За един мегаватчас, там се отделят 1,3
тона СО2. При преки разходи от 35 евро и още 120
евро за “зелен” сертификат - това прави 155 евро/
300 лв. по днешния курс
лев-евро/на мегаватчаса.
И това е себестойност.

А нали централата трябва
да има печалба - пари за
присъщи разходи - ремонти, заплати, поддръжка на
оборудването и т.н. Ето
как се формират дефицити при производството на
ток днес, които не могат
да бъдат компенсирани
при днешната цена на
тока за бита.
“Причината за това
положение е следната.
Преди няколко години
френският президент Макрон съобщи, че стремежът на европейската
общност - в лицето на
Германия и Франция, е да
постигне цена от 70 евро
за тон въглеродни емисии
през 2021 г., която изтече
преди няколко седмици
само. Подминаха я тая
цена отдавна. Причината
- дългосрочната цел - беземисионна икономика до
50-а година. Това наложи
всичките 27 страни в съюза да започнат да съкращават емисионното си производство”, коментира
инж. Манчев и посочи, че
всички държави, без изключение, са решили, че
могат да хитруват.
ЕК направи фонд, в
който акумулира всички
“зелени” индулгенции и ги
продава на страните, кои-

то имат нужда от тях, за
да им работят централите. От 2015 г. насам обаче
емисиите на СО2 в Европа не намаляват, напротив
- увеличават се, защото
всички страни на практика хитруват и заобикалят
пътната карта за съкращаване на “кафявото” производство. В същото време “зелените” сертификати през 2021 г. вече не
стигат за всички и това удвои и утрои цените им.
Какво обаче имаме у
нас като чиста базова
енергетика - един АЕЦ
“Козлодуй”, газови централи, които в момента не
са изгодни заради високата цена на газа, и ВЕИ.
Нямаме друга базова
мощност като АЕЦ “Белене”, например, чието
производство няма да се
оскъпява заради въглеродни емисии.
Изходът е в строежа
на АЕЦ “Белене”, която
продължава да е най-готовият проект в света. Днес
проектът се оскъпява
само с около 1 млрд. евро
заради високите цени на
металите и другите материали, които влизат в
строежа й. Цената му
продължава да е около
10 млрд. евро.

“АЕЦ “Белене” ще
прави 16 млн. мегаватчаса, необходими са й 350
млн. евро производствени
разходи. И излиза, че себестойността на произведения от централата ток
ще е 21,5 евро за мегаватчас. Като вътре влизат и
отчисленията за ядрена
безопасност, и за извеждане от експлоатация, което може да се случи найрано след 60 години”, пресметна Богомил Манчев и
посочи, че за времето в експлоатация “Белене” ще
произведе 1 млрд. мегаватчаса.
Европа скоро едва ли
ще актуализира очертаната преди години и неработеща днес пътна карта за
съкращаване на емисионните производства. България е поела ангажименти
да съкрати производството на въглища и трябва да
има нови базови мощности. Не само Втора атомна,
но и национален стратегически план, в който да влиза и строеж на нови ядрени блокове на нови площадки на “Козлодуй”.
Няма какво повече да чакаме разрешение от Брюксел.
Трябва сами да направим
крачка към по-сигурното
енергийно бъдеще.

ОБЯВА
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Œ·Î‡ÒÚÌ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ
œ‡Á‡‰ÊËÍ
Œ·Î‡ÒÚÌ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ œ‡Á‡‰ÊËÍ
4400 œ‡Á‡‰ÊËÍ, ÛÎ. ì≈ÍÁ‡ı …ÓÒËÙî π 2,
ÚÂÎ. (034) 44 24 48, Ù‡ÍÒ (034) 44 23 38, http://
www.pz.government.bg ≈-mail:
secretary@pz.government.bg
« ¿ œ Œ ¬ ≈ ƒ
π “”-11/19.01.2022 „.
— Ó„ÎÂ‰ ÒÔÂ¯ÌÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‚ÓÁ‚‡˜ ÔÓ ‡‚ÚÓ·ÛÒÌË ÎËÌËË,
Í‚ÓÚ‡ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡, Â ÔÓÒÚ˙ÔËÎ‡ ÏÓÎ·‡ ËÁı. π 09-01-4/
17.01.2022 „. ÓÚ ÏÂÚ‡ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡ Ò Ì‡¯ ‚ı. π 1101-282/17.01.2022 „. Ò ËÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 16‰, ‡Î. 6 ÓÚ Õ‡Â‰·‡
π 2 ÓÚ 15.03.2002 „. Á‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ë Â‰‡ Á‡ ÛÚ‚˙Ê‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ÒıÂÏË Ë Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË ÔÂ‚ÓÁË Ì‡
Ô˙ÚÌËˆË Ò ‡‚ÚÓ·ÛÒË («‡„Î. ËÁÏ. - ƒ¬, ·. 44 ÓÚ 2011 „.), ‰‡ ·˙‰Â
‰‡‰ÂÌÓ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ Á‡ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÒÔÂ¯Ì‡ ÏˇÍ‡ ÓÚ Ó·˘ËÌ‡
œÂ˘Â‡ - Í‡ÚÓ ‚˙ÁÎÓÊËÚÂÎ, ÔˇÍÓ ‰‡ ‚˙ÁÎÓÊË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËˇ ÔÂ‚ÓÁ
Ì‡ Ô˙ÚÌËˆË ÔÓ ‡‚ÚÓ·ÛÒÌË ÎËÌËË ÓÚ Ó·˘ËÌÒÍ‡Ú‡, Ó·Î‡ÒÚÌ‡Ú‡ Ë ÂÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍ‡Ú‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ÒıÂÏË, Í‚ÓÚ‡ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡.
—ÎÂ‰ Í‡ÚÓ ‡Á„ÎÂ‰‡ı ËÒÍ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÚ‡ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ëı, ˜Â Ò‡ Ì‡ÎËˆÂ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡:
—ÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ ‰Ó„Ó‚Ó π ƒŒ√-322/15.04.2021 „. Á‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ
ÔÂ‚ÓÁ ÏÂÊ‰Û Œ·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡ Ë ì“‡ÌÒÒÂ‚ËÁî ŒŒƒ ËÁÚË˜‡ Ì‡
12.02.2022 „.
— –Â¯ÂÌËÂ πD5175755/05.04.2021 „. ÓÚ –Â„ËÒÚ˙‡ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓ˙˜ÍË, Ì‡ ÏÂÚ‡ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡, ÔÓ‡‰Ë ÎËÔÒ‡ Ì‡
ÔÓ‰‡‰ÂÌË ÓÙÂÚË, Â ÔÂÍ‡ÚÂÌ‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÔÓ˙˜Í‡ Á‡ ‚˙ÁÎ‡„‡ÌÂ
Ì‡ ÔÂ‚ÓÁËÚÂ, ˜ÂÁ ÓÚÍËÚ‡ ÔÓˆÂ‰Û‡, Ò ÔÂ‰ÏÂÚ: ìŒ·˘ÂÒÚ‚ÂÌ ÔÂ‚ÓÁ
Ì‡ Ô˙ÚÌËˆË ÔÓ ‡‚ÚÓ·ÛÒÌË ÎËÌËË ÓÚ ÛÚ‚˙‰ÂÌËÚÂ ÂÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍ‡, Ó·Î‡ÒÚÌ‡ Ë Ó·˘ËÌÒÍ‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ÒıÂÏË, Í‚ÓÚ‡ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡î.

