
web:zemia-news.bgНАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК Брой 12 (7613) Год. XXXII 70 ст.

19.01.2021
ВТОРНИК

Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Àìåðèêà: Îò „êðàÿ íà èñòîðèÿòà“

äî „ïðîâàëåíà äúðæàâà“
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Çà èçáîðèòå ùå èãðàÿò
ñúñ ñòðàõà íà õîðàòà
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Руският външен министър
Сергей Лавров съобщи, че
е прекарал лека форма
на коронавирусната
инфекция, предаде ТАСС.
"Имам антитела, тъй като
прекарах в лека форма
коронавирусната инфек-
ция, но сега чух, че
специалистите съветват
тези, които са преболеду-
вали, да се ваксинират.
Чух за това вчера, ще се
посъветвам с лекарите",
каза на пресконференция
министърът в отговор на
репортерски въпрос дали
смята да се ваксинира.
Министърът даде годиш-
ната си пресконферен-
ция, на която говори за
дейността на руската
дипломация през
2020 година.

о време на пандемията консумацията на
млечни продукти в България е намаляла.
Това каза в ефира на "Дарик радио" пред-
седателят на асоциацията на млекопрера-
ботвателите Димитър Зоров. "През ноем-
ври 2020 г. потреблението на млека и си-
рена у нас е достигнало годишно дъно.
Това показва, че секторът е пред тежко
състояние. Нашата информация от пред-
приятията е, че са пълни с продукти. Те
не могат да спрат да преработват мляко-
то, въпреки че това не им е необходимо,
тъй като не могат да реализират готовите
продукти, но и не могат да оставят суро-
вината по фермите. Ако суровината оста-
не по фермите, те ще фалират и ние ще

Øåô íà ÁÔÑ
íåäîâîëåí îò
Óñòàâà

ÑÏÎÐÒ

Вицепрезидентът на БФС
Атанас Фурнаджиев е на
мнение, че трябва да се
промени Уставът, за да
може само професионал-
ните тимове да избират
президент на съюза.
Според него непровежда-
нето на Конгрес през
лятото не е извинение, а
по-скоро факт, тъй като
за шест месеца новото
ръководство няма да има
шанс да развие която и
да е от идеите си за
промяна в българския
футбол. "Трябва да се
промени Уставът на БФС,
за да има възможност да
се проведе дигитален
конгрес. "Ние сме единст-
вената държава в Европа,
при която всички членове
на съюза избират прези-
дент. В повечето страни
това става само от про-
фесионалните клубове",
каза Фурнаджиев в интер-
вю за Би Ти Ви.

Ìàíäðèòå
Н яма демокрация,

когато нямаш
възможност свобод-
но да избираш

Êðàÿò íà
àìåðèêàíñêàòà
äåìîêðàöèÿ

Áúëãàðèòå êîíñóìèðàò ïî-ìàëêî ìëå÷íè ïðîäóêòè ïî âðåìå íà ïàíäåìèÿòà

тези, които да управля-
ват, и когато се страху-
ваш да изразиш свободно
мнението си. Именно тези
свободи изчезват в
Съединените щати. И не
някакво природно бедст-
вие причинява това
изчезване. Отнемането на
свободите се извършва
от политическите, финан-
совите и медийните
елити. От главните
действащи лица на
"дълбоката държава".
Четири години те непре-
къснато повтаряха на
избирателите колко
жестоко са се объркали,
като са гласували за
Доналд Тръмп. Внушаваха
им, че единствената
възможност да изкупят
"вината" си е сега да
гласуват срещу него.

Именно медиите
изиграха основната роля
в раздухването на анти-
Тръмп истерията. През
последните четири години
тя непрекъснато нараст-
ваше. Рупори на либерал-
ния елит като "Ню Йорк
Таймс" и Си Ен Ен
престанаха да бъдат
истински медии и се
превърнаха в пропагандни
оръжия на Демократичес-
ката партия. Истината
нямаше никакво значение
за тези медии. Единстве-
ното, което ги вълнуваше,
беше как да ударят
американския президент.
Включително и с пореди-
ца от фалшиви новини,
най-фрапантната от които
беше т. нар. руска
връзка. В сравнение с
нея методите на Йозеф
Гьобелс и Андрей Жданов
изглеждат като наивни
закачки.

Вярно, в един момент
изглеждаше, че социал-
ните мрежи са чудесен
начин да заобиколиш
пристрастните медии.
След като можеш да
използваш ефикасно
Фейсбук и Туитър, вече не
е нужно да се молиш на
телевизиите да не лъжат
в репортажите си или на
вестниците да те интер-
вюират. С помощта на
социалните мрежи стигаш
директно до хората. Както
обаче видяхме през
последните дни, Фейсбук
и Туитър съвсем не са
такова прекрасно царство
на свободата, за как-
вото обичат да се
представят.

От "Политически
НЕкоректно" по БНР
(Със съкращения,
заглавието е на ЗЕМЯ)

Петър ВОЛГИН
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Управляващите вне-
соха промени в Закона
за извънредното поло-
жение, с които се дава
възможност на поставе-
ните под карантина или
лекуващи се в болнич-
ни заведения да гласу-

Âëàñòòà ïðåäëàãà ïðîìåíè â ïðàâèëàòà çà ãëàñóâàíå

ват на предстоящите из-
бори. ГЕРБ и Обедине-
ните патриоти изпъл-
ниха заканата си да не
отварят Изборния ко-
декс. Промените, свър-
зани с гласуването на
карантинирани и зара-

зени с коронавирус, ще
бъдат направени през т.
нар. Закон за извънред-
ното положение. Цент-
ралната избирателна ко-
мисия трябва да реши
как ще стане това. Влас-
тимащите дадоха право-

Упълномощиха ЦИК да даде конкретните решения

< 2

мощия на ЦИК да из-
работи правила, по ко-
ито карантинираните и
лицата с увреждания да
гласуват - с подвижна
урна или пък със създа-
ването на специални
секции. За участниците
в изборния процес ще
бъдат осигурени пред-
пазни средства. < 3

задръстени със сирене и кашкавал

бъдем изправени пред едно много тежко
положение на този сектор. Тези предприя-
тия се надяват нещо да се промени в по-
купателната способност", каза още бран-
шовикът. < 4

Харманли.
Жители

почетоха
143 години
от освобож-

даването
на града
от турско
робство
вчера.

Пред Руския
паметник,

на мястото,
където са
загинали
8 руски
воини,

отслужиха
панихида и
поднесоха

венци
и цветя.

Снимка
Пресфото

БТА
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Обсъждаме разхлабване
на мерките след края на
януари, това ще бъде
обсъдено през идните дни.
В момента имаме добри
резултати, нека да бъдем
разумни, нетърпението не
е добър съветник, заяви
министърът на здравеопаз-
ването проф. Костадин
Ангелов. Той се реимунизи-
ра срещу COVID-19. Втора-
та ваксина му беше поста-
вена в Клиниката по
неврология на "Александ-
ровска", съобщи телевизия
"България он еър". Една
война не се печели със
заплахи, това не е подход
за който и да е бранш.
Мой дълг е да запазя
живота на хората. Заплахи-
те от браншове не са
уместни, дали харесват,
или не мерките, не ме
вълнува, за мен е важно
здравето на всеки българ-
ски гражданин. За мен
здраве, образованиe и
спорт са важни, ресторан-
тьорите и заведенията не
са приоритет в момента,
заяви професорът. Въз-
можностите, които дава
ваксината, са изключител-
но обнадеждаващи. Въз-

Çäðàâíèÿò ìèíèñòúð: Îáñúæäàìå
ðàçõëàáâàíå íà ìåðêèòå ñëåä ÿíóàðè
Çàïëàõèòå îò áðàíøîâåòå íå
ñà óìåñòíè, êîìåíòèðà ïðîô.
Êîñòàäèí Àíãåëîâ

Договорът между Централна-
та избирателна комисия и фир-
мата доставчик на машините за
гласуване все още не е подпи-
сан, но това предстои да се слу-
чи до дни, съобщи говорителят
на комисията Таня Цанева, ци-
тирана от БГНЕС.

Цанева увери, че няма опас-
ност от забавяне, тъй като до-
говорът не е подписан единст-
вено по технически причини, а
това предстои да се случи "до
ден-два". Изпълнителят е ясен
и той подготвя доставката на
машини, посочи говорителят на

Ãîâîðèòåëÿò íà ÖÈÊ: Äî äíè ïîäïèñâàìå äîãîâîðà çà ìàøèíèòå çà âîòà

можността аз да не се
разболея е изключително
висока, коментира проф.
Ангелов.

През март-април веро-
ятно ще може да се започ-
не с имунизирането на
всички желаещи - обяви
главният държавен здра-
вен инспектор Ангел Кун-
чев след пристигането на
доставка от ваксината
срещу COVID-19 на "Пфай-
зер" и "Бионтех". До мо-
мента някои области са
приключили с първа фаза
на ваксиниране. Още от
тази седмица в Пловдив,
Бургас могат да започнат с
втора фаза. Това ще стане
може би след седмица-две
и в София, добави Кунчев.
Пристигналите дози са 18
720 и са наполовина от
предварително обявените.
Само тази доставка на
ваксини на "Пфайзер" е
съкратена наполовина. От
тук нататък влизаме в
график. Всеки, който е
получил първата си доза от
ваксината срещу коронави-
рус, ще получи със сигур-
ност и втората - без значе-
ние от забавянето с достав-
ките, увери главният държа-

ЦИК и подчерта, че предстои и
среща на колегите й с изпъл-
нителната власт, на която да бъ-
дат обсъдени въпросите около
начините на съхранение на уст-
ройствата. На предстоящите час-
тични местни избори обаче, нас-
рочени за 28 февруари, избор-
ната администрация няма да мо-
же да организира машинен вот.
Не, за тези избори няма да стиг-
нат, но за парламентарните на-
дявам се да има във всички по-
сочени секции за гласуване, за-
яви още Цанева, цитирана от
Епицентър.бг.

Асоциация "Прозрачност без
граници" изпрати отворено писмо
до Министерството на външните
работи и ЦИК относно мерките
за гарантиране на избирателните
права на българските граждани в
чужбина, съобщи БНТ. Като орга-
низация, която работи за прила-
гане принципите на доброто уп-
равление и прилагането на де-
мократичните стандарти в избор-
ния процес, Асоциация "Прозрач-
ност без граници" стартира граж-
данска инициатива за наблюде-

"Ïðîçðà÷íîñò áåç ãðàíèöè" ñòàðòèðà èíèöèàòèâà
çà íàáëþäåíèå íà ïðåäñòîÿùèòå èçáîðè

провеждане на изборите, а също
и мониторинг на предизборната
кампания, заедно с насърчаване
на гражданското участие и за-
щита правата на гражданите при
упражняване на техните права. В
писмото до Външно министерст-
во и ЦИК от "Прозрачност без
граници" поставят важни въпроси
относно подготовката на избори-
те в чужбина и създаването на
гаранции за избирателните права
на нашите сънародници в чужби-
на.ççççç

вен здравен инспектор.
В началото на февруари

се очаква да пристигнат
още 35 000 от препарата
на "Пфайзер", а след това
в средата на месеца ще
има и втора доставка от
същата компания. Тогава
вероятно ще се компенси-
рат и количествата, които
трябваше да пристигнат
днес, увери директорът на
Изпълнителната агенция по
лекарствата Богдан Кири-

лов. През следващата
седмица се очакват 4000
ваксини от производителя
"Модерна". Засега нямаме
съобщени сериозни неже-
лани лекарствени реакции
от тази ваксина. До мина-
лата седмица имаме 19
общо, което е около 1 на
1000. Всички съобщени са
несериозни, които са
описани в общата характе-
ристика, допълни Кири-
лов.ççççç

ние на предстоящите избори за
Народно събрание, се казва в
писмото.

При осъществяването на тази
инициатива сме ръководени от
стремежа да съдействаме за чес-
тни и демократични избори, с ви-
соко участие на избирателите и
прозрачност на изборния процес,
допълват от Асоциацията.

Техните усилия ще са насоче-
ни към осъществяването на граж-
дански контрол върху дейността
на институциите по подготовка и

От стр.1
И закриването на профилите
на Тръмп в тези и други кана-
ли е сам до върхът на айс-
берга. Собствениците и ръко-
водителите на тези мрежи са
също част от "дълбоката дър-
жава" заедно с традиционни-
те медийни магнати, партийни
шефове, началниците на тай-
ните служби. И когато някой
си позволи да разклати пре-
калено силно системата, той
моментално бива забраняван.
Свобода имаш само тогава,
когато се движиш в коловоза
на либералния мейнстрийм.
Иначе си аут. В момента в
САЩ свободата да мислиш в
разрез с правилната линия все
повече се стеснява. Ако не
подкрепяш господстващата
либерална идеология, а ако,
не дай боже, й се противо-
поставяш открито, те чакат
много тежки дни. Забраната
на Тръмп да публикува в со-
циалните мрежи, започналата
процедура по импийчмънт са
както удари срещу него, така
и предупреждение към всеки
друг, който дръзне да се про-
тивопостави на днешните гос-
подари на мисълта. Послани-
ето е повече от ясно - вни-
мавайте какво пишете.