— Ó„ÎÂ‰ „ÓÂËÁÎÓÊÂÌÓÚÓ, Ì‡ÏË‡Ï, ˜Â Â Ì‡ÎËˆÂ ıËÔÓÚÂÁ‡Ú‡ Ì‡
˜Î.5, Ô‡‡„‡Ù 5 Ì‡ –Â„Î‡ÏÂÌÚ (EO) π 1370/2007, ‡ ËÏÂÌÌÓ
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ ËÒÍ ÓÚ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÚÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ
Ì‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ, ÔÓ‡‰Ë ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ ‰Ó„Ó‚Ó Á‡ ÔÂ‚ÓÁ,
Í‡ÍÚÓ Ë ÔÓ‡‰Ë ÒÓÍÓ‚ÂÚÂ Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ÔÓˆÂ‰Û‡ Á‡ ‚˙ÁÎ‡„‡ÌÂ, ÔÂ‰‚Ë‰ ÍÓÂÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡
ÒÔÂ¯Ì‡ ÏˇÍ‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡.
¬˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò „ÓÌÓÚÓ, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 19, ‡Î. 2 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡
Á‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌËÚÂ ÔÂ‚ÓÁË Ë ˜Î. 5, Ô‡‡„‡Ù 5 ÓÚ –Â„Î‡ÏÂÌÚ (≈Œ)
π 1370/2007 Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ Ë Ì‡ —˙‚ÂÚ‡ ÓÚ 23
ÓÍÚÓÏ‚Ë 2007 „. ÓÚÌÓÒÌÓ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë Á‡ Ô˙ÚÌË˜ÂÒÍË
ÔÂ‚ÓÁ Ò ÊÂÎÂÁÓÔ˙ÚÂÌ Ë ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ Ë Á‡ ÓÚÏˇÌ‡ Ì‡
Â„Î‡ÏÂÌÚË (≈»Œ) π 1191/69 Ë (≈»Œ) π 1107/70 Ì‡ —˙‚ÂÚ‡, ˜Î.
16‰, ‡Î. 6 ÓÚ Õ‡Â‰·‡ π 2 ÓÚ 15.03.2002 „. Á‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ë Â‰‡
Á‡ ÛÚ‚˙Ê‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ÒıÂÏË Ë Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË ÔÂ‚ÓÁË Ì‡ Ô˙ÚÌËˆË Ò ‡‚ÚÓ·ÛÒË («‡„Î. ËÁÏ. - ƒ¬, ·.
44 ÓÚ 2011 „.), ËÒÍ‡ÌÂ Ò ‚ı. π 1101-28-2/17.01.2022 „. ÓÚ
Œ·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 32, ‡Î. 1 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇÚ‡,
«¿œŒ¬ﬂƒ¬¿Ã:
–‡ÁÂ¯‡‚‡Ï, Á‡ ÒÓÍ ÓÚ ‰‚‡Ì‡‰ÂÒÂÚ ÏÂÒÂˆ‡, ÔÂ‚ÓÁËÚÂ ÔÓ
Ï‡¯ÛÚÌËÚÂ ‡ÁÔËÒ‡ÌËˇ Ì‡ ‡‚ÚÓ·ÛÒÌË ÎËÌËË ÓÚ ÂÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍ‡Ú‡,
Ó·Î‡ÒÚÌ‡Ú‡ Ë Ó·˘ËÌÒÍ‡Ú‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ÒıÂÏË, Í‚ÓÚ‡ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡
œÂ˘Â‡, ‰‡ ·˙‰‡Ú ‚˙ÁÎÓÊÂÌË ÔˇÍÓ ÓÚ ÏÂÚ‡ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡,
‰Ó ÙËÌ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂ‰Û‡Ú‡ Á‡ ‚˙ÁÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‚ÓÁËÚÂ,
Ò˜ËÚ‡ÌÓ ÓÚ ‰‡Ú‡Ú‡ Ì‡ ‚ÎËÁ‡ÌÂ ‚ ÒËÎ‡ Ì‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ Á‡ÔÓ‚Â‰, ÌÓ
ÌÂ ÔÓ-‡ÌÓ ÓÚ 11.02.2022 „.
«‡ÔÓ‚Â‰Ú‡ ‰‡ ÒÂ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ ÓÚ Œ·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡ ‚ Â‰ËÌ ÏÂÒÚÂÌ
Ë Â‰ËÌ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌËÍ.
—˙˘‡Ú‡ ÔÓ‰ÎÂÊË Ì‡ Ó·Ê‡Î‚‡Ìe ÓÚ ‚ÒˇÍÓ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÓ ÎËˆÂ
‚ 14-‰ÌÂ‚ÂÌ ÒÓÍ ÓÚ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌÂÚÓ Ë.
Õ‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ Á‡ÔÓ‚Â‰ ‰‡ ÒÂ ËÁÔ‡ÚË Ì‡ ÏÂÚ‡ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡
œÂ˘Â‡ Á‡ Ò‚Â‰ÂÌËÂ Ë ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ.
»¬¿Õ ¬¿—≈¬
Œ·Î‡ÒÚÂÌ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ
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Ãàëåðèÿ
„Âúçðàæäàíå”
ïðåäñòàâÿ
Ïåòêî Êàðàêîëåâ
Изложбата по случай 60-ия рожден ден
на художника се открива на 25 януари

“Орфей”

Галерия “Възраждане” в
Пловдив представя първата
си за новата година изложба - скулптура и живопис
на Петко Караколев. Тя се
открива на 25 януари от
18 ч. и е по случай 60-ия
рожден ден на художника.
Творбите ще може да се разгледат на живо в арт салона

“Настроение”

“Менада”

“Афродита”

Премиера на книга за
вестник „Вечерни новини”

на ул. “Стоян Чалъков” 1 в
Стария град, също така на
сайта и на фейсбук страницата на галерията през следващите три седмици - до
14 февруари.
Още при пръв поглед на
скулптурите на Петко се
усеща една очебийна деликатност на фигурите. Те сякаш се реят във въздуха, стилизирани в спокойна заобленост. Скулпторът обича
семплото структуриране на
формите, не търси бъбривост при формуването, оставя известна загадъчност в

образите. Те носят спокойствие, кротка фантазия и
промисъл за нежност. Чудесна изложба, която не говори
много, но има какво да каже,
посочва галеристката Краси
Алексиева.
Петко Караколев е роден през 1960 г. в Пловдив.
Завършва Художественото
училище в Троян. През
1987 г. се дипломира в Художествената академия в
Москва със специалност
“Архитектурно-декоративна пластика” при проф.
Александър Бурганов.
Караколев е член на
Дружеството на пловдивските художници. Работил
е като преподавател по изобразително изкуство. Моделирал е зооморфната чешма “Дейнотериум” към Палеонтоложкия музей в Асеновград. Негова скулптура
притежава Комитетът за
култура на Пловдив. Има
осъществени самостоятелни изложби в България,
Словакия, Русия, Германия.
Негови произведения се
намират в частни колекции
в България и чужбина.

Съюзът на тракийските
дружества в България и издателство “Захарий Стоянов” организират представяне на книгата “Легендата “Вечерни новини”.
Съставители са Тодор Коруев, Георги Ганчев и Богдан Иванов. Премиерата е на 26 януари от 17 ч. в
книжарница “Тракия”, ул. “Стефан Караджа” 7А. “Вечерни новини” започва да излиза от август
1951 г. Той е една от легендите на
българската журналистика в годините на социализма, единственият
у нас вечерен информационен всекидневник. Остава символ на новаторство, високи постижения, голяма популярност и дръзки идеи в
българската журналистика.

Спектакъл, посветен на
Васил Левски, представя
Нов театър - НДК

СНИМКА НОВ ТЕАТЪР - НДК

“Времето е в нас и ние сме във
времето” - спектакъл, посветен на
рождението на Апостола, представя
Нов театър - НДК, на 24 януари от
19,30 ч. Участват Елена Петрова,
Любомир Ковачев, Ивайло Захариев,
Ники Сотиров, Ангелина Денчева,
Ивайла Мацина. Сценарий и режисура
- Бойко Илиев, музикален ръководител
- Евгени Господинов, продукция - Нов
театър - НДК. Сценарият е изготвен
по мотиви от произведения на Иван
Вазов, Вера Мутафчиева, Яна Язова,
Неда Антонова и документи от епохата. Спектъкълът е осъществен с
подкрепата на НФ “Култура”.

Напусна ни диригентът
Борислав Иванов

„Ìåëîäèÿ” èçäàäå àëáóì
íà áúëãàðñêèÿ öèãóëàð Ïàâåë Ìèíåâ
Веселка ВЕНКОВА

Най-старата звукозаписна компания в Русия - “Мелодия”, издаде през
декември 2021 г. компактдиск с десет
изпълнения на именития български
цигулар Павел Минев - добре познат
и на нашата музикална общественост,
който близо 40 години живее, учи и
работи в Москва. Акомпанятори са
пианистите Александър Малкус, Ксения Башмет и Анатолий Спивак. Записите, правени в периода 2001-2018
г., са на Академията за хорово изкуство “В.С. Попов”.
Досега от класическите български
артисти “Мелодия” е издавала албуми
само на Борис Христов и Николай
Гяуров, защото основната цел на звукозаписната компания е “да разпространява и популяризира музиката на
руски композитори и изпълнители”.
В CD-то на големия наш цигулар
обаче има творба на български автор
- Каприз 10, I част, на Петър Христосков! Благодарение на подкрепата от

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

семейството на композитора, посланикът на България в Руската федерация Атанас Кръстин и сдружение
“Музикаутор”, съдействали на Павел
Минев при уреждането на авторските
права, той успява да включи в албума
един от любимите си български композитори. Музиката на Петър Христосков звучи между Паганини, Чайковски, Шостакович.
Не по-малко любопитно е, че Минев сключва безпрецедентен договор
с шестата в света звукозаписна компания - да получи половината от тиража, който в условията на пандемията е два пъти по-голям от останалите! Трябва да се знае, че най-голямата
звукозаписна компания в Русия “Мелодия”, притежава правата на записите на Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович, Давид Ойстрах,
многократни лауреати на “Грами” и
“Грамофон”.
Очаква се напролет CD албумът
на Павел Минев да може да се купи в
книжарницата на Съюза на българските композитори в София, ул. “Иван
Вазов” 2.

СНИМКА ТМПЦ - ВАРНА

Нашият любим Маестро Борислав Иванов, диригент, директор, артистичен директор и консултант на
Държавна опера - Варна, издъхна в
болница в Москва, обгрижван до
последния момент от сина си Борислав. Скръбта и болката са неизразими, съобщават от Варненската
опера. А е още толкова пресен споменът за 90-годишния му юбилей,
който чествахме на 9 август м.г. с
грандиозен оперен галаспектакъл в
Летния театър. В прекрасна кондиция и безупречен бял костюм, Маестро Борислав Иванов дирижира може
би най-емоционалната оперна гала в
70-годишния си творчески път. Дирижира със замах и аристократично
достолепие (на снимката). През 2021
г. оперните театри във Варна, Пловдив и София честват тържествено
90-годишния юбилей на Борислав
Иванов и неговите ненадминати
70 сезона на диригентския пулт, припомнят от ТМПЦ - Варна.
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Гласът на Мики Маус - Уейн Олуайн, и гласът
на Мини Маус - Ръси Тейлър, са съпрузи в живота.
Хората са единствените бозайници в света, които
не могат и да гълтат, и да дишат едновременно.

ÎËÂÌÚ ÔÓ‰‡‚‡ 10 ÎÂ‚‡ Ì‡ ÒÂ‚ËÚ¸Ó‡ Ë „Ó ÏÓÎË, ÒÓ˜ÂÈÍË ÏÂÌ˛ÚÓ:
- ƒ‡ÈÚÂ ÌË Ò˙‚ÂÚ...
—Â‚ËÚ¸Ó˙Ú ÔË·Ë‡ ·‡ÌÍÌÓÚ‡Ú‡ Ë ÚËıÓ Í‡Á‚‡:
- ¡ˇ„‡ÈÚÂ..
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Õîðåîãðàôêà èçíåíàäâà
ñ íîâî àâòîðñêî ñîëî
„Вярно с оригинала” се занимава със силата
на независимата мисъл и конструктивното въображение
Хореографката Галина Борисова ще изненада ценители с премиерата на най-новото авторско соло. “Вярно с оригинала” по
нейна идея, реализация и изпълнение ще се
играе на 28 и 29 януари в столичната галерия “Етюд” (ул. “Цанко Церковски” 34, площад “Журналист”). Следващите дати за спектакъла са 4 и 5 февруари.
“Вярно с оригинала” се занимава със
силата на независимата мисъл и конструктивното въображение, като на фокус е
връзката между автентичност и интерпретация, изследвани през артистичните предпочитания на Галина Борисова и уловени чрез
погледа на чуждите спомени. Помним това,
което ни е направило силно впечатление, но
дали е достоверно? Как коментираме създаденото преди нас или от нас? Дали светът
ни носи някакво удовлетворение? Артистът
трупа опит чрез импровизацията, открива
свежест, мутира и учи, но може ли да достигне съвършенство?
Солото се опитва сериозно, но и с неизбежна ирония, да “разследва” последователността на разума и безпорядъка на нашите

впечатления. Затова нека бъдем в крак с новото време и да наложим автоматичното архивиране, без което не можем да удостоверим
собственото си присъствие. В крайна сметка, всичко се свежда до това да завериш себе
си с подпис и печат и да се отчетеш навреме.
“Размишлявайки за въздействието на
обектите и въздействието на хората, които
ни причиняват често горчиви усещания, животът става по-сложен и наситен и не може
да се продължава, както допреди малко.
Трябва да сме готови да можем да живеем
и дори когато инструментите ни са счупени, електричеството е спряло и дъждът
вали!”, убедена е Галина Борисова.
Изработката на костюми и сценичната
среда на спектакъла са дело на Дарина Стоименова-Стодара. За музикалното оформление отговаря Емилиян Гацов-Елби. Видео и
монтаж - Крум Янков. Репетитори са Елисавета Груева, Лидия Стефанова и Михаела
Люцканова. Фотограф - Виолета Апостолова-Лети.
Галина Борисова нарича себе си хореограф “мутант”. Изпълнителка е на над 50

Всички спектакли на Галина Борисова
провокират с концептуални решения,
прецизни детайли и чувство за хумор
спектакъла, представени в Европа и САЩ.
Нейните емблематични солови работи са:
“Хуанита Хилдегард Бо”, “Танцувам Мария Кала”, “Тук долу всички люляци умират”, “Как бързо тече животът от януари до
декември”, “Вярно с оригинала” и др. Авторка е на книгата “Танцови представи и
артистични предпочитания”. Активен
блогър и инициатор на платформата “Предпочитания за танц”.