Потъпкването на свобода-
та се изразява и в на пръв
поглед дребни детайли като
атаките срещу езика. Обаче
изобщо не са дребни детайли
тези атаки, след като самата
Нанси Пелоси, председателка-
та на американския Конгрес,
се включи в тях, налагайки
премахването на думи като
майка, баща, син, дъщеря и
заменянето им с "полово не-
утрални" слова. Ама това изоб-
що не е важно, изреваха ли-
бералите. Ставало дума само
за работата на Конгреса. Та-
ка, де, така. Хората просто
пробват докъде могат да стиг-
нат с извращенията си. Да,
първо ще става дума само за
Конгреса. Ако никой не въз-
рази, не след дълго този но-
воговор ще бъде наложен в
цялата администрация, после
в цялата страна, а накрая ще
се стигне до мечтата на пра-
воверните либерали - да при-
ложат налудните си концеп-
ции в целия свят. Случи ли се
това, свободата ще бъде окон-
чателно погребана.

Êðàÿò íà
àìåðèêàíñêàòà
äåìîêðàöèÿ

Частични избори през фев-
руари ще има в общо 12 насе-
лени места, от които 2 общини
- Мъглиж, Старозагорско, и Ба-
ните, област Смолян.

Вече започна и регистраци-
ята за тях, а "Републиканци за
България" на Цветан Цветанов
стана първата политическа си-
ла, внесла документите си.

 Очаква се Министерство на
здравеопазването да адресира
до ЦИК и здравен протокол, по
който комисията безопасно да
организира вота в условията на
пандемия.ççççç
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Бившият втори човек в
ГЕРБ и вътрешен минис-
тър Цветан Цветанов и
представители на ПП
"Републиканци за Бълга-
рия" се регистрираха в
ЦИК за предстоящите
частични местни избори
на 28 февруари.

 "Ние направихме
регистрация за всички
населени места. Убеден
съм, че с организацията,
която тече в момента, ще
имаме доста силно при-
съствие, а в някои от
населените места ще
имаме и съответната
изборна победа", заяви
Цветанов.

След това Цветанов
коментира предстоящите
парламентарни избори на
4 април.

На въпрос как гледа на
датата 4 април, той споде-
ли, че споровете са
много, но според него не
трябва да се коментира.
"Всеки един трябва да се
съобрази и всички поли-

тически субекти трябва да
се подготвим. "Притесне-
нията са във връзка с
нечуваемостта. Всички
знаем, че нямаме единен
здравен протокол във
връзка с COVID пандемия-
та", каза той. Според него
проблем е, че няма да
има гласуване по пощата,
и даде пример с Румъния.

Цветан Цветанов
напомни, че ГЕРБ никога
до този момент не са
провеждали избори, а
сега 2021 година няма
това да се случи. "Затова
призовавам за висока
избирателна активност",
каза политикът от гледна
точка на собствения му
опит.

Цветанов отново на-
помни, че правителството
ще направи всичко въз-
можно на 4 април да се
заиграва със страха на
българските граждани.

Цветанов подчерта, че
ротацията е добре приета
от премиера, тъй като по

Öâåòàíîâ ïðîäúëæàâà ñ ðàçêðèòèÿòà çà ìîäåëà "ÃÅÐÁ":

Çà èçáîðèòå ùå èãðàÿò
ñúñ ñòðàõà íà õîðàòà
Áèâøèÿò âúòðåøåí ìèíèñòúð
â êàáèíåòà "Áîðèñîâ" ïðèçîâà
çà ìàñîâî ãëàñóâàíå, çà äà
íå óñïåÿò ìàøèíàöèèòå

Íà òîçè äåí

Събития
 1853 г. - Състои се

премиерата на операта "Тру-
бадур" на Джузепе Верди в
Рим.

 1938 г. - За първи път
в света започва серийно
производство на леки авто-
мобили с дизелов двигател
от американската фирма
"Дженерал Моторс".

 1966 г. - Индира Ган-
ди е избрана за министър-
председател на Индия.

 1983 г. - Нацисткият
военният престъпник Клаус
Барби е арестуван в Боли-
вия.

Родени
 1736 г. - Джеймс Уат,

британски изобретател
 1807 г. - Робърт Лий,

генерал от Армията на Кон-
федерацията по време на
Американската гражданска
война

 1809 г. - Едгар Алън
По, американски писател

 1839 г. - Пол Сезан,
френски художник

 1865 г. - Валентин Се-
ров, руски художник

 1884 г. - Георги Кьо-
сеиванов, български поли-
тик, министър-председател
за периода 1937-1940 г.

 1912 г. - Леонид Кан-
торович, руски икономист и
математик

 1920 г. - Хавиер Пе-
рес де Куеляр, перуански
дипломат, генерален секре-
тар на ООН от 1981-1992 г.

 1921 г. - Патриша Хай-
смит, американска писател-
ка

 1922 г. - Йежи Кава-
лерович, полски кинорежи-
сьор

 1922 г. - Христо Да-
нов, български юрист, вът-
решен министър и консти-
туционен съдия

 1923 г. - Ивайло Пет-
ров, български писател

 1923 г. - Маркус Волф,
дългогодишен ръководител
на Разузнаването на ГДР

 1972 г. - Борислав Це-
ков, български юрист и по-
литик

Починали

 1938 г. - Бранислав
Нушич, сръбски писател

 1997 г. - Тодор Андрей-
ков, български кинокритик и
актьор

 2000 г. - Бетино Крак-
си, италиански политик, пре-
миер на Италия от 1981-
1987 г.


Íîâ ïîäõîä â îòáðàíàòà ïðåäëàãà ÁÑÏ

"В резултат на възобновило-
то се системно съперничество
между страните и нарастването
на глобалните заплахи, средата
за сигурност от комплексна се
превърна в сложна, нестабилна,
несигурна и неясна. В тази сре-
да въоръжените ни сили са със
занижени способности, със зна-
чителен некомплект от личен със-
тав, системно недофинансиране,
остаряло въоръжение и техника,
занижени критерии в подготов-
ката, лоши условия на труд и нис-
ка мотивация на личния състав и
не са в състояние да изпълняват

в пълен обем конституционните
си задължения за гарантиране те-
риториалната цялост, независи-
мостта и суверенитета на стра-
ната."

Около това заключение се
обединиха членовете на Съвета
по отбрана към НС на БСП на
първото за годината заседание,
проведено в централата на пар-
тията. Според председателя на
съвета  Атанас Зафиров се ра-
боти активно по предложенията
на БСП в сектор отбрана, които
ще намерят място в предизбор-
ната програма на партията.ç

време на обиколките той
ротира министрите, които
го съпътстват във всяко
населено място.

"Наблюдаваме и при-
теснения, че ГЕРБ за
първи път ще имат въз-
можността да прави
избори за български
парламент, защото до
момента не са имали тази
възможност и е имало
възможност чисто законо-
во да бъдат подменени
областните директори и
да се направят избори,
които поне до сега не са
били оспорвани и не е
имало чак такова притес-
нение или съмнение за
манипулация и фалшифи-
кация", допълни Цветанов.

"Моите притеснения са,
че 2021 г. ГЕРБ ще прове-
де за първи път избори.
Затова призовавам за

висока избирателна
активност, въпреки че
правителството ще напра-
ви всичко възможно да се
заиграва със страха на
българските избиратели,
да не даде възможност да
се представят бъдещите
управленски програми на
всички политически пар-
тии. Призивът ми към
управляващите и към
тези, които представляват
обществените медии,
чиито бюджети се форми-
рат с данъците на българ-
ските данъкоплатци, е
нека БНР и БНТ да бъдат
тези, които да дадат
истинския плурализъм и
възможността, която да
засили демокрацията и
сигурността в тези избо-
ри", каза още председате-
лят на "Републиканци за
България".ç

Управляващите внесоха про-
мени в Закона за извънредното
положение, с които се дава въз-
можност на поставените под ка-
рантина или лекуващи се в бол-
нични заведения, да гласуват на
предстоящите избори, съобщи

ÃÅÐÁ è "Îáåäèíåíè ïàòðèîòè" âíåñîõà
ïðîìåíè çà ãëàñóâàíå íà õîðà ïîä êàðàíòèíà
БНР. Управляващите изпълниха
заканата си да не отварят Из-
борния кодекс. Промените, свър-
зани с гласуването на каранти-
нирани и заразени с коронави-
рус, ще бъдат направени през та-
ка наречения Закон за извънред-
ното положение. Централната из-
бирателна комисия трябва да ре-
ши как ще стане това.

Председателят на ПГ на ГЕРБ
Даниела Дариткова посочи, че
има две възможности - дадени
са правомощия на ЦИК да изра-

боти правила, по които тези ли-
ца могат да гласуват по реда на
Изборния кодекс и възможност
на лицата с увреждания да гла-
суват с подвижна урна или пък
със създаването на специални
секции. За всички участници в
изборния процес ще бъдат оси-
гурени предпазни средства. Чле-
новете на секционни избирател-
ни комисии ще могат да се вак-
синират при желание. Право на
глас ще имат и лицата, чиито до-
кументи за самоличност са с из-

текъл срок. Предвижда се всич-
ки мерки, които Централната из-
бирателна комисия налага, да бъ-
дат съобразени с мнението на
Националния оперативен щаб,
Националния ваксинационен щаб
и здравните власти. Съпредседа-
телят на групата на "Обединени
патриоти" Искрен Веселинов да-
де пълна подкрепа на законоп-
роекта - станахме съвносители с
ясното съзнание, че чрез него ние
гарантираме правото на всеки
българин да упражни своя глас.ç

Даниела Дариткова
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Ìàíäðèòå çàäðúñòåíè
ñúñ ñèðåíå è êàøêàâàë

След няколко месеца
главоломно ще се свие
производството на мляко,
прогнозира пред "Дарик
радио" председателят на
Националния съюз на
говедовъдите в България
(НСГБ) Димитър Зоров.
По думите му годината е
била изключително тежка
за сектора, изхарчени са
повече средства за запаз-
ване на здравето на
работниците, а в същото
време цените на сурови-
ните за изхранване на
животните са скочили с
30%. "Това води до големи
загуби или компенсации
чрез промяна на партиту-
рата на даден млечен
продукт, което не е позво-
лено и не е в полза на

потребителя", заявява
Зоров. По думите му
секторът е в тежко състо-
яние. Информацията от
предприятията е, че
голяма част от тях са
пълни с продукция, но не
могат да спрат да прера-
ботват и да оставят мле-
ката по фермите, защото
те са изключително нет-
райна суровина. В проти-
вен случай те ще фалират.
"Предприятията се надя-
ват нещо да се промени в
покупателната способност.
Виждаме, че България се
залива от млечни продук-
ти, идващи от Европейс-
кия съюз. Салдото на
сектора е отрицателно.
Ние консумираме повече
продукти внос, отколкото

Ïøåíèöàòà â Äîáðóäæà âå÷å èìà íóæíàòà ïðîäóêòèâíà âëàãà
Посевите с пшеница в Доб-

ричка област са в добро състоя-
ние, съобщи проф. Иван Киря-
ков от Добруджанския земедел-
ски институт.  "Отдавна не бяхме
виждали толкова много дъжд в
Добруджа. Дъждовете осигуриха
продуктивна влага за есенните
култури, т. е. вече имаме запаси
до 1-1,50 м дълбочина", подчер-
та ученият. Към момента земедел-
ските производители замерват ва-
лежи от 120 до 150-180 литра на
кв. м. Подобни количества не е
имало през последните две годи-
ни по това време. Дъждове сега
паднаха кротко и напоително и
повлияха положително върху де-
фицита от почвена влага, който су-
шата "осигури" през последните го-
дини. "Кореновата система на ос-
новните полски култури се разви-
ва на дълбочина от 1 до 2 метра.
Вече имаме влага в този слой",
допълни професорът. Той уточни
обаче, че има посеви, при които
се наблюдава трудно попиване на
падналите валежи. Това е само в

полетата, на които са приложени
минимални или нулеви обработ-
ки.

"Българските сортове пшени-
ца не излязоха от покой незави-
симо от затопляне на времето в

Докато ограниченията за-
ради COVID-19 затрудниха пла-
сирането на селскостопанска
продукция, типичен пример за
това е богатата реколтата 2020
от картофи, то има хора, кои-
то не могат да си купят дори
картофи не защото са потър-
певши от коронакризата, а за-
щото кризата при тях е пер-
манентна. Има обаче и хора,
които въпреки собствените си
загуби решават да помогнат с
каквото могат на по-нуждае-
щите се. "Бъди добър и дари
от сърце" е мотото на благот-
ворителната кампания, органи-
зирана от Националната асо-
циация на картофопроизводи-
телите (НАК).

"Моля всички които жела-
ете да дарите картофи, неза-
висимо колко, дори и един чу-
вал, да ни пишете или се свър-
жете с нас по телефон. Оказа
се, че има доста места, на кои-
то можем да помогнем при же-
лание и от сърце. Нека да спрат
да ни критикуват, че само ис-
каме пари, а не даряваме и не
помагаме, като имаме толко-
ва много продукция", е призи-
вът, публикуван на сайта на
асоциацията. Досега вече са
дарени 18 хил. тона картофи
на социално слаби хора и та-
кива с различни затруднения,
живеещи предимно по места,
"забравени най-вече от държа-
вата", казва председателят на
НАК Тодор Джиков пред Агри.БГ.

Инициативата продължава
да се разраства, а от асоциа-
цията ще предложат съдейст-
вие и на Червения кръст, ако
е възможно, ще отделят коли-
чества и за техните социални
кампании. На сайта на НАК са
публикувани телефони за кон-
такти за всички, които имат
желание да станат част от ка-
узата и да дарят. Доброто съ-
що е заразно, но за разлика
от коронавируса, прави щаст-
ливи и двете страни.ç

Ôåðìåðñêà
èíèöèàòèâà:
Êàðòîô, äàðåí
ñ ëþáîâ, îòèâà
ïðè íóæäàåùè
ñå áúëãàðèÑëåä íÿêîëêî ìåñåöà ãëàâîëîìíî ùå

ñå ñâèå ïðîèçâîäñòâîòî íà ìëÿêî, à
òîâà çàïëàøâà ôåðìèòå îò ôàëèò

Зърненият пазар полудя от
опасения за удължаване на
COVID-19 кризата. Китай продаде
почти цялата пшеница, предлага-
на на редовния си търг от дър-
жавни резерви през миналата сед-
мица, което е далеч повече от
обикновено, тъй като производи-
телите на фуражи търсеха алтер-
нативи на царевицата и нараст-
ващите случаи на коронавирус
предизвикаха страхове за бъде-
щи доставки. Около 3 939 732
тона пшеница, или 99,74% от об-
щото количество в последната
оферта, беше продадена на търг,
съобщи Националният център за

Ïàíè÷åñêè ïîêóïêè íà çúðíåíèòå áîðñè îò
îïàñåíèÿ çà óäúëæàâàíå íà COVID êðèçàòà

търговия със зърно. "Търгът беше
лудост, по-голямата част от жи-
тото беше купено бързо от тър-
говци, които веднага пък прода-
ваха за производителите на фу-
ражи", заяви търговец, който ку-
пува пшеница за мелници. "Мо-
жехме само да гледаме", добави
търговецът, който каза, че купу-
вачите са буквално полудели и
са били готови да платят каквото
е необходимо за осигуряване на
нужните доставки. Той отказа да
бъде посочен, тъй като не е упъл-
номощен говори с медиите, съ-
общава агенция Ройтерс.

Китайските фючърси на царе-

вица, търгувани на стоковата бор-
са в Далиан, продължиха да се по-
качват в понеделник сутрин, след
като достигнаха рекордни нива ми-
налата седмица. Средната продаж-
на цена на търга за пшеница от ми-
налата седмица бе 2504 юана
(386,27 долара) за тон, което е със
7% повече отпреди две седмици, по

данни от търговския център. "Хо-
рата вероятно се тревожат за дос-
тавките и логистиката с увеличен
брой случаи на (коронавирус)", ка-
за Дарин Фридрихс, старши ана-
лизатор в StoneX, добавяйки, че
може да е имало такива паничес-
ка покупка миналата седмица за
осигуряване на доставки.

Китай отчете вълна от нови
огнища на коронавирус през пос-
ледните седмици, което доведе до
блокиране на основните произ-
водители на зърнени култури Хъ-
бей и провинции Хейлундзян, ко-
ето наруши логистиката и про-
мишлена дейност.ç

,

края на декември. Дори и да има
отрицателни температури сега, те
няма да окажат отрицателно въз-
действие върху растенията", допълва
проф. Киряков.

Земеделските стопани сигнали-

изнасяме навън", допълва
още Зоров.

Представителят на
бранша коментира още, че
от месец май насам про-
изводството спада с по
3000 тона месечно, а най-
ниските стойности са
отчетени през ноември
2020 г. Същият е и с отче-
тена най-ниска консумация
на млека и сирена у нас.

"Около 650 хил. тона
годишно е родното про-
изводство на мляко, като
статистиката сочи, че в
България се консумира
над милион тона мляко.
Останалите са внос",
пояснява Димитър Зоров.
Прогнозата му е след
няколко месеца главо-
ломно да се свие произ-
водството на мляко,
което може да застраши
продоволствената сигур-
ност в млечния сектор у
нас. По думите му благо-
дарение на средните и
големите ферми, които са
около 400, не е спаднало
още повече производст-
вото на мляко.

Те имат огромна
кредитна задлъжнялост,
не могат да отстъпят
назад, защото ще фали-
рат. Във всички други
ферми се наблюдават
спадове от по 25-30 %.ç

зират в момента за пожълтяване
на отделни посеви. Според уче-
ните в Добруджанския земеделс-
ки институт това не е резултат от
гладуване на пшеницата, а по-ско-
ро от резките промени на темпе-
ратурата. "Културата в момента е
в покой, тя фотосинтезира, но не
е в активна вегетация и няма нуж-
да от храна в момента", обяснява
още проф. Иван Киряков.

За поредна година ученият
предупреждава земеделските сто-
пани да не бързат да торят пше-
ницата преди 15 февруари. Ако
го направят, рискуват да форси-
рат растенията, особено тези
сортове, които са с по-ниска сте-
пен на студоустойчивост.  Ако то-
ва се случи, при късни мартенс-
ки студове може да се стигне до
измръзване, предупреждава уче-
ният. "Мисля, че земеделските
стопани си взеха поука от греш-
ките през 2019 и 2020 г. и ще
внимават с качеството и коли-
чеството на азотните торове",
смята проф. Киряков.ç
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„Àãðèîí“ ïðåäëàãà áåçïëàòíè
êîíñóëòàöèè è îöåíêà íà íèâè

Притежавам земеделска
земя, но нямам възможност
да я обработвам и има опас-
ност да запустее. Имам нуж-
да от пари за лечение и
спешно ми трябват пари за
придобиване на друг имот.
Това са основните причини
притежателите на земедел-
ски земи да се решат да
продават нивите си, става
ясно от национално предс-
тавително допитване за наг-
ласите на собствениците на
поземлени имоти. Необходи-
мостта от свежи пари за се-
меен празник или издръжка
на ученик и студент също са
сред водещите фактори за
продажба.

Най-важният въпрос оба-
че остава "на кого да про-
дам земята си, така че да
получа справедлива цена и
сделката да е сигурна, без
да се притеснявам, че ще
бъда измамен".

За близо 80% от анкети-
раните отговорът е катего-
ричен - "Агрион". За поред-
на година компанията е най-
разпознаваемият земеделс-
ки бранд в България и се
ползва с най-голямо дове-
рие в агросектора. Дружес-
твото се утвърди като безс-
порен лидер при покупко-
продажба на поземлени
имоти и далеч изпреварва
основните си конкуренти.

"Агрион" извършва покуп-
ки на земеделски земи в ця-
лата страна, от собствени-
ци, чрез посредник или от
корпоративни клиенти. Ком-
панията предлага оферти за
закупуване на идеална част

Ñîáñòâåíèöè íà çåìåäåëñêè çåìè ïðîäàâàò
èìîòè, çà äà ïîñðåùíàò ñïåøíè ðàçõîäè

от даден имот, в случай на
съсобственост.

 Ако клиентът е стигнал
до решение за продажба,
фирмата се ангажира да му
предложи адекватна цена и
оферта, отговаряща на спе-
цификите на конкретния зе-
меделски актив. С помощта
на специално разработен
софтуер компанията предла-
га безплатна оценка на зе-
меделската земя.

Експертите на "Агрион"
подпомагат клиента с изгот-
вяне на необходимите до-
кументи за сделка. При
упълномощаване от страна
на клиента се подготвя ця-
лата сделка и продавачите
се явяват лично само за да
си получат сумата от про-
дажбата.

"С безплатните оценки
искаме да помогнем на соб-

ствениците на земеделски
земи да добият реална
представа за пазарната
оценка на активите им и
каква цена да очакват, ако
решат да продадат имота
си", казаха от ръководство-
то на дружеството. "Пора-
ди огромния интерес към
нашата безплатна оценка,
от тази година разширихме
екипа на експерти, които я

правят. Правим всичко въз-
можно, за да могат собст-
вениците да получат своя-
та оферта в рамките на два
работни дни", споделиха от
пазарния лидер.

Експертите прилагат ин-
дивидуален подход към вся-
ко едно запитване, за да га-
рантират прозрачна и адек-
ватна цена. За разлика от
други компании, "Агрион" не
използва метода на осред-
нена оценка за дадено зем-
лище, който изкривява цено-
образуването, а формира це-
ната на конкретния имот в
съответствие със специално
създаден алгоритъм, включ-
ващ различни компоненти.

Проучване сочи, че соб-
ствениците искат да прода-
дат своята земя на компа-
нии, които са доказали, че
могат да се грижат за нея,
и затова избират най-често
"Агрион".

Продавачите на земя и
любопитните да разберат це-
ната й традиционно правят
това на сайта на компанията
http://www.agrion.bg/bg/
request/sell, както и на наци-
оналния телефон 0800 111 66.

През декември 2020 г. ме-
сечната инфлация в България
се повишава с 0,5%, докато
годишната инфлация се заба-
вя до едва 0,1%, показват дан-
ни на Националния статисти-
чески институт (НСИ). Индек-
сът на потребителските цени
(CPI) се повишава с 0,5%
спрямо ноември, когато на-
расна с 0,1 на сто. Това уве-
личение на месечната инфла-
ция е в резултат на скок на
цените за развлечения и кул-
тура и нарастване на транс-
портните цени при слабо на-
маление на цените на храни-
телни продукти и спад на те-
зи за облекло и обувки.

На годишна база потреби-
телската инфлация се забави
рязко през декември до едва
0,1% от 0,4% през ноември,
отбелязвайки най-слаб растеж
от края на 2016 година. Сред-
ногодишната инфлация за пе-
риода януари - декември 2020
година нараства с 1,7% спря-
мо периода януари - декемв-
ри 2019 година.

През декември намаление
с 0,2% спрямо предходния ме-
сец регистрират цените на хра-
нителните продукти и на бе-
залкохолните напитки, докато
цените на алкохолните напит-
ки и на тютюневите се пони-
жават с 0,1 на сто. В същото
време цените на облекло и
обувки бележат спад с 1,7%
спрямо месец по-рано, дока-
то цените на жилища, вода,
електроенергия, газ и други го-
рива остават на равнището от
предходния месец.

Намаление с 0,2% има при
цените за жилищно оборудва-
не, домакински уреди и при-
надлежности, а в здравеопаз-
ването с 0,1 на сто. Транс-
портните цени се повишават
през декември с 1,2% спрямо
ноември, докато цените за
развлечение и култура беле-
жат ръст от 9,5 на сто.

Цените на съобщенията и
за ресторанти и хотели беле-
жат през декември увеличе-
ния с 0,1%, а тези за образо-
вание намаляват с 0,1 на сто,
отчита още НСИ.

Хармонизираната инфла-
ция (индексът HICP според об-
щите европейски стандарти)
през декември също нараст-
ва с 0,5% на месечна база,
докато хармонизираната пот-
ребителска инфлация на го-
дишна база (спрямо декемв-
ри 2019) се забавя до 0,0%
от 0,3% месец по-рано и след
като в началото на 2020 г. тя
беше над 3 на сто.

Хармонизираният индекс
на потребителските цени е
сравнима мярка на инфлаци-
ята на държавите от ЕС. Той е
един от критериите за цено-
вата стабилност и за присъе-
диняването на България към
еврозоната. ç

Ìåñå÷íà èíôëàöèÿ
îò 0,5% è çàáàâÿíå
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ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД ГР. ТЪРГОВИЩЕ,
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

Техник - механик, монтаж на промишлени съоръжения -  2 бр.
Изисквания:
 Средно образование
 Познания относно машините за производство на домакинско стъкло.

Кандидатите могат да изпращат автобиография и мотивационно пис-
мо на адрес: Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална зона, "Пашабах-
че България" ЕАД, отдел "Човешки Ресурси" или на е-mail:
garif@sisecam.com. Краен срок за подаване на документи 29.01.2021 г.