Îáÿâèõà áúëãàðñêàòà Ðàçêðèõà íàé-ñïîäåëÿíèòå
áàíèöà çà íàé-âêóñíîòî ñòèêåðè âúâ âàéáúð ó íàñ
Най-споделяните стикери в интерÿñòèå â ñâåòà
нет приложението за съобщения и разКулинарният
пътеводител и енциклопедия на
най-добрите вкусове по света TasteAtlas, обяви
българската баница за най-вкусното ястие. В каталога на изданието
присъстват над
СНИМКА БГНЕС
10 000 храни и
напитки - популярни и забравени Понякога вътре в баницата
аромати на градо- се поставят късметчета,
ве, региони и села. монети или хартийки, на
“Баницата е които са написани желания традиционно бъл- практика, особено популярна
гарско ястие, кое- през празничния зимен сезон
то се приготвя
да се направи със зеленочрез напластяване на ли- листни зеленчуци като
стове от намаслено фино спанак, коприва, невен,
тесто със смес от яйца, магданоз и зеле. Празникисело мляко и бели си- кът пък се прави с праз, а
рена, за да се получи кла- лучник е вид баница с лук.
сическата версия. Може Когато става въпрос за
да се приготви и с без- сладки варианти на ястиброй различни пълнежи - ето, има тиквеник, прикакто солени, така и слад- готвен с тиква, разновидки”, пише TasteAtlas.
ност с ябълков пълнеж,
Особено популярни щрудел или млечна баниспоред описанието на ца - направена чрез накисайта са баниците със зе- сване на тестени листове
ленчуков пълнеж, като на- със смес от мляко, яйца,
пример зелник. Той може захар и ванилия.

говори Viber (вайбър) бяха разкрити на
пресконференция на ръководни кадри
на компанията Rakuten. Прочутата реплика от известната българска комедия
“Опасен чар” - “Лошо, Седларов, лошо”,
се радва на най-голяма популярност.
Според представените данни вайбър
е най-използваното приложение за комуникация в България, държейки над
90% пазарен дял. През 2021 г. през
апликацията са осъществени близо 530
милиона обаждания в страната, изпратени са 13 милиарда съобщения.
Продължителността на разговорите
между потребителите у нас през изминалата година е била внушителните около 50 милиона часа. Според данните на
компанията 11% е ръстът в броя на
обажданията и изпратените съобщения

Прочутата реплика от
известния български комедиен
филм “Опасен чар” се ползва
с най-голяма популярност
за изминалата година спрямо 2020-а.
700 милиона стикера са си разменили българските потребители, също
така са били създадени около 2 милиона Viber lenses (филтри за добавена
реалност), които бяха представени на
пазара през есента на 2021 г.

œÓÙ. ¡À¿√Œ¬≈—“¿
¿–ÕŒ¡¿“ÀŒ¬¿-ƒŒ¡–≈¬¿,
ÓÔÂÌ‡ ÔÂ‚Ëˆ‡,
ÏÛÁËÍ‡ÎÂÌ ÔÂ‰‡„Ó„
√≈Œ–√» —À¿¬◊≈¬,
ÔÓÂÚ Ë ÙËÎÓÒÓÙ
œÓÙ. √≈Œ–√» ◊¿œ ⁄ÕŒ¬,
ÒÍÛÎÔÚÓ
ƒŒÕ◊Œ ƒŒÕ≈¬,
ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ì‡ ¿ÒÓˆË‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË
–¿—»Ã»– —“ŒﬂÕŒ¬,
ÎÂÚÂˆ-ÍÓÒÏÓÌ‡‚Ú
ƒ- ÀﬁƒÃ»À ¬≈—≈À»ÕŒ¬,
ÍÏÂÚ Ì‡ œÓÔÓ‚Ó
œ¿–”ÿ œ¿–”ÿ≈¬, ÎËÚÂ‡ÚÓ
’¿—¿Õ ¿ƒ≈ÃŒ¬, Ì‡Ó‰ÂÌ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ, ·Ë‚¯
ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÚÛ‰‡
Ë ÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓÎËÚËÍ‡

Ñúþçúò íà
ïèâîâàðèòå
âçå ïðåñòèæíè
íàãðàäè
Съюзът на пивоварите в
България беше отличен с първо
място в категорията “Човешки
ресурси” и получи втора награда в категорията “Общество” в
първия конкурс за корпоративна социална отговорност на Министерството на труда и социалната политика. Министър Георги Гьоков връчи наградата за
приноса на пивоварната организация в развитието на социалния
диалог в бирената индустрия.
Над две десетилетия СПБ и
синдикатите на всеки две години подписват браншови колективен трудов договор. Това
оказва положителен ефект върху
работещите в сектора 2150
лица, върху техните семейства
и местните общности. По данни
на НОИ средният осигурителен
доход в бранша традиционно е
сред първите седем най-високи
в страната. През 2021 г. той е
1860 лв., а за специалистите с
висше образование - 2300 лв. От
СПБ обявиха, че въпреки породените от пандемията предизвикателства в повечето компании
продължават социалните инвестиции и дори са открити нови
работни места.
От бранша са убедени, че
присъдените от МТСП награди
са добър стимул за въвеждане
на поредните иновации.

Èçêóñòâåí èíòåëåêò ïîòâúðæäàâà
èäåíòè÷íîñòòà íà îñïîðâàíè òâîðáè
Експертите може да имат нов инструмент за потвърждаване на идентичността
на оспорвани картини с помощта на изкуствен интелект. Разработката е на междудисциплинарен екип, ръководен от физици от университета Case Western Reserve
в Кливланд, Охайо. Изследването, публикувано в списание Heritage Science, показва как анализът на обучаваща се машина на малки участъци от топографски
сканирани картини, някои с размери до половин милиметър, е в състояние да
припише произведението на правилния художник с до 96% точност. Технологията може също да помогне да се идентифицира кой е отговарял за различни
области на картина, направена от множество автори или произведена в ателието
на художник, и да помогне да се разграничат произведенията от фалшификатите.

Министър Георги Гьоков
връчва отличието на
изпълнителния директор
на СПБ Ивана Радомирова
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ЧЕТВЪРТЪК

ХОРОСКОП
ОБЛАЧНО СЪС СНЯГ

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ОБЛАЧНО СЪС СНЯГ

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

-2

-1

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 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 «Î‡ÚÌÓ Ò˙ˆÂ ‰ÂÚÒÍË Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂËˇ/
15.15 ÌË„‡ Ì‡ ÍÌË„ËÚÂ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ,
10 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 »ÒÚÓËˇ.bg
22.00 ÕÂÔÓ·Â‰ÂÌËˇÚ „ÂÌÂ‡Î
¬Î‡‰ËÏË ¬‡ÁÓ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ, 2018 „./, ÂÊËÒ¸Ó “‡ÚˇÌ‡ œ‡Ì‰ÛÒÍ‡
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ¬ËÍËÌ„ËÚÂ Ú‚ ÙËÎÏ /6
ÒÂÁÓÌ, 6 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.10 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.20 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.15 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.00 «Ì‡ÂÚÂ ÎË, ˜Â...
04.10 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡ /Ô/

1

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)

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
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
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.74
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15
ÂÔ.116
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 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.121
21.30 œÂÏËÂ‡: ì¬Î‡‰î - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.13
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.3 ÂÔ.3
00.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.11 ÂÔ.20
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.5 ÂÔ.5
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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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
14.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
14.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
- ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡
Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
15.00 Ã˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓ
16.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
(Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
17.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ
Ì‡ ËÒÚËÌ‡Ú‡
18.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
20.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.30 ì¬‡˜Í‡î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
22.20 œÓÁÌÂ - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
23.20 «‡ 80-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ ÓÚ
ÓÊ‰ÂÌËˇ ‰ÂÌ Ì‡ ¬‡ÎÂËÈ Œ·Ó‰ÁËÌÒÍË. ì≈ÚÓ ˜Â
ÌË Ò˙·‡ Ò˙‰·‡Ú‡...î
00.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.10 ì¬‡˜Í‡î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
04.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
04.05 ì¬‡˜Í‡î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Aкo ви ce нaлaгa дa
изнeceтe плeдoaрия,
направете го рано, cлeд
тoвa щe имате важни
задачи.

Пoлeтът нa миcълтa
щe ви нaкaрa дa нaпрaв и т e н e в ъ з м o ж н o т o.
Тoвa мoжe дa ви прeтoвaри. Внимавайте.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Мaлкo нeрвни ще cтe
oт рано cутринтa, нo
тoвa нe знaчи, чe
трябвa дa ce зaяждaтe
c другите.

Вcлушвaйтe ce в мнeниeтo нa останалите,
ocoбeнo пo въпрocитe за
външния ви вид и излъчване.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Ще имaтe дa утoчнявaтe важни нeщa. Нe
ce зaяждaйтe, oпитaйтe се дa бъдeтe по-спокойни.

Oпитaйтe ce дo oбяд
дa cвършитe вaжнитe
нeщa, cлeд тoвa щe
имaтe по-ceриoзни aнгaжимeнти.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Щe пoлучитe зacлужeнo
внимaниe, нo cлeд oбяд
нямa дa ви ce иcкa дa ce
зaнимaвaтe c важни
дела.

Дo oбяд пoдгoтвяйтe
нeщaтa, зaщoтo cлeд
тoвa нямa дa имaтe
възмoжнocт
дa
ce
cпрeтe нa мяcтo.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Дo oбяд мoжe дa ви e
кривo и дa ce oбиждaтe,
зaщoтo нe ви oбръщaт
внимaниe. После щe
прaзнувaтe.

Дocтa cтe caмoувeрeни,
нo дaли тoвa нямa дa
ви изигрae много лoшa
шeгa. Нe ce нaдцeнявaйтe.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Вcичкo щe ce рaзвивa
мнoгo cтрeмитeлнo и
виe щe cтe глaвнoтo
дeйcтвaщo лицe. Рекламирайте сe.

Щe имa дocтa дрeбoлии,
кoитo ви лeжaт нa
глaвaтa и явно щe
трябвa дa ги cвършитe.
Не се чудете.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

¡Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚‡Ú‡ ÒÂÌËˇ –ËÏÎˇÌÍ‡ ÔÓÒ‚ÂÚËÎ‡ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË Ì‡ ’ËÒÚÓÒ
Õ‡ 24 ˇÌÛ‡Ë ÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ Ò‚. ÔÂÔÓ‰Ó·Ì‡
ÒÂÌËˇ –ËÏÎˇÌÍ‡ Ë Ì‡ Ò‚. ÔÂÔÓ‰Ó·ÌË ‘ËÎÓÌ, ÂÔËÒÍÓÔ ÓÎÔ‡ÒÚËÈÒÍË
œÂÔÓ‰Ó·Ì‡ ÒÂÌËˇ –ËÏÎˇÌÍ‡
ÒÂ Ó‰ËÎ‡ ‚ –ËÏ Í‡ÚÓ ‰˙˘Âˇ Ì‡

ÁÌ‡ÏÂÌËÚ ÒÂÌ‡ÚÓ Ë ÌÓÒËÎ‡ ËÏÂÚÓ
≈‚ÒÂ‚Ëˇ, ÍÓÂÚÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇÎÓ Ì‡
ÌÂÈÌÓÚÓ ÂÎË„ËÓÁÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ,

Á‡˘ÓÚÓ ÁÌ‡˜Ë ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚‡. Ó„‡ÚÓ ÒÚ‡Ì‡Î‡ ‰Â‚ÓÈÍ‡, Ó‰ËÚÂÎËÚÂ
È ˇ Ò„Ó‰ËÎË Á‡ ‚ÂÎÏÓÊ‡ Ë ÒÂÌ‡ÚÓ. »Ì‡˜Â Ó·‡˜Â ÏËÒÎËÎ‡ ≈‚ÒÂ‚Ëˇ, ÍÓˇÚÓ ÓÚ‰‡‚Ì‡ ·ËÎ‡ Â¯ËÎ‡
‰‡ ÔÓÒ‚ÂÚË ˆÂÎËˇ ÒË ‡Ì„ÂÎÓÔÓ‰Ó·ÂÌ ÊË‚ÓÚ Ì‡ »ËÒÛÒ ’ËÒÚÓÒ.
¬ÂÏÂÚÓ Ì‡ Ò‚‡Ú·‡Ú‡ Ì‡·ÎËÊ‡‚‡ÎÓ. ÕËÍÓÈ Ë ÌÂ ÔÓ‰ÓÁË‡Î
·ÛˇÚ‡ ‚ ˜ËÒÚ‡Ú‡ ‰Û¯‡ Ì‡ ≈‚ÒÂ‚Ëˇ, ˜ËËÚÓ ÏËÒÎË ·ËÎË ÛÒÚÂÏÂÌË Ò‡ÏÓ Í˙Ï ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÌÂÈÌËˇ Ò‚Â˘ÂÌ Ó·ÂÚ Á‡ ˆÂÎÓÏ˙‰ËÂ. ”Ò˙‰ÌÓ ÒÂ ÏÓÎËÎ‡ Ë Ì‡ÈÒÂÚÌÂ ‚ÁÂÎ‡ ÒÏÂÎÓ Â¯ÂÌËÂ: ‰‡
Ì‡ÔÛÒÌÂ Ú‡ÈÌÓ Ó‰ËÚÂÎÒÍËˇ ‰ÓÏ
Ë ‰‡ ËÁ˜ÂÁÌÂ Á‡‚ËÌ‡„Ë ÓÚ ÒÛÂÚÌËˇ
Ò‚ˇÚ Ì‡ ËÏÒÍ‡Ú‡ ‡ËÒÚÓÍ‡ˆËˇ.
“ÂÊÍÓ ·ËÎÓ Á‡ ÌÂÈÌÓÚÓ ÌÂÊÌÓ
Ò˙ˆÂ ‰‡ ÔË˜ËÌË Ú‡Í‡‚‡ ÒÍ˙·
Ì‡ ·Î‡„ÓÓ‰ÌËˇ ·‡˘‡ Ë Ì‡ ÏËÎ‡Ú‡ Ï‡ÈÍ‡. ÕÓ ÔÓ-ÒÍ˙ÔË ÓÚ ‚ÒË˜ÍÓ
Á‡ ÌÂˇ ·ËÎË ÒÎÓ‚‡Ú‡ Ì‡ —Ô‡ÒËÚÂÎˇ: ì ÓÈÚÓ ÓÒÚ‡‚Ë... ·‡˘‡ ËÎË
Ï‡ÈÍ‡... Á‡‡‰Ë ÃÓÂÚÓ »ÏÂ, ˘Â
ÔÓÎÛ˜Ë ÒÚÓÍ‡ÚÌÓ Ë ˘Â Ì‡ÒÎÂ‰Ë
ÊË‚ÓÚ ‚Â˜ÂÌî (Ã‡Ú. 19:29).
¬˙ÁÚÓÊÂÌÓ Ò˙˜Û‚ÒÚ‚ËÂ Ë ‚ÒÂ-