Ресторантьори и собствени-
ци на нощни клубове и дискоте-
ки заплашват с гражданско не-
подчинение и самоволно отва-
ряне на заведенията.  "Ако до 2
седмици не се вземе решение за
отваряне на нашия сектор, тъй
като ние сме на последно място
по заболеваемост в Европа, ние
няма накъде да паднем повече -
ще приложим италианския модел.
Всички заведения ще отворят в
един ден и ще работят от тук на-
татък. От един момент нататък ве-
че няма какво да се губи. Пове-
че няма да чакаме." Това написа
на фейсбук страницата на Бъл-
гарската асоциацията на заведе-
нията нейният председател Ри-
чард Алибегов.

Реакцията на ресторантьори-
те се случва, след като полиция
и здравни инспектори разкриха
нелегални партита в заведения в
Пловдив и София през уикенда и
глобиха посетителите и собстве-
ниците на обектите. Нарушения-
та на правилата за събиране на
хора и на ограничението хотелс-
ките ресторанти да работят до
22 часа съвпада и с акции на
гражданско неподчинение в Ита-
лия. На 15 януари стотици рес-
торантьори в Италия отвориха
врати въпреки противоепидемич-

Ðåñòîðàíòüîðèòå
ãîòîâè íà áóíò

ните мерки, които според собст-
вениците убиват малкия и сре-
дния бизнес и ограничават пра-
вата и свободата на хората.

"Предстои обсъждане на пред-
ложението ресторантите, по при-
мера на хотелите, да отворят при
капацитет от 50% и да работят
от 6 часа сутринта до 22 часа,
ако епидемичната обстановка
позволява това разхлабване на
мерките", коментира вчера сут-
ринта пред БНТ вицепремиерът и
министър на туризма Марияна
Николова. Друго предложение би-
ло ресторантите да работят с
предварителна резервация със
стриктно спазване на разстояние
между масите и пълна дезинфек-
ция. Не всички заведения обаче
имали възможност да работят с
резервации. Тези идеи тепърва
щели да се коментират с Нацио-
налния оперативен щаб.

Но здравният министър Кос-
тадин Ангелов коментира, че ко-
гато дадена мярка се разхлабва,
трябва да се гледа цялостната
картина. Той изброи и приорите-
тите - образование, здравеопаз-
ване, спорт. "Ресторантьори и хо-
телиери са много важен бранш,
но те не са наш приоритет в мо-
мента. Нацията трябва да е об-
разована и здрава, трябва да

позволим на учениците и млади-
те хора да спортуват, това са на-
шите приоритети", каза Ангелов.
Ресторантите в България са зат-
ворени със заповед на здравния
министър от 27 ноември 2020 г.,
а нощните заведения - от среда-
та на октомври. Вторият локдаун
за бранша е до 31 януари.

"Настояваме за незабавно из-
плащане на забавените помощи
за летните месеци на 2020 г.,
както плащане веднага на ком-

пенсациите за сегашното затва-
ряне. Искаме държавата ясно да
каже кога и при какви условия
ще се отворят отново забране-
ните бизнеси и при каква забо-
леваемост ще отпаднат част от
мерките", разпространиха в от-
ворено писмо вчера от Българс-
ката хотелиерска и ресторантьор-
ска асоциация. Оттам припомнят,
че скоро ще стане една година,
откакто бизнесът е спрял реал-
на дейност. ç
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ОБРАТНО БРОЕНЕ ДО СВЕТОВНИЯ КООПЕРАТИВЕН КОНГРЕС

Отложеният юбилеен
Световен кооперативен
конгрес поради кризата
COVID-19 и въведените ог-
раничителни противоепи-
демични мерки в целия
свят е нарочен да се про-
веде в периода 1-3 декем-
ври 2021 в Сеул - столицата на Южна Корея. Важен акцент за
2021 година е, че кооперативната идентичност ще бъде клю-
чова тема едновременно на Международния кооперативен ден
- 3 юли и Световния кооперативен конгрес. За повече ин-
формация: https://icaworldcoopcongress.coop/

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ЖАН ЛУИ БАНСЕЛ -
ПРЕЗИДЕНТ НА КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА

Уважаеми членове,
Измина една трудна и

необичайна за целия свят
година. Пандемията разк-
лати Европа и света из ос-
нови, подлагайки на изпи-
тание здравните и социал-
ните системи, нашите об-
щества и икономики, нашия начин на живот и общуване. Коо-
перациите, както много други икономически сектори бяха засег-
нати от кризата COVID-19. Затова особен интересен и полезен
за всички кооперации бе специално създадения раздел на уеб-
сайта на Кооперативна Европа. Още в първите дни на обявено-
то извънредно положение, предизвикано от пандемията ежед-
невно започна да постъпва информация за ролята и приносът
на кооперативния бизнес в преодоляване на кризата с COVID-
19, съобразена с предприетите от европейските институции пре-
поръки и  мерки.

Европейското кооперативно движение разработи и предс-
тави становище по проекта на Европейската комисия за маща-
бен план за възстановяване "Следващото поколение ЕС", гаран-
тиращ съгласувано, приобщаващо и справедливо възстановя-
ване на всички страни-членки. Инициативата е ясен знак, че
когато се действа солидарно, всяка една подкрепа гарантира
успешно развитие в бъдеще.

Особено важно е да подчертая, че кооперативният бизнес
модел получи заслуженото си признание от страна на европей-
ските институции, доказвайки устойчивостта си по време на
криза. Поставяне на хората на първо място, идеята която е в
сърцевината на кооперациите подчертава ангажираността на ко-
оперативното движение към местните общности.

Скъпи кооператори, пожелавам ви здрава и успешна 2021
година!

НОВА СТРАТЕГИЯ ЗА МСП
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В края на 2020 Европей-
ският парламент прие доклад,
изготвен от Комисията "Про-
мишленост, изследвания и енергетика" (ITRE) на тема "Нова стра-
тегия за малките и средни предприятия (МСП) в Европейския
съюз в подкрепа на кооперациите". Този важен документ под-
чертава необходимостта от актуализиране на регламентите за
МСП, повлияни от кризата COVID-19 за постигане на социално,
икономическо и екологично устойчиво общество и конкурентна
икономика. В доклада се посочва, че  кооперациите и другите
предприятия от социалната икономика са силно засегнати от
кризата и трябва да бъдат разработени, предложени и приети
специфични мерки в тяхна подкрепа.

СЛОВАКИЯ

КООП новини

ЯНУАРИ 2021

от Европа и света

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

 Главна дирекция "Международна дейност", ЦКС

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ МАТИАС ФИДЛЕР,
ПРЕЗИДЕНТ НА ЕВРО КООП

Уважаеми членове,
Измина една динамична

година, натоварена с пре-
дизвикателства от безпреце-
дентен мащаб, година в ко-
ято потребителните коопера-
ции в Европа въпреки пан-
демията, продължиха да об-
служват членовете и потре-
бителите.

Извънредното положе-
ние постави пред сериозни
изпитания цялото общество.
Наложи се потребителните кооперации за броени дни да реор-
ганизират дейността си, за да продължат да подпомагат своите
членове в момент на най-голяма нужда от подкрепа.

Служителите, работещи в над 36 000 магазина "КООП" и
логистичните центрове са нашите съвременни герои, защото те
мобилизираха всичките си ресурси, за да гарантират доставката
на стоки и услуги за 30 милиона член-кооператори и милиони
други граждани в цяла Европа.

176-годишната история на потребителните кооперации до-
каза, че кооперациите преодоляват трудностите и в най-теж-
ки времена, защото отстояват кооперативните ценности и
принципи.

2021 година ще премине под мотото за силна кооператив-
на идентичност. Като едно голямо кооперативно семейство биз-
несът ни е подчинен на хората и техните потребности. За да
бъдем полезни на нашите членове и обществото като цяло все-
ки от нас трябва да работи отговорно.

Скъпи кооператори предстои ни много работа през 2021,
затова на първо място да си пожелаем здраве и да продължим
да черпим сила от сътрудничеството, което ни прави по-силни.

ИНТЕРЕСНА ИНИЦИАТИВА:
ВКУСНО ПЪТЕШЕСТВИЕ
В СВЕТА НА ХРАНАТА

Съюзът на потребителните кооперации,
Финландия (S Group) е приел Манифест за
популяризиране на здравословното хране-
не сред децата. Идеята е чрез посещения
на магазините "КООП", специално органи-
зирани за деца да се създадат навици за здравословен и ин-
формиран избор. По достъпен и забавен начин търговските
консултанти запознават децата с различните храни и произхо-
да им, кои са полезни и вредни, къде се отглеждат плодовете и
зеленчуците и др, като идеята е това да се превърне във вкус-
но пътешествие в света на храната. Тази инициатива получи
широка подкрепа сред училищата като едно практическо обу-
чение извън класната стая. Към инициативата вече се присъе-
диниха голям брой кооперации и чрез положителният отзвук
се даде гласност на това полезно и интересно начинание.

МОБИЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ "КООП ГРИЖА"

Въпреки пандемията през
2020, Централният кооперати-
вен съюз продължи да внед-
рява иновации в различните
кооперативни бизнес сектори.
Това породи идеята да предос-
тави на "СБР Здраве", Банкя
специализиран здравен авто-
мобил - възможност за пред-
лагане на качествени мобилни
медицински услуги в  малките,
високопланински и труднодос-
тъпни населени места в раз-
лични региони на страната, в
които не се предлага медицин-
ска помощ. Автомобилът е обо-

рудван с апаратура за меди-
цинска помощ и за мобилни
медицински услуги в областта
на кардиологията, неврологи-
ята, ендокринологията и вът-
решните болест, извършване
на експресни изследвания на
кръвната захар и други.

За повече информация в
световен мащаб повече от
3300 здравни кооперации в

75 страни, осигуряват ефективно здравеопазване и социални
грижа на база свободен избор и обслужват около 100 мили-
она домакинства.
За повече информация: http:// www.coopsbrzdrave.bg/

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ АРИЕЛ ГУАРКО - ПРЕЗИДЕНТ НА МКА

Уважаеми членове,
Измина една трудна година. Може би

една от най-сложните през които е пре-
минавало кооперативното движение през
последното десетилетие. Но здравната
криза, породена от COVID-19 ни при-
помни, че силата ни е в единството, a
кооперативните ценности и принципи са
приложими и полезни не само за коо-
перациите, но и за обществото като цяло. През 2020 глобално-
то кооперативно движение се подготвяше да отбележи значим
юбилей - 125 години от основаването на Международния коо-
перативен алианс. Ограниченията обаче отложиха във времето
най-важното събитие - провеждането на Световния кооперати-
вен конгрес. Надеждата ни е да се проведе през декември тази
година в Сеул, Южна Корея.

Позволете ми да изразя своята огромна признателност към
усилията на над 1 милиард членове, обединени в 3 милиона
кооперации, които активно се включиха заедно с националните
правителства в подкрепа на местното население.

Въпреки несигурността от пандемията доказахме, че верният
път за преодоляване на последствията от кризата COVID-19 е
солидарността. Здравните кооперации провеждаха мащабни ин-
формационни кампании за спазване на противоепидемичните
мерки, потребителните кооперации мобилизираха ресурсите си
и гарантираха доставката на стоки и услуги от първа необходи-
мост в малките и отдалечени населени места, финансовите и
застрахователните кооперации пренастроиха своите инструмен-
ти с цел запазване на малкия и среден бизнес, а жилищните
кооперации продължиха да предоставят на хората достъп до же-
лания от тях дом. Но акцентът, който трябва да поставим е, че
кооперациите в условията на здравна и икономическа криза
успяха да съхранят работните места, но не само да ги съхранят,
а да продължат да осигуряват достойни работни места.

Искрено се надявам, че вие, вашите семейства и приятели
сте здрави и с вяра, че 2021 ще бъде по-добра за всички нас.

КООПЕРАТИВНИТЕ ПРИНЦИПИ В ДЕЙСТВИЕ

Засилването на кооперативната идентич-
ност е темата на Световния кооперативен
конгрес по повод 125 години от създаване-
то на Международния кооперативен алианс.
По този повод бе публикувана книга "При-
носът на кооперативното движение в прео-
доляване на глобалните предизвикателства
днес" с автор Ариел Гуарко - Президент на
МКА. Този важен документ изследва положителното въздейс-
твие на кооперативния бизнес модел в социален, икономи-
чески и екологичен аспект. Авторът отправя апел към глобал-
ното кооперативно движение: "… за по-широко прилагане и
повече видимост на кооперативните принципи и ценности в
преодоляване на предизвикателствата, пред които е изпра-
вено човечеството днес…"

КООПЕРАЦИИТЕ ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР
СВЯТ

В края на 2020 година стартира
официалната интернет страница на про-
екта, целта на които е заснемане на
късометражни кооперативни филми.
През изминалата година италианският
екип в състав Сара Викари - изследо-
вател и Андреа Манкори - филмов ре-
жисьор събра и документира истории за дейността на коопера-
ции от всички региони на МКА, допринесли за намаляване на
бедността и насърчаване на устойчивото развитие чрез изпол-
зване на творчески и иновативни методи. Проектът повиши
видимостта на кооперациите, които подобряват благосъстояние-
то на хората, както и повиши информираността за ролята на
кооперациите за местните икономики. За повече информация:
www.aroundtheworld.coop

СВЕТОВЕН КООПЕРАТИВЕН МОНИТОР 2020

На 20 януари ще се
проведе уебинар,
организиран от Меж-
дународния коопера-
тивен алианс и Ев-
ропейския институт
за изследване на ко-

операциите и социалните предприятия (EURISCE), на които ще
бъде представено изданието 2020 на Световния кооперативен
монитор. Мониторът спомага за повишаване информираност-
та на широката общественост за ролята и значимостта на ко-
оперативния бизнес във всички сектори на световната иконо-
мика. В следващия издания на електронния бюлетин ще ви
запознаем с ключови цифри за отделните сектори на коопера-
тивния бизнес.

 КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА - ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

СЕКТОРИ НА КООПЕРАТИВНИЯ БИЗНЕС

EВРОПЕЙСКА  АСОЦИАЦИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

КООП НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ



Ïîëèòîëîãúò Ôðàíñèñ Ôóêóÿìà ñáúðêà ñ ïðîãíîçàòà ñè
çà òîòàëíà ïîáåäà íà íåîëèáåðàëíèÿ êàïèòàëèçúì

През 1989 г., във върхо-
вия етап на катастрофалния
път към разпада на държав-
ния социализъм, наречен от
Горбачов "перестройка", и
началото на реставрацията
на капитализма, наречена от
нашенските "демократи"
"преход към демокрацията",
американският политически
мислител Франсис Фукуяма
стана световна знаменитост
със своята статия "Краят на
историята", чертаеща бъде-
щето на стотиците милиони
от Източна Европа и СССР,
затрупани от развалините
на съветската перестройка.
Следвайки знаменития нем-
ски философ Хегел, той обя-
ви, че историческото разви-
тие има не само начало, но
и край във формата на най-
висшето възможно състоя-
ние на човечеството (най-
доброто възможно полити-
ческо и икономическо уст-
ройство), отвъд което нищо
по-добро не може да бъде
създадено.

Хегел е виждал това вис-
ше състояние на човечест-
вото в Пруската монархия,
но очевидно е бъркал, за-
щото е добре известно, че
тя отдавна изчезна от ис-
торическия хоризонт. Зато-
ва и Фукуяма смяташе, че
това висше състояние не е
пруската монархия, а либе-
ралната демокрация и ка-
питализмът. Че то вече е
въплътено като модел в
САЩ и от тук нататък всич-
ки останали, които още не
са достигнали до това вис-
ше състояние на човечест-
вото, предстои да влязат в
него, следвайки САЩ и пра-
вейки това, за което ги на-
пътстват от САЩ.

Оказа се обаче, че и Фу-
куяма е сбъркал. И той за-
почна, макар и бавно, да
осъзнава глупостта си, как-
то немалко перестройчици
в Източна Европа се осъз-
наха, но със задна дата и
по принципа "след дъжд -
качулка".

Àìåðèêà: Îò "êðàÿ íà èñòîðèÿòà"
äî "ïðîâàëåíà äúðæàâà"
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Проф. Васил
ПРОДАНОВ

Началото на осъзнаване-
то на Франсис Фукуяма
стана  след 23 години с  "Бъ-
дещето на историята" - ста-
тия, публикувана през  2012
г. в списание "Форин афе-
ърс". В нея той откри, че
най-висшето състояние на
човечеството съвсем не е
достигнато, дори се усъм-
ни дали е възможна либе-
ралната демокрация при съ-
ществуващото неравенство
в САЩ. И сигурно е прав,
като гледаме как републи-
канци и демократи са се
хванали гуша за гуша, гото-
ви да започнат да гърмят и
да се трепят. А за това съв-
сем не е виновен лошият
Тръмп, както си мислят на-
шенските "демократи".

Тръмп е симптом на
обективни социално-иконо-
мически противоречия, а не
причина за ставащото. И те-
зи противоречия днес са
много по-остри, отколкото
през 2016 г., когато той дой-
де на власт.

За изминалите четири
години

неравенството
в САЩ рязко нарасна

А международната им
позиция допълнително се
влоши въпреки неговите
усилия.

Истинското осъзнаване
на Франсис Фукуяма отк-
риваме обаче в неговата
статия "Америка: провале-
ната държава", публикува-
на в януарския брой от 2017
г. на американското списа-
ние "Проспект". В нея той
вече е достатъчно честен,
за да ни каже, че либерал-
ната демокрация се тресе
по шевовете си. Епохата
след Джордж Буш болезне-
но е показала границите на
американската военна мощ
в Ирак, а по времето на
Обама Китай избута Амери-
ка от първото място като
световна икономика по БВП
по паритет на покупателна-
та способност и през след-
ващите години се готви да
я надмине и във всички ос-
танали области. Светът ско-
ро ще трябва да се справя
с последствията от отстъп-
лението на Америка, смята
Фукуяма.

Според него обвинение-
то, че големите пари и мощ-
ните специални интереси
корумпират Конгреса и пъл-
нят джобовете на полити-
ческите "елити" за сметка
на обикновените граждани,
обединява двамата аутсай-
дери отдясно и отляво - До-
налд Тръмп и Бърни Сан-

дърс, които са разгромили
системното статукво. И то-
ва, което те са говорили,
твърди Фукуяма, е вярно.
Той описва "дисфункционал-
ността на американската
политическа система", тяс-
но свързана с крайната по-
ляризация на американско-
то общество.  Тя прави не-
възможен двупартийния
консенсус за излизане от
днешната трета голяма кри-
за - за разлика от времето
на Рузвелт и Рейгън, кога-
то са предходните две го-
леми кризи.

Тази дисфункционалност
е много по-силна, отколко-

то в европейските държа-
ви, тъй като американска-
та конституционна система
на лостове и баланси за-
силва поляризацията. Така
по същество тя зацикля и
не може да взема ефектив-
ни решения, което се виж-
да особено силно през пос-
ледните години в затрудне-
нията да се приеме държав-
ният бюджет със съответни-
те дефицити.

Американската
политическа система
е в упадък,

смята Фукуяма и говори за
"овладяване на политичес-
ката власт от добре орга-
низирани групи по интере-
си, които насочват систе-
мата към удовлетворяване
на тези интереси за смет-
ка на интересите на общес-
твото. Една упадаща систе-
ма не може да поправи са-
ма себе си, тъй като съот-
ветните интереси и начини
на мислене възпрепятстват
реформите". Има криза на
представителството, а това

засилва възприятието за
несправедливост, резултат
от нарастващото неравен-
ство и концентрацията на
богатството в 1 % от насе-
лението.

И тук Фукуяма употребя-
ва едно подзаглавие, което
политиците в българския
парламент ужасно биха се
страхували да произнесат
- "Неравенство и класово
недоволство", в което гово-
ри, че демократите са загу-
били "досега си с бялата ра-
ботническа класа". Изборът
на Тръмп според Фукуяма
е "едно от най-травматич-
ните събития в американс-

ката история". Говори за то-
ва, че има "тревога, родена
от упадъка на относителна-
та мощ на нацията" и че "не
можем да изключим въз-
можността за политически
разпад, който може да бъ-
де сравнен с колапса на ко-
мунизма преди едно поко-
ление", за "отказ на САЩ
изцяло от глобалното ли-
дерство и разрушаване на
либералния световен поря-
дък". "Тръмп - казва той -
може да ускори установи-
лата се тенденция на зна-
чително редуциране на аме-
риканската роля в света."

И още: "Имайки предвид
упадъка на американските
политически институции, аз
не съм оптимист". И прог-
нозира движение на света
надолу по-глобална спира-
ла, напомняща за 30-те го-
дини на ХХ век. "Победата
на Тръмп представлява пос-
ледния стадий в глобално-
то движение към популист-
ки национализъм - модел,
чието значение започва да
става застрашително ясно".

И това е така - Тръмп

демонстрира преход от дис-
курса на универсалистката
идеология към дискурса за
националните интереси в
една ситуация на нараства-
ща нестабилност в САЩ. За
четири години от неговото
управление тази нестабил-
ност се засили. Светът в на-
растваща степен се стра-
хуваше от САЩ. Американ-
ците все повече бяха недо-
волни. Така се стигна и до
последните събития - цен-
зурирането на все още дей-
стващия американски пре-
зидент от глобалистки нас-
троените техноолигарси и
щурмуването на Капитолия
от въоръжени тълпи, недо-
волни от  случващото се в
Америка.

Още през 2011 г. във
"Файнаншъл таймс" Фукуя-
ма говори за

предимствата
на Китай пред САЩ

И казва: "Най-силната
страна на китайската по-
литическа система е спо-
собността да взема бързо
големи и сложни полити-
чески решения и да го пра-
ви сравнително добре, по-
не в икономическата поли-
тика… Китай се адаптира
бързо, взема трудни реше-
ния и ги реализира ефек-
тивно. Американците се
гордеят с конституционния
контрол и баланси, осно-
вани на политическа кул-
тура, която не се доверява
на централизирано прави-
телство. Тази система оси-
гури индивидуална свобо-
да и жизнен частен сектор,
но сега тя е поляризирана
и идеологически ригидна.
През последната година
неведнъж Фукуяма призна-
ва, че Китай и другите ази-
атски страни успешно се
противопоставиха на виру-
са, за разлика от САЩ, и
се жалва от новата посока
на развитие на историята,
която се намира в Азия.

В момента е под печат
новата книга на Фукуяма
"След края на историята:
разговори с Франсис Фу-
куяма". В нея той говори за
разрушаването на социал-
ните и политическите нор-
ми на либералната демок-
рация и за възхода на Ки-
тай. Колкото и да не му се
иска, въпреки че има ази-
атски произход, Франсис
Фукуяма признава в пос-
ледните си работи, че пан-
демията допълнително ще
измести световната иконо-
мика на Изток.

От "Клуб 24 май"
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На 19 януари 2021 година
се навършват 100 години от
рождението на един от най-
изявените дейци на БКП и
БСП, безпределно предания
на социалистическата идея
Стоян Стоянов-Бай Стоян.
Наречен е така от най-близ-
ките си другари още от мла-
дежките години в знак на
най-голямо уважение. На-
вършването на тази годиш-
нина е повод още един път
да се преклоним пред ко-
лосалното дело на един мно-
го близък на обикновените
хора деец на БКП и БСП.
Стоян Стоянов е роден в се-
ло Калотинци, Радомирско,
в семейство на много тру-
долюбиви земеделски сто-
пани. Селото е разположе-
но между планинските ве-
риги на Западните покрай-
нини. Баща му Александър
Дерлипански се занимава с
обработката на 50 декара
земя и поддръжката на вод-
на мелница и тепавица. Пос-
тепенно в тази дейност се
включва и Стоян, заедно с
братята си Зинови и Кирил.
Майка му помага в земедел-
ската работа и се грижи за
изхранването на семейство-
то. Коренът му е от Бело-
морска Тракия. Стожер на
семейството му е бил дядо-
то Стоян. Стоян Стоянов за-
едно с братята си се включ-
ва активно в селскостопан-
ската работа. Като ученик е
бил много добър и  буен. В
осми клас е изключен от
гимназията  и по-късно за-
вършва задочно Садовска-
та земеделска гимназия.