ÓÚ‰‡ÈÌ‡ ÔÂ‰‡ÌÓÒÚ Úˇ ÒÂ˘Ì‡Î‡
ÓÚ ‰‚ÂÚÂ ÒË ÒÎÛÊËÚÂÎÍË, Ò ÍÓËÚÓ
ÔÂÍ‡‡Î‡ ˆˇÎÓÚÓ ÒË ‰ÂÚÒÚ‚Ó. œÓ
ÔÓ˙Í‡ Ì‡ Ò‚ÓˇÚ‡ „ÓÒÔÓ‰‡Í‡
‰Â‚ÓÈÍËÚÂ ‡Á‰‡ÎË Ì‡ ·Â‰ÌËÚÂ
‚ÒË˜ÍÓ, ÍÓÂÚÓ ÒÍËÚÓ ÏÓ„Î‡ ‰‡
ÓÚ‰ÂÎË ≈‚ÒÂ‚Ëˇ ÓÚ ÎË˜ÌÓÚÓ ÒË
ÔËÚÂÊ‡ÌËÂ. œÂÓ·ÎÂ˜ÂÌË ‚
Ï˙ÊÍË ‰ÂıË, ÒÌ‡·‰ÂÌË Ò Ï‡ÎÍÓ
ÁÎ‡ÚÓ Á‡ Ì‡È-‰Â·ÌËÚÂ ÒË ‡ÁÌÓÒÍË, ÚÂ ÒÂ ÔÓÏ˙ÍÌ‡ÎË ‚ ÔÓÚ‡ÈÌ‡
ÌÓ˘Ì‡ ‰Ó·‡ ÔÂÁ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËÚÂ ÔÓÚË Ì‡ ·‡˘ËÌËˇ ‰ÓÏ Ë
ÛÒÔÂÎË ‰‡ ÒÂ Í‡˜‡Ú Ì‡ Â‰ËÌ ÍÓ‡· Á‡ ‰‡ÎÂ˜Ì‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ëˇ.
ŒÚÚ‡Ï ‰ÓÔÎÛ‚‡ÎË ‰Ó ÓÒÚÓ‚ Ó‡,
ÍÓÈÚÓ ÒÂ Ì‡ÏË‡Î Ì‡ 54 ÍËÎÓÏÂÚ‡ ˛ÊÌÓ ÓÚ ’‡ÎËÍ‡Ì‡Ò, ‚ Ï‡ÎÓ‡ÁËÈÒÍ‡ ‡Ëˇ.
Õ‡ Ï‡ÎÍÓÚÓ ÓÒÚÓ‚˜Â ≈‚ÒÂ‚Ëˇ
Ì‡ÂÎ‡ ·Â‰Ì‡ Í˙˘Ëˆ‡ Ë ÔÓÏÓÎËÎ‡
Ò‚ÓËÚÂ ÒÔ˙ÚÌË˜ÍË Á‡ ‰‚Â ÌÂ˘‡:
‰‡ ˇ Ò˜ËÚ‡Ú Á‡ ‡‚Ì‡ Ì‡ ÒÂ·Â ÒË
Ë ‰‡ ˇ Ì‡Ë˜‡Ú Ò‡ÏÓ ÒÂÌËˇ,
ÍÓÂÚÓ ÁÌ‡˜Ë ÒÚ‡ÌÌËˆ‡. —ÍËÚ‡
Á‡‰ ÚÓ‚‡ ËÏÂ, Úˇ ËÒÍ‡Î‡ ‰‡ Á‡ÎË˜Ë ‚ÒË˜ÍË ÒÎÂ‰Ë ÓÚ Ò‚Óˇ ÔÓËÁıÓ‰ Ë Ù‡ÏËÎËˇ, Á‡ ‰‡ ÌÂ ˇ ÓÚÍË-

Ë ŒÍÒ‡Ì‡.
‡Í Á‡˘ËÚ‡‚‡ Ë ÔÓÏ‡„‡ ËÍÓÌ‡Ú‡

ˇÚ Ó‰ËÚÂÎËÚÂ È.
—‡ÏÓ Â‰ÌÓ ÎËÔÒ‚‡ÎÓ Ì‡ ÚÂÁË
ÔÂ‰‡ÌË ’ËÒÚÓ‚Ë ÌÂ‚ÂÒÚË: ÚÂ
ËÏ‡ÎË ÌÛÊ‰‡ ÓÚ ‰ÛıÓ‚ÌÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÓÚ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ ÚˇıÌ‡Ú‡ ‰Û¯Â‚Ì‡ ˜ËÒÚÓÚ‡. —ÍÓÓ ¡Ó„ ËÏ
ËÁÔ‡ÚËÎ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ÓÚÂˆ.
Õ‡ 24 ˇÌÛ‡Ë ËÏÂÌ ‰ÂÌ Ô‡ÁÌÛ‚‡Ú ¿ÍÒÂÌËˇ, ¿ÍÒËÌËˇ, ÒÂÌËˇ

»ÍÓÌ‡Ú‡ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡ ·Î‡ÊÂÌÌ‡
ÒÂÌËˇ Á‡˘ËÚ‡‚‡ ÓÚ ÌÛÊ‰Ë Ë
ÒÔÎÂÚÌË, ËÁ·‡‚ˇ ÓÚ ÎÓ¯Ë ÏËÒÎË Ë
‰˙ÁÓÒÚ, ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ÓÚ ËÁÏ‡ÏË Ë
ÎËˆÂÏÂËÂ. Õ‡ Ò‚ˇÚ‡Ú‡ ÒÂ ÏÓÎËÏ
Ò ÏÓÎ·‡ ‰‡ ÔÂÏ‡ıÌÂ ·Â‰ËÚÂ ÓÚ
„‡‰Ó‚ÂÚÂ Ë ÒÚ‡Ì‡Ú‡. ¬ ‰ÓÏ‡
ËÍÓÌ‡Ú‡ Â ÔÂ„‡‰‡ Á‡ ·ÓÎÂÒÚË Ë
ÒÍ˙·Ë. œÓÏ‡„‡ Ì‡ ÊÂÌËÚÂ ‰‡ ÒÂ
ÓÏ˙Ê‡Ú ÒÔÓÎÛ˜ÎË‚Ó Ë ‰‡ ÊË‚ÂˇÚ
Ò˙Ò Ò˙ÔÛ„‡ ÒË ‚ Î˛·Ó‚ Ë Ò˙„Î‡ÒËÂ. ÃÓÎËÚ‚‡Ú‡ ÔÂ‰ Ò‚ÂÚËˆ‡Ú‡
‰‡‚‡ ÒËÎË, Û˜Ë Ì‡ ÒÏËÂÌËÂ, ÛÍÂÔ‚‡ ‚ˇ‡Ú‡. ÃÓÎˇÚ Ò‚. ÒÂÌËˇ
Á‡ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚Ëˇ ‚ ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘‡
‡·ÓÚ‡. »ÍÓÌ‡Ú‡ ÒÔÓÏ‡„‡ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÛÒÔÂı ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË
ÒÙÂË Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡. –Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ÒÂ
ÏÓÎˇÚ Ì‡ Ò‚. ÒÂÌËˇ Á‡ ÔÓÏÓ˘
ÔË ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡ Ë Á‡
ÓÚÎË˜ÂÌ ÛÒÔÂı ‚ Û˜ËÎË˘Â. ¿ ÚÂÁË,
ÍÓËÚÓ ÌˇÏ‡Ú ‰Âˆ‡, È ÒÂ ÏÓÎˇÚ ‰‡
ËÏ ÔÓÏÓ„ÌÂ ‰‡ ËÏ‡Ú.

ПОНЕДЕЛНИК
24 ЯНУАРИ
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Ñ äâå äóçïè Áîòåâ Ïä
íàïðàâè 2:2 ñúñ Çåíèò
Шведски защитник на „канарите” остана в Дубай под карантина
Ботев Пд записа престижно равенство в последната си контрола от подготвителния лагер в Дубай. “Жълточерните” завършиха 2:2 срещу руския
шампион Зенит Санкт Петербург в
спаринг, който се игра в две части по
40 минути на спортен комплекс NAS.
Головете за “канарите” вкараха от
дузпи Тодор Неделев (6) и Маркиньос
(79). Руските национали Артьом Дзюба (31) и Магомед Оздойев (53) се
разписаха за руския шампион.
Контролата обаче завърши с грозни сцени и масова разправия на терена с участието на двата отбора.
Ботевистите получиха дузпа още
при първата си по-сериозна атака в
мача. Мохамед Брахими проби по левия фланг и опита центриране в наказателното поле. Топката обаче се удари в ръката на футболист от Зенит и
реферът посочи бялата точка. Капитанът Неделев изпълни хладнокръвно
и прати младия вратар на Зенит Даниил Оздоевский в другия ъгъл за 1:0.
След половин час игра и колективна грешка при центриране от корнер вратарят Хидайет Ханкич тръгна
да боксира топката, но закъсня, а отбраната в жълто тръгна да прави изкуствена засада. Артьом Дзюба остана свободен, необезпокояван засе-

СНИМКА ЗЕНИТ

Капитанът на Ботев Пд Тодор Неделев (вдясно) атакува
Александър Ерохин от Зенит в контролата, завършила 2:2 в Дубай

Ïúðâè ãîë íà Áîáè
Öîíåâ çà ×åðíîìîðåö

Âëàäî Íèêîëîâ âêàðâà
çà Àäìèðà Âàêåð

Българският национал Борислав Цонев вкара първото си
попадение за новия си украински отбор Черноморец Одеса.
26-годишният полузащитник вкара първото попадение в контролата на тима срещу косовския
Прищина, спечелена с 4:0. Той
стреля с диагонален шут от ъгъла
на наказателното поле и топката
се отклони от крак на защитник
и влетя в мрежата на Прищина.
Цонев беше титуляр за Черноморец, a oт първата минута
започна и другият бивш играч на
Левски, който премина в Украй-

Капитанът на младежкия национален отбор
Владимир Николов вкара
първия си гол за новия си
тим Адмира Вакер.
Той се разписа в контролата срещу РБ Залцбург, който е най-богатият и мощен тим в Австрия. Николов откри резултата в 72-та минута. В
края на двубоя двата тима
си размениха по един гол
за крайното 2:1 в полза на
Адмира Вакер.
Юношата на Септем-

на - Мартин Петков.
Цонев направи неофициален
дебют за украинците в контролата срещу полския Лехия Гданск,
завършила 0:0. Мартин Петков
не взе участие в този спаринг.

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

ври София премина в австрийския клуб преди няколко седмици, а преди
това играеше за Вюрцбюргер Кикерс в Трета
Бундеслига.
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че в мрежата и изравни.
Веднага след почивката се отвори
страхотен шанс за Ботев. Емануел
Току премина на дрибъл половината
терен и пусна наляво към Мохамед
Брахими. Той залъга бранител и шутира от 10 м, но вратарят на Зенит се
намеси блестящо и отрази удара му.
След далечен удар пазилият след
почивката Георги Аргилашки изби
топката, но тя попадна в Оздойев,
който от метър с акробатичен скок я
прати в мрежата.
В 57-ата минута “канарите” имаха
два страхотни шанса да отбележат.
Реда Рабей центрира след заучено
изпълнение на корнер. Топката се насочи към задния стълб, но Виктор
Генев се размина с нея. Секунди покъсно прострелно центриране се отклони от бранител на руснаците и
топката профуча на сантиметри от
стълба.
В 78-ата минута Ботев получи втора дузпа. Тогава вратарят на Зенит
тръгна да изнася топката, Реда Рабей
го атакува и стражът фаулира френския нападател. Съдията не се поколеба да посочи бялата точка. От 11-те
метра Маркиньос също не сбърка и
донесе престижното равенство.
При последвалата атака на Зенит
се стигна до разбъркване пред вратата
на Ботев и топката излезе в корнер.
Последва сдърпване между Самуел
Супрайен и играч в синьо, след което
в мелето се включиха почти всички
футболисти на терена, а реферът веднага наду свирката.
Още преди контролата цялата делегация бе подложена на тестове и
шведският защитник Кевин Янсон и
човек от щаба дадоха положителни
проби. Двамата бяха оставени под 10дневна карантина в Дубай, а отборът
се прибра без тях.
РЕЗУЛТАТИ

Контроли
Ботев Пд - Зенит Санкт Петербург (Рус) 2:2 1:0 Неделев (6-д) 1:1
Дзюба (31) 1:2 Оздоев (53) 2:2 Маркиньос (79-д); Левски - Бохемианс
Прага (Чех) 1:1 1:0 Бари (13) 1:1
Квет (46); ЦСКА - Стал Миелец
(Пол) 1:1 1:0 К. Кръстев (27) 1:1
Хинокио (54); Лудогорец - Волфсбергер (Ав) 3:3 0:1 Барибо (17) 0:2
Визингер (30) 1:2 Ману (45+2) 1:3
Диенг (71) 2:3 Марин (81) 3:3 Чибота (84); Лудогорец-2 - Черно море
0:3 0:1 Георгиев (12) 0:2 Василев (74)
0:3 Енрике (81); Лудогорец-3 - Локо
ГО 2:0; Хебър - Краснодар-2 (Рус)
2:5; Локо Сф - Балтика (Рус) 0:1
Гелоян (90+2); Славия - Металист
Харков (Укр) 0:5 0:1 Пидлепенец (2)
0:2 Рязанцев (46) 0:3 Мизюк (53) 0:4
Мурза (55) 0:5 Сарапий (78); Локо
Пд - Марица Пд 3:1 0:1 Янъков (52)
1:1 Минчев (75-д) 2:1 Комолафе (79)
3:1 Гомис (90+2); Локо Пд-2 - Спартак Пд 0:3; Етър - Загорец 3:1 3:0
Хр. Христов (29, 57 и 61) 3:1 Стоянов
(90-д); Дунав Русе - Добруджа 2:2
0:2 Митев (12 и 61) 1:2 Хасан (75) 2:2
Маринов (89); Ботев Вр - Академик
Свищов 0:1; Септември Сим - Септември Сф 0:0; Септември Сф-2 Пещера 2:1; Ямбол - Созопол 1:1;
Марек - Левски Лом 0:4; Балкан Ботевград - Ботев Ихтиман 1:3; Литекс - Спартак Пл 2:1; Беласица ЦСКА 1948-2 0:1; Спартак Вн Македония ГП 0:1; Спартак Вн-2 Локо Рс 3:0 Черноморец Бс - Розова
долина 4:2; Севлиево - Академик
Свищов 1:2; Бдин - Пъстрина Николово 7:1; Саяна Хасково - Гигант
Съединение 1:1; Локо Мз - Дреновец 1:0; Витоша Бистрица - Гранит
Владая 2:0; Искър Нови Искър Левски Чепинци 0:2