Проявената любозна-
телност и буен характер
привличат вниманието на
ремсовата организация и
той става член на РМС. След
като го изключват от земе-
делското училище, работи
като шивач, строителен ра-
ботник, миньор. Където и да
работи,  проявява много го-
ляма обществена активност
и поема тежкия път на ко-
мунист и професионален ре-
волюционер. През 1941 го-
дина е войник в артилерий-
ския полк в Радомир. Там с
голям такт успява да заслу-
жи доверието на войниците
и започва нелегална дей-
ност. Работи като член на
окръжната Военна комисия
и ръководител на организа-
цията в полка. Дейността на
организацията е разкрита и
Стоян Стоянов е осъден на
смърт, но приятели успяват
да сменят чрез попа в Зе-
мен рождената дата и той е
осъден на доживотен зат-
вор. В продължение на 850
дни е в затвора в Сливен,
където участва много актив-
но в дейността на затвор-
ническата организация на

100 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà
Ñòîÿí Ñòîÿíîâ-Áàé Ñòîÿí
Äîñòîåí è ÷åñòåí àíòèôàøèñò, âåòåðàí îò âîéíàòà, ìëàäåæêè,
ïàðòèåí è äúðæàâåí äååö

БКП и изучаването на исто-
рията на партията, филосо-
фия, политикономия. Както
отбелязва в спомените си,
през тези години в затвора
е прочел толкова научна и
художествена литература,
което му помага по-смисле-
но да прекарва  времето си,
да обогати подготовката и
да участва най-активно в
провежданите дискусии.
След победата на Девети
септември 1944 година ста-
ва един от  строителите на
Нова България, за да се пре-
върне след години в един
от нейните най-дейни пред-
ставители. След Девети сеп-
тември най-напред е назна-
чен за заместник-командир
на артилерийския полк в Со-
фия с чин майор. Участва в
сраженията при Страцин и
Куманово и е ранен край
Ниш. Завръщайки се от
фронта, става младежки де-
ец и  работи в младежките
органи над десет години. От-
начало е секретар на око-
лийския комитет на РМС в
Радомир, след това органи-
зационен секретар на об-
ластния комитет на РМС-Со-
фия, а през периода 1949-
1954 година

секретар на Централния
комитет на Съюза на
демократичната мла-
деж и на ДСНМ.
В младежките органи по-

казва своя организационен
талант и умението да рабо-
ти непринудено с хората, ка-
то постига много добри ре-
зултати в цялостната дей-
ност. Разговарял съм с не-
говите другари Стойо Ста-
ноев и Живко Стоянов, ко-
ито му даваха много висока
оценка за показаните  от не-
го качества. Дейността в об-
ластния комитет на РМС му
позволява да участва в мно-
го срещи с Георги Димитров,
които имат голямо значение
за него и другарите му, както
и допирът с този велик бъл-
гарин, комунист и професи-
онален революционер. Ка-
то секретар на ЦК на  де-
мократичната младеж и ЦК
на ДСНМ има големи зас-
луги за укрепване единство-
то на младежкото движение,
активното участие на мла-
дежите в бригадите и изг-
раждането на нова социа-
листическа България. През
периода 1954-1957 година за-
вършва Висшата партийна
школа при ЦК на КПСС и
Тимирязевската академия в
Москва. През тези години
започва и дейността му в
органите и организациите на
БКП, където има възмож-
ност да изяви най-пълно
своите организационни, по-
литически и човешки качес-

тва. Отначало е първи сек-
ретар на Околийския коми-
тет на БКП в Радомир, след
това първи секретар на ОК
на БКП във Видин и Плов-
див и завежда отдел "Орга-
низационен" на ЦК на БКП.
Най-ползотворен е периодът
в дейността му като първи
секретар на ОК на БКП в
Пловдив през 1961-1964 го-
дина. След изучаване на до-
кументи и срещи с хората и
научни работници прави
анализ на положението в ок-
ръга и перспективите за не-
говото развитие. Център на
вниманието му съвсем ос-
нователно са

проблемите и задачите
в селското стопанство.
Установява много добри

лични контакти с изявените
селскостопански дейци на
науката като академик Па-
вел Попов, професорите По-
пов, Велков и академик Кон-
дарев. По негова инициати-
ва е разработена перспек-
тивна програма за развити-
ето на селското стопанство.
В нея особено внимание се
отделя на развитието на
овощарството, лозарството
и животновъдството. Заед-
но с това е отделено необ-
ходимото място за създава-
не на необходимите пред-
поставки за тяхното реали-
зиране чрез преустройство
на напоителната система и
много по-добрата подготов-
ка на почвата.  Разработка-
та и приемането на програ-
мата е съпроводено с конк-
ретни усилия на Стоян Сто-
янов, като обръща особено
внимание  за засилване
връзките с кадрите в селс-
кото стопанство, с обикно-
вените кооператори. В из-
пълнение на програмата са
включени партийните и дър-
жавните органи и обществе-
ните организации.
Много активно в изпълне-

ние на програмата се включ-
ват окръжната комсомолс-
ка организация и първите
секретари на ОК на ДКМС
по време Минчо  Чунтов и
Атанас Ивановски. Реализи-
рането на програмата съдей-
ства за развитието на селс-
кото стопанство в окръга и
постигнатите конкретни ре-
зултати в изпълнението ста-
ват пример и за другите ок-
ръзи.
В периода 1964-1966 годи-

на завежда отдел "Органи-
зационен" на ЦК на БКП, къ-
дето се стреми, доколкото му
позволяват условията, да ра-
боти за издигане ролята на
партийните комитети и пар-
тийните организации като по-
литически ръководства. През
тези години е избиран за
член на ЦК на БКП и за на-
роден представител. След то-

ва е освободен по решение
на Политбюро на ЦК на БКП
и е изпратена на работа в
централните ръководства на
обществените и държавните
органи. И в тях той изпълня-
ва поръчаното му дело мно-
го отговорно.
След преименуването на

БКП в БСП заедно с негови
другари

става инициатор за
създаване на движение
"Социалисти в помощ
на родния край".
Движението под негово

ръководство допринесе за
засилване дейността на ре-
дица дейци и членове на
БСП, в помощ на местните
партийни органи за работа
в новите условия и оказва-
не на необходимото практи-
ческо съдействие при орга-
низацията и провеждането
на избори. Участвал съм в
срещите, които Стоян Стоя-
нов провеждаше с дейците
на движението "Социалисти
в помощ на родния край", и
определено смятам, че с из-
вършената дейност то даде
своя реален принос за ук-
репване боеспособността на
БСП.
Постигнатите резултати в

дейността му се дължат на
истинската му убеденост в
практическото прилагане на
социалистическата идея и

прилагането на стил за ра-
бота, който е отворен за хо-
рата, зачита ги и проявява
голяма доброта към тях. В
издадената от Стефан Геор-
гиев книга за 90-годишнина-
та от рождението на Стоян
Стоянов са поместени епи-
зоди от неговия живот, спо-
мени и мисли на работили
с него.
Негови другари си спом-

нят за огромния му органи-
зационен талант и умение
да работи честно и почтено
с хората и да полага усилия
за доброто изпълнение на
задачите, стоящи пред не-
го. Александър Лилов в "Пох-
вални думи за Бай Стоян"
подчертава неговия идеали-
зъм и висока принципност.
Много високата оценка на
хората е признание на ог-
ромното дело, извършено от
Бай Стоян.
Стоян Стоянов-Бай Стоян

навършва 100 години от рож-
дението си и повече от 80
години служи на социалис-
тическата идея. Можем са-
мо да му благодарим най-
сърдечно за човешкия при-
мер, който ни даде, и да се
стремим да постъпваме и
действаме като него. Нека
му пожелаем здраве, за да
изпълнява все така мисия-
та си на неповторим труба-
дур на социалистическата
идея.

Доц. Гале ХРИСТОВ
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Разходка бори стреса
Работата предиз-

виква толкова много
стрес, че го превърна
в глобален проблем на
общественото здраве.
Японски учени устано-
виха, че работещите
хора, които редовно се
разхождат в паркове
или гори, се справят
по-добре със стреса на
работното място, съоб-
щи "Science Daily".

Резултатите от изс-
ледването на проф.
Шиничиро Сасахара
от университета в Цу-
куба бяха публикувани
в сп. "Public Health in
Practice".

Екипът му е анали-
зирал резултатите на
работещи хора при
оценка на "чувство на
съгласуваност", демог-

Кафе срещу рак

Няколко чашки кафе дневно на-
маляват риска от рак на простата-
та, а за мъжете с такава диагноза
подобряват шанса за оцеляване,
съобщи в. Daily Mail, позовавайки
се на китайски учени.

Рискът от рак на простатата е с
10% по-нисък за любителите на ка-
фето. Ароматната напитка подоб-
рява шансовете за оцеляване на
пациентите с такава диагноза с
16%.

Учените от Китайския медицин-

Стоп на вирусите
Последните месеци,

през които животът ни
коренно се промени,
показаха, че грижата на
имунната ни система е
една от най-важните за-
дачи и тя не трябва в
никакъв случай да бъ-
де спорадична, а пос-
тоянна.

Пандемията от
COVID-19 още по-силно
подчерта важността на
силния организъм и не-
обходимостта от укреп-
ване на естествения ни
имунитет.

През голяма част от
времето имунитетът ни
няма нужда от специ-
ално "подсилване" и ес-
тествено се справя с
бактериите и вирусите,
атакуващи ни отвън.
Организмът си набавя
необходимите витамини
и минерали от храна-
та, но понякога стресът,
непълноценното хране-
не и недостатъчният
сън могат да доведат до
отслабване на имунна-
та система и тогава се
нуждаем от подкрепле-
ние.

Световната здравна
организация (СЗО) обя-
ви, че витамин C, вита-
мин D3 и елементът
цинк имат основна ро-
ля в стимулирането и
подпомагането на имун-
ната система. Всички те
участват в състава на
VITAMIX Витамин С +
ЦИНК + СЕЛЕН + D3
ДЕПО, като FORTEX до-
пълни с минерала се-
лен.

Какво е важно да
знаем за тези витами-
ни и минерали?

Витамин СВитамин СВитамин СВитамин СВитамин С
Витамин С играе

важна роля в жизнени-
те процеси на организ-
ма, като универсален
активатор на клетъчния
метаболизъм и без съм-
нение е един от най-из-
вестните участници в
борбата с настинките и
вирусите. Действа като
антиоксидант, неутрали-
зирайки свободните ра-
дикали и намалява
опасността от възпале-
ния и заболявания. Не-
що повече - приемът на
витамин С е необходим
в периоди на силно фи-

рафски показатели и
навиците им да се раз-
хождат. "Чувството на
съгласуваност" е поня-
тие, въведено от Арон
Антоновски през 70-те
години на миналия век.
То оценява откриване-
то на чувство за сми-
съл в живота, разпоз-
наване и разбиране за
стреса и чувството на
готовност и способ-
ност да се справим
със стреса, предава
БТА. Изследвания са
показвали, че фактори
като степента на обра-
зование и съжителст-
вото с друг човек усил-
ват чувството на съг-
ласуваност, а пушене-
то и недостигът на фи-
зическа активност го
намаляват. Хората с

високи показатели при
оценка на чувството на
съгласуваност са по-
устойчиви на стрес.

В изследването са
отчетени данните на
над 6000 работещи
японци на възраст от
20 г. до 60 г. То устано-
вило най-високи стой-
ности на чувството на
съгласуваност при хо-
рата, които редовно се
разхождат в гората,
паркове и зелени
пространства.

"Изследването ни
показва, че разходка
поне веднъж седмич-
но в гората или парк
може да помогне на
хората да повишат чув-
ството си за съгласу-
ваност", каза проф. Са-
сахара.

ски университет са стигнали до те-
зи резултати, след като са анали-
зирали данни от 16 изследвания
по темата, извършени в Северна
Америка, Европа и Япония, пише
БТА. Те са обхванали общо над ми-
лион мъже, 57 732 от които разви-
ли рак на простатата.

Прекаляването с кафе се смята
за вредна за здравето, но предиш-
ни изследвания установиха, че то
намалява риска от рак на черния
дроб, червата и млечната жлеза.

зическо и умствено на-
товарване. Той понижа-
ва риска от изтощение
на надбъбречните жле-
зи, които помагат на ор-
ганизма да преодолява
стреса. Човешкият ор-
ганизъм, обаче не мо-
же да синтезира този
така важен витамин, за-
това трябва да го прие-
маме чрез храната си
или чрез доказани хра-
нителни добавки.

ЦинкЦинкЦинкЦинкЦинк
Цинкът е един от

микроелементите, необ-
ходим за правилното
функциониране на все-
ки организъм и за здра-
вата ни имунна систе-
ма. Този минерал дейс-
тва като "диспечер",
който контролира пра-
вилното протичане на
процесите, важен за
белтъчния синтез, учас-
тва в клетъчното деле-
не и синтеза на ДНК.

Цинкът регулира
адекватното производ-
ство на цитокините - те-
зи малки молекули, ко-
ито играят съществена
роля в имунологичния
отговор на организма,
като осигуряват защи-
та от микроорганизми
и чужди белтъци, но съ-
що играят основна ро-
ля при възпаление и
алергична реакция. То-
ва са изключително
важни процеси при бо-
ледуване, особено при
вирусна инфекция. Цин-
кът също не се произ-
вежда и съхранява в
организма. Поради то-
ва е от първостепенно
значение да си го на-
бавяме ежедневно.

СеленСеленСеленСеленСелен
Селенът е микроеле-

мент от особена важ-
ност за правилното
протичане на биохимич-
ните процеси в съеди-
нителната тъкан. Той е
важен за доброто фун-
кциониране на имунна-
та и сърдечносъдовата
система. Подпомага
имунната система в
борбата с вирусите и
патогените, тъй като в
комбинация с него бе-
лите кръвни телца, ан-
тителата и макрофаги-
те се активират и оси-

гуряват по-ефикасна
имунна защита. Така съ-
що селенът е един от
най-мощните антиокси-
данти, участва в реди-
ца ензимни процеси и
играе важна роля за
правилното функциони-
ране на щитовидната
жлеза.

Витамин D3Витамин D3Витамин D3Витамин D3Витамин D3

Наричат витамин D
- "слънчевият витамин",
защото се синтезира в
кожата под действие на
ултравиолетовите лъчи.
Витамин Д3 допринася
за нормалната абсорб-
ция на калция и на фос-
фора, от значение за
развитието и поддържа-
нето на здрави кости и
зъби.

През студените и
мрачни есенни и зим-
ни дни, организмът ни
не може да си набави
необходимото количес-
тво витамин D. Това во-
ди до намаляване на
имунитета и по-чести
вирусни инфекции. Не-
що повече - учените ве-
че доказаха, че остри-
ят дефицит на витамин
D увеличава вероят-
ността от развитие на
тежките форми на ко-
ронавирусната инфек-
ция.

VITAMIX Витамин С
+ ЦИНК + СЕЛЕН +
D3 ДЕПО е продуктът
със сигурната комбина-
ция за сезона. Съдър-
жа всичко необходимо
в една ДЕПО таблетка,
т.е. таблетки с удълже-
но освобождаване за
по-добро усвояване на
активните съставки.
Продуктът е подходящ
за дългосрочно приема-
не.

VITAMIX Витамин С
+ ЦИНК + СЕЛЕН +
D3 ДЕПО допринася за
нормалната функция на
имунната система, за-
щитава клетките от ок-
сидативен стрес, нама-
лява чувството на от-
падналост и умора, доп-
ринася за нормалната
когнитивна функция и
освен за добър имуни-
тет, подобрява състоя-
нието и при умствено
и физическо натоварва-
не.

От dir.bg
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Äîïúëíèòåëíè îãðàíè÷åíèÿ ñðåùó êîðîíàâèðóñà âúâåæäà Øâåéöàðèÿ

Âåëèêîáðèòàíèÿ âàêñèíèðà ñðåùó
COVID-19  ïî 140 äóøè íà ìèíóòà

Обединеното кралство
ваксинира срещу корона-
вирус средно по 140 души
на минута, заяви отговаря-
щият за имунизационната
кампания министър Надхим
Захауи, цитиран от Рой-
терс.

"Нещата вървят добре,
ваксинираме средно по 140
души, това означава, че
буквално на толкова хора
се поставя първа доза на
минута. Но това е само
средно, тоест на някои
места се справят и по-
добре", каза Захауи пред
"Скай нюз".

Ще видите как тези
показатели ще станат и
още по-добри, когато
отворим още големи
ваксинационни центрове,
до тази седмица те са
общо 17, а до края на
месеца ще бъдат 50, каза
Захауи.

Сега на местата,
където са приключили с
имунизацията на повече-
то от хората над 80-
годишна възраст, се
изпращат писма до хора-
та над 70-годишна въз-
раст и тези, които в
клиничен план са изклю-
чително уязвими, каза
Захауи. По думите му до
края на месеца в Лондон
ще започне пилотен
проект, при който ще се
предлага 24-часова въз-

Снимки Пресфото БТА и Интернет

Италианският министър-председател Джузепе
Конте защити политиката на своето прави-

телство за справяне с извънредната ситуация
с коронавируса и икономическата криза и
призова за подкрепа, часове преди вот на
доверие в долната камара на парламента.

Бившият премиер Матео Ренци изтегли
своята партия "Италия Вива" от управляваща-
та коалиция миналата седмица, изразявайки

недоволство от плановете на Конте за
съживяване на икономиката. Конте заяви в
обръщение пред долната камара, че "няма

правдоподобно оправдание" за решението на
Ренци, и предупреди, че политическата криза

заплашва да нанесе сериозна вреда на
Италия в един от най-критичните момент в

съвременната история.

Жителите на селище в
Япония са прибягнали до
драстични мерки, търсейки
начини да противодействат
на продължаващата корона-
вирусна пандемия, пише в.
"Дейли стар".

За да плашат COVID-19,
суеверните обитатели на
Шикузен, префектура Фуку-
ока, са издигнали гигантс-
ко сламено чучело, изобра-
зяващо горила - символ на
сила и могъщество.

Изработката на 7-метро-

Îãðîìíà ãîðèëà îò ñëàìà ïëàøè
COVID-19 â ñåëèùå â ßïîíèÿ

Руското
външно министерство изгони
двама нидерландски дипломати в
отговор на експулсирането от
Хага през декември на двама
нейни дипломати за шпионаж.
Руското външнополитическо
ведомство заяви вчера, че
взетото от Москва решение се
основава на принципа на
реципрочността, и добави, че
двамата дипломати имат две
седмици да напуснат Русия.
Изгонените през декември руски
дипломати бяха обвинени, че са
шпионирали нидерландския
високотехнологичен сектор.
Тогава посолството на Русия в
Хага заяви, че от нидерландска
страна не са предоставени
никакви доказателства за
незаконни действия на руските
дипломати.
Гърция и Турция
имат реален шанс да намалят
напрежението във връзка с
териториалния им спор в
Източното Средиземноморие,
готвейки се за възобновяване на
преките им разговори, заяви
германският външен министър
Хайко Маас, преди да отпътува
за Анкара на 25 януари Турция и
членката на ЕС Гърция ще
подновят проучвателните
разговори помежду си, които
бяха прекъснати през 2016 г.
Разговорите по спора за правата
върху проучванията за въглево-
дороди в региона ще бъдат
възобновени, след като Германия
посредничи в кризата.
Румънският
в. "Евениментул зилей" писа
вчера, че през нощта срещу
понеделник е регистрирано
земетресение в необичайна за
страната зона. Националният
институт по геофизика съобщи,
че в 02,15 ч. местно (и българс-
ко) време в окръг Галац,
Източна Румъния, е регистриран
трус с магнитуд 3,3. Епицентърът
на труса е локализиран на 45 км
северозападно от град Галац, на
60 км северно от Браила и на
193 км североизточно от
Букурещ. Най-силното земетре-
сение, регистрирано в Румъния
тази година, стана на 6 януари в
окръг Олт, Южна Румъния. Трусът
стана на дълбочина 10 км с
магнитуд 4,0.
Земетресение
с магнитуд от 4,3 по скалата на
Рихтер е било регистрирано в
понеделник в морето край
гръцкия о. Крит. Трусът е усетен
в 6,23 часа. По данни на
гръцкия институт по геодинами-
ка епицентърът му е бил в
морето на 52 км северно-
североизточно от селището
Сития на острова и на 347 км
югоизточно от столицата Атина.
Не се съобщава за пострадали
хора и щети.

:
Íàêðàòêî

вата горила от слама, на-
диплена върху стоманена
рамка, е отнела два месе-
ца. Нощем очите на огром-
ното плашило светят в чер-
вено, което му придава още
по-страховит вид.

Наблюдателите обаче от-
белязват, че превръщайки
се в атракция, плашилото
привлича и събира на едно
място много хора, което по
никакъв начин не помага да
се ограничи разпростране-
нието на коронавируса. ç

Германска медицинска служителка ваксинира 82-годишна пенсио-
нерка в Хамбург. Същевременно и британските власти се стремят
да ваксинират първо най-уязвимите хора, започвайки от хората над

80-години, намиращи се в домове за възрастни.

можност за ваксиниране.
В друго интервю, този

път за радио "Таймс",
министърът заяви, че след
като всички хора над 50-
годишна възраст получат
възможност да се имуни-
зират, тогава, във втората
фаза от ваксинацията,
може да се пристъпи към
имунизиране и на полица-
ите, учителите и работещи-
те в магазините.

Сега британските власти
се стремят да ваксинират
първо най-уязвимите хора,
започвайки от хората над
80-години, намиращи се в
домове за възрастни.
Захауи заяви, че ще обсъ-
ди със Съвместната вакси-
национна комисия кои
точно групи да бъдат
включени във втората
фаза.

Допълнителни ограниче-
ния, целящи намаляване на
разпространението на
коронавируса, влязоха
вчера в сила в Швейцария.
Сред мерките са затваряне
на магазини, продаващи
стоки, които не са в кате-
горията "основни", и огра-
ничаване на до петима на
участниците в обществени
и частни прояви. До края
на февруари се удължава и
затварянето на музеите,
библиотеките, спортните
центрове и ресторантите.
Първоначално те трябваше

да подновят работа на 22
януари.

На работните места се
носят маски, ако в един
офис работят няколко
души. Там, където е въз-
можно, трябва да се
работи дистанционно.

Остават отворени
аптеки, магазините за
хранителни стоки, магазини
за градинарски принадлеж-
ности, за очила, за слухови
апарати, за инструменти,
за комуникационни средст-
ва. Работят и ателиетата за
шивашки поправки, ателие-
тата за химическо чистене,
часовникарите, фризьорите
и пощите. В магазините, в
които асортиментът не се
смята за основен, стоки

ще могат да се купуват
само с предварителна
заявка.

В страната има прави-
ло за социална дистанция
от 1,5 м. Хората, идващи
от редица страни, трябва
да са под карантина от 10
дни. Ако тя не се спазва,
има глоба от 10 000 швей-
царски франка. На общест-
вените места се носят
маски. Ако това не се
спазва, глобата е 250
франка.

От 23 декември започна
ваксинацията, като са
одобрени две ваксини и са
били ваксинирани над 60
000 души. От началото на
пандемията заразените са
495 228, а починалите 7970.ç

След издигането си сламената
горила, освен в идол, пред който
да се прекланят местните жители
в Шикузен, се е превърнала
в своеобразна атракция.
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Çàõàðîâà ïîñúâåòâà ÷óæäèòå êîìåíòàòîðè
äà óâàæàâàò ïðàâîòî

Äåéñòâèÿòà íà ÑÀÙ è ñúþçíèöèòå èì
ñèëíî òðåâîæàò Ðóñèÿ, çàÿâè Ëàâðîâ

Òðúìï ãîòâè çà äíåñ íîâà âúëíà
îò ïîìèëâàíèÿ íà ñáîãóâàíå

На този етап президен-
тът на САЩ Доналд Тръмп
е решил да не се самопо-
милва, но подготвя за днес
списък от над 100 помилва-
ния и отмени на присъди,
съобщи запознат източник,
цитиран от Ройтерс.

Служители в Белия дом
съобщиха, че Тръмп в част-
ни разговори със свои сът-
рудници е обсъждал дали
да се самопомилва, но ня-
кои представители на адми-
нистрацията са го посъвет-
вали да не го прави, защо-

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

О Б Я В А

Община Правец организира на 02.02.2021 г. от 11:30 ч. в Заседателна зала на Общинска
администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот -
частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) с кадастрален номер №7078
(седем хиляди седемдесет и осем) с площ от 464 кв. м (четиристотин шестдесет и четири
квадратни метра), който имот участва в Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII (осми), находящ
се в кв. 66 (шестдесет и шест) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област
Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3861 - II/ 26.10.2020 година.

Начална тръжна цена на имота в размер 22 272.00 лв. (двадесет и две хиляда двеста
седемдесет и две) без ДДС (необлагаема).

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 20.01.2021 г. до 17.00 ч. на
01.02.2021 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемде-
сет) лева.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до
01.02.2021 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в
тръжната документация.

Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 01.02.2021 г. в
Информационния център на Община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 01.02.2021 г., след предвари-
телна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 09.02.2021 г. и 16.02.2021 г., при
същия ред и условия. За справки: ет. 1, ст. 106, тел.: 07133/4878

водоснабдителна система Цени на ВиК услуги в  лв./куб. м
без ДДС от 01.01.2021 г.

ВС Кюстендил-Дупница 0.116

ВС Източно Софийско поле 0.030

ВС Ботевград 0.067

ВС Белово 0.078

ВС Добрич 0.259

ВС Шумен-Търговище 0.024

ВС Плевен 0.070

ВС Йовковци 0.133

ВС Долен Дунав 0.119

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
Централно управление

С Решение № Ц-46 от 30.12.2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране
утвърди, считано от 01.01.2021 г., цени без ДДС на водоснабдителните и кана-
лизационните услуги, предоставяни от "Напоителни системи" ЕАД, както следва:

Действията на САЩ и
съюзниците им, насочени
към подронване на
архитектурата на между-
народната сигурност,
опираща се на ООН,
силно тревожат Русия,
заяви руският външен
министър Сергей Лавров
на пресконференция за
дейността на дипломаци-
ята на Москва през 2020
г., предаде ТАСС.

Русия е разтревожена
по-специално от стреме-
жа да се забравят "кла-
сическите форми и нор-
ми на международното
право в угода на т. нар.
световен ред, базиран на
правила", добави той.

Москва нито веднъж
не е получила от Запада
доказателства, потвърж-
даващи голословните му

Русия се стреми максимално конструктивно да действа на междуна-
родната арена, подчерта Сергей Лавров и изтъкна, че "всички налични
претенции трябва да се обсъждат на преговорната маса. Винаги сме

били готови за това", допълни той.

Коза и куче, избрани за
кметове, помогнаха да се съ-
берат пари за обновяване-
то на детска площадка в ща-
та Върмонт, САЩ, предаде
АП.

Странната идея да се ор-
ганизират избори за живо-
тински кметове с цел да се
съберат средства и същев-
ременно да бъде привлече-
но вниманието на децата към
инициативата е на местния
общински управител.

През 2018 г. жителите на
Феър Хейвън избират за
свой почетен градоначалник
козела Линкълн от породата
"Англо-нубийска коза". Рога-
тият кмет е допринесъл за
събирането на около 10 000
долара.

Приносът на настоящия
градоначалник - кучето
Мърфи от породата "Кава-
лер Кинг Чарлз" шпаньол,
възлиза на 20 000 долара.
Градът, който в действител-
ност няма истински кмет, а
се ръководи от общинския
управител Джоузеф Гънтър,

Новите помилвания
ще бъдат обявени

днес - в последния
пълен ден от

мандата на Доналд
Тръмп. Той ще

пропусне церемони-
ята по встъпване в

длъжност на
новоизбрания
президент Джо
Байдън и ще си
тръгне в сряда

сутринта за клуба
си Мар-а-Лаго във

Флорида. Президен-
тското му управле-
ние приключва в

сряда по обяд
местно време.

то би създало впечатлени-
ето, че е виновен в нещо.

Според мнозина специ-
алисти самопомилването би
било неконституционно, за-
щото нарушава основния
принцип, че никой не може
да е съдия в процес срещу
самия себе си.

Други пък заявяват, че
самопомилването е консти-
туционно, защото правомо-
щието за помилване е мно-
го общо формулирано в
конституцията.

Исторически текстове

показват, че основателите
на нацията през 18-и век са
обсъждали самопомилвани-
ята, но са решили да не
включват изрично ограни-
чение на това правомощие.

Миналата седмица Кама-
рата на представителите, в
която мнозинство имат де-
мократите, гласува импий-
чмънт на Тръмп по обвине-
ние в подстрекаване на
щурма на Капитолия на 6
януари от привърженици на
Тръмп.

Сега предстои процес в
Сената и ако Тръмп бъде на-
мерен за виновен, той мо-
же да бъде дисквалифици-
ран от ново кандидатиране
за президент през 2024 г. ç

Снимки Пресфото
БТА и Интернет

обвинения срещу Русия,
свързани например с
твърдения за нейна
намеса в изборите в
САЩ, със ситуацията
около баща и дъщеря
Скрипал, трагедията с
малайзийския боинг, със
случая Алексей Навални
и др., заяви главата на
руската дипломация.

Руският външен ми-
нистър разчита, че изб-
раният за президент на
САЩ Джо Байдън ще
състави професионален
екип, с който Русия ще
може да работи по проб-
лема с контрола над
въоръженията.

Самият Байдън също е
специалист в тази сфера
и според мен ще има
интерес екипът му да
бъде професионален, а

не пропагандистки, каза
Лавров.

Шефовете на най-
големите технологични
компании в САЩ "не
дават 5 пари за конститу-
циите на своите държави,
коментира руският първи
дипломат действията на
социалните мрежи спря-
мо акаунтите на амери-
канския президент До-
налд Тръмп.

Говорителката на
руското външно минис-
терство Мария Захарова
същевременно посъветва
политиците, които са
публикували подготвени
предварително комента-
ри за ситуацията с блогъ-
ра Навални, да уважават
международното право и
законодателството на
Руската федерация. ç

Êîçà è êó÷å êìåòîâå ñúáèðàò ïàðè çà äåòñêà ïëîùàäêà

също се включва със сума
от 20 000 долара.

Стопанката на Мърфи,
Линда Бейкър, споделя, че
когато към нея се обръщат с
идеята питомецът й да се
"впусне в политиката", тя ре-
шава, че ще е достатъчно
лесно да се изкарат пари от
тениски. Жената обаче си
прави сметката без корона-
вирусната пандемия.

Тогава Линда решава
вместо тениски да предлага
предпазни маски. Досега
стопанката на косматия кмет
е изработила 1000 и плани-
ра да направи още толкова

до празника Свети Валентин.
Сумата от продадените мас-
ки надхвърля 5000 долара.
Още толкова Бейкър е съб-
рала от разиграване на пред-
метна лотария.

Иронията в цялата исто-
рия е, че градоначалникът
Мърфи не е добре дошъл на
детската площадка, тъй като
не се допускат кучета, и до-
ри е поставена табела, обоз-
начаваща забраната.

"Мърфи ще разреши
проблема си с града. Той
смята да оспори тази заб-
рана", казва през смях сто-
панката му Линда Бейкър. ç



ÑÏÎÐÒ 12 19.01.2021 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

Заради мерките срещу
COVID-19 72-ма тенисисти
при мъжете и жени са
поставени под изолация.
В това число е и българ-
ката Цветана Пиронкова,
която е пътувала в само-
лет с пътник, който е дал
положителен тест. Пирон-
кова трябваше да  играе
на турнир в Мелбърн
преди Аустрелиън Оупън,
но при тази ситуация не
се знае дали ще може да
участва. За този случай
алармира журналистката
Стефани Майлс от канадс-
кия сайт Open Court,
която се е возила именно
на самолета от Дубай,
където е била Пиронкова,
заедно още със Сара
Ерани, Лесия Цуренко,
Михаела Бузарнеску и
други състезатели. Най-
добрата българска тени-
систка, по подобие на
много нейни колеги, ще
бъде "заключена" в хотела
си в продължение на две
седмици и няма да може
да тренира преди начало-
то на първия за годината
турнир от Големия шлем.

Треньорът на Григор
Димитров по същата
причина не може да
подготвя българина преди
Откритото първенство на
Австралия. В същото
време Новак Джокович
написа писмо с искания
от карантинираните спор-
тисти, които са насочени
към организаторите на
Аустрелиън Оупън. Сърби-
нът пожела по-добра
храна, осигуряване на
всичко необходимо за
тренировка в хотелските
стаи, както и настаняване
в частни къщи, които да
разполагат с тенис корт.

Българската тенисистка е
поставена 14 дни под
изолация, Новак Джокович
гневен на властите в Автcралия

Джокович поиска и все-
кидневни тестове на
изолираните играчи, като
при отрицателни резулта-
ти да се намалява срокът
на изолацията. Повод за
недоволството на Джоко-
вич е обстановката, в
която живеят тенисистите.

Властите в Мелбърн
отхвърлиха исканията на
Джокович да бъдат проме-
нени мерките за тенисис-
тите, намиращи се под
строга карантина. На
въпросните играчи им е
забранено да напускат
стаите си дори за трени-
ровки и не могат да
комуникират лично с
хората от щаба си. Пре-
миерът на щата Виктория
- Даниел Андрюс, катего-
рично отхвърли исканията
на световния №1. Нещо
повече - Андрюс заяви
пред The West Australian,
че вчера сутринта са били
установени още четири
случая на COVID-19 сред
пасажерите на някои от
чартърните полети, с
които тенисистите и
техните щабове пристигна-
ха в Мелбърн. "Всеки има
правото да отправя все-
възможни изисквания, но
отговорът е "Не". Наясно
съм, че част от играчите
непрестанно обсъждат
правилата на организато-
рите. Бих искал да им
припомня, че тези прави-
ла важат и за тях. Всички
те бяха инструктирани
относно мерките, които
ще бъдат взети преди
турнира. Знаеха какви са
условията и въпреки това
решиха да дойдат. Тук
никой не получава специ-
ално отношение", коменти-
ра Андрюс.

Джокович, заедно с
Рафаел Надал, Доминик
Тийм, Симона Халеп,
Наоми Осака и Серина
Уилямс, прекарва каранти-
ната си в Аделаида, къде-
то шестимата ще участват
в демонстративен турнир
на 29 януари. Стивън
Маршал, премиер на щата
Южна Австралия, чиято
столица е Аделаида,
смята, че няма нужда да
бъдат внасяни промени
във важащите в тамошния
"балон" противоепидемич-
ни мерки. "Получихме
много позитивни отзиви
от настанените при нас
играчи, но трябва да
имаме предвид, че тук
групата е много по-малка,
отколкото е тази в Мел-
бърн", каза Маршал.

Междувременно Минис-
тър-председателят на
Австралия Скот Морисън
даде интервю за радио
2GB, в което отрече
слуховете, че пристигащи-
те тенисисти са заели
квотите на австралийските
граждани, които искат да
се върнат в родината си
заради пандемията. "Ни-
кой не е възпрепятстван
да се върне от чужбина
заради Australian Open",
категоричен е Морисън.
Премиерът бе попитан и
защо тенис турнирът е
бил отложен само с три
седмици, докато в същото
време състезанието за

Гран При на Австралия от
Формула 1 бе пренасро-
чено за ноември.

"Изискванията, които
ръководството на Форму-
ла 1 постави, бяха непри-
емливи за нас и затова
решихме да отложим
състезанието за края на
годината. При Australian
Open нещата се получиха
много по-лесно, тъй като
тенис федерацията бе
готова да приеме условия-
та на властите в Мелбърн.
Време е участниците да
започнат да спазват
правилата, да преминат
през карантината си и да
играят тенис. Ще им бъде
заплатено много добре за
това" заяви Морисън.

Главният здравен
инспектор за щата Викто-
рия - Ема Касар, разкри,
че полицейското присъст-
вие в хотелите на тени-
систите е било увеличено
заради "провокативно"
поведение от страна на
част от тях. Тя разказа, че
някои отварят вратите на
стаите си, за да говорят
със съседа си или да
крещят по коридора.
"Няма да има никакъв
толеранс към нарушители-
те. Това са наглед дребни,
но всъщност опасни
прояви, които няма да
остават безнаказани",
коментира Касар пред
австралийската телевизия
Channel 9.ç

Волейболистите от национал-
ния отбор на България победиха
домакините от Израел с 3:0 гей-
ма в последния си мач от турни-
ра в Група В на европейските ква-
лификации, печелейки всичките си
двубои в град Хадера. Още преди
тази среща "лъвовете" се бяха
класирали за Евроволей 2021,
след като победиха в първите си
три мача, което им осигури пър-
вото място в групата. Най-резул-
татен за пореден път бе Цветан
Соколов с 16 точки, а 12 добави
Аспарух Аспарухов.

Така волейболистите на Бъл-
гария спечелиха групата с 12 точ-

Âîëåéáîëèñòèòå íè çàâúðøèõà êâàëèôèêàöèèòå ñ ïîáåäà
ки (4 победи). Израелците оста-
наха трети с 2 точки (1 успех, 3
поражения).

Капитанът на националния тим
Цветан Соколов заяви, че Бълга-
рия ще се стреми към медалите
на европейското първенство, но
все още е рано да се мисли за
това. "Радваме се, че взехме би-
лета за шампионата на Стария
континент. Беше важно да играем
добре. Ние ще продължим да ра-
ботим, но сме изключително млад
отбор, който тепърва ще се раз-
вива.  Сега трябва да се концен-
трираме към клубовете си, да бъ-
дем здрави и да тренираме уси-

Цветана Пиронкова няма да може да тренира преди подгряващия
турнир в Мелбърн, който започва в края на януари

Манчестър Сити разби у
дома Кристъл Палас с 4:0 в
мач от 19-ия кръг на английс-
ката Висша лига и записа пе-
та поредна шампионатна по-
беда и осма последователна
във всички турнири. Джон Сто-
унс (26, 68) вкара два гола, а
другите попадения за успеха
отбелязаха  Илкай Гюндоган
(56) и Рахийм Стърлинг (88).
След победата си "граждани-
те" се изкачиха до втората по-
зиция във временното класи-
ране с актив от 35 точки и са
само на един успех от върха,
след като изостават с два пун-
кта от лидера Манчестър
Юнайтед, но имат и мач по-
малко. "Орлите" заемат 13-а
позиция с 23 точки. Шампио-
нът Ливърпул и лидерът във
временното класиране на Вис-
шата лига Манчестър Юнай-
тед завършиха 0:0 на "Ан-
фийлд" в 205-ото издание на
голямото дерби в Англия. Така
разликата разликата между
двата най-успешни клуба на
Острова и след 19-ия кръг ос-
тава три точки в полза на "чер-
вените дяволи", които не са
губили като гости за първенс-
тво от близо година - 12 по-
беди и 4 равенства. За пос-
ледно воденият от Оле Гунар
Солскяер падна именно на
"Анфийлд" с 0:2 на 19 януари
миналата година. Мърсисайд-
ци пък продължиха страхотна-
та си серия и са без загуба у
дома в 68 поредни шампио-
натни срещи, но не са пече-
лили от четири кръга, три ра-
венства в тях, а в последните
три не успяха да се разпишат,
което им се случва за първи
път от март 2005 година.

След равенството Манчес-
тър Юнайтед остава лидер с
37 точки, с две повече от