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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ПОНЕДЕЛНИК
24 ЯНУАРИ

Най-великият рали пилот
на всички времена - Себастиан
Льоб, ако погледнем само
списъка с наградите и статистиката, спечели 90-ото издание
на рали “Монте Карло”, побеждавайки само с 10,5 сек.
главния си съперник Себастиен Ожие след 17 специални
етапа за 4 дни. Французинът
записа 80-а победа в Световния рали шампионат и 8-и триумф в Монако.
Ожие беше два пъти сполетян от лош късмет в последните два етапа: първо спука пред-

И Дер

Стр. 15

нуди да пусне съединителя
малко по-рано.
Льоб не знаеше, че е спечелил, когато слезе от своя Форд
Пума след последния етап,
завършил в средновековния
град Антрево след четири дни
на ожесточена и интензивна
битка между двамата най-велики шампиони на модерната
рали ера, отбелязана с 9 световни титли за Льоб срещу 8 за
Ожие. Льоб за последно
завърши пълен сезон през 2012
г., а Ожие - едва миналия месец, когато заслужи 8-а светов-

Изабел Галмиш донесе късмет на Себастиан Льоб в рали “Монте Карло”

Ñåáàñòèàí Ëüîá òðèóìôèðà
çà 8-è ïúò íà „Ìîíòå Êàðëî”
Французинът спечели 80-о рали в кариерата си
на лява гума в предпоследния
специален етап, а в послединя
получи 10 секунди наказание
за скока поради малък технически проблем, който го при-

на титла през декември 2021 г.
на ралито в Монца.
“Невероятно е. Не очаквахме толкова много, когато пристигнахме тук”, каза Льоб след

подиума в Антрево. “Ние нямахме късмет, но това е сплотяване”, каза Ожие. Той все още
водеше с 24 секунди в началото
на 16-ата специална отсечка, в

която спука предната си лява
гума и финишира на джанта с
34 секунди закъснение. Пилотите се състезаваха с хибридни
автомобили и с нови навигато-

Åâðîøàìïèîí îò Áàíñêî ïðîäàâà çëàòíèÿ ìåäàë

Благой Тодев

Еврошампионът по биатлон за младежи Благой Тодев впечатли всички с изключително благороден жест. 20-годишният младеж обяви, че ще продаде златния си евромедал, който спечели преди
дни на шампионата в Словения в индивидуалната дисциплина на 15 км.
С видео съобщение на личната си
фейсбук страница Тодев обяви, че продава медала си с благотворителна цел, в
помощ на медицинската сестра от родния си град Банско Нели Гълъбова. Той
разкри, че още преди състезанието си е
обещал, че ако успее да грабне медал, ще
го продаде за благотворителна кауза. За
медала на младия биатлонист ще се над-

дава, а парите ще отидат за лечението на
Нели Гълъбова, която е диагностицирана
с онкологично заболяване и за нейното
лечение в Австрия са нужни 120 000 лева.
Това не е първият случай, в който
млад български спортист се включва в
подобна кауза. Преди три години гимнастичката ни Катрин Тасева продаде своя
златен медал за 10 000 лева, които дари
на борещия се с рака Иван Тодоров,
който за съжаление преди няколко месеца загуби тази битка.
Тогава жестът на Тасева трогна хиляди, а впоследствие пожелалият анонимност човек, който закупи медала, го върна
на гимнастичката.

Ñòàíèìèð Áåëîìúæåâ íà
8 ñåêóíäè îò åâðîáðîíç
Станимир Беломъжев се нареди 4-ти в спринтовата
дистанция от Европейското първенство по ски ориентиране в Чепеларе. Българинът остана на 8 секунди от медалите, които бяха спечелени от състезатели на Русия.
Шампион стана Владилав Кисельов, следван от 48-годишния Едуард Хренников, трети е Сергей Горланов. Изцяло руска челна тройка се получи и при жените, където
шампионка е Марина Вяткина, втора е Олеся Рязанова, а
трета - Татяна Оборина.
От нашите Николай Димитров финишира 45-и, Боян
Софин е 50-и, Мартин Пенчев - 55-и, Йордан Иванов - 57и, а Димитър Димитров - 58-и.
Андрея Дяксова зае най-предно място при жените - 33то. Калина Недялкова е 37-а, Евангелина Дяксова е 43-та,
Теодора Малчева - 46-а, а Ана Марея Игнатова, Цвета
Комитска и Ясемин Занкова заеха последните места от 48о до 50-о.
Състезанията се проведоха при много тежки условия температура -12 градуса, мъгла и силен вятър. Европейското по ски ориентиране в Чепеларе събра над 140 състезатели, още толкова се включват в Световното за ветерани,
което се провежда паралелно в зимната перла на Родопите.
Днес ще бъдат излъчени шампионите в средната дистанция.

ри - Бенжамен Вейлас за Ожие,
а Льоб за първи път взе в екипажа си жена - Изабел Галмиш.
Той имаше 79 рали победи с
Даниел Елена.

Áèàòëîíèñòèòå íè
16-è â Àíòõîëö
Норвежкият квартет стигна до третата си победа за сезона в класическите
щафети на 4х7,5 км от Световната купа
по биатлон в Антхолц-Антерселва,
Италия. Викингите триумфираха с близо две минути пред отбора на Русия.
Победителите имаха нужда само от 4
допълнителни изстрела и се опазиха от
наказателна обиколка. Биатлонистите
от Сборная използваха 12 резервни
патрона и направиха едно допълнително бягане в “кошарката”.
Българската щафета с еврошампиона за младежи Благой Тодев на първи
пост, световния вицешампион Владимир
Илиев, Димитър Герджиков и Антон
Синапов завърши 16-и след 2 наказателни обиколки на Синапов на последната
стрелба, но въпреки това те не бяха
затворени с обиколка и финишираха.
ГЛЕДАЙТЕ
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Станимир Беломъжев

ПО ЕВРОСПОРТ 2
ТЕНИС
18.30, 23.10, 1.55
“Аустрелиън оупън”
ПО ЕВРОСПОРТ 1
16.00, 21.30
“Аустрелиън оупън”
ФУТБОЛ
ПО РИНГ
Купа на Африка
18.00 Гвинея - Гамбия
21.00 Камерун Коморски острови
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
21.45 Блекбърн - Мидълзбро
ПО МАКС СПОРТ 2
22.00 Алмерия - Ейбар

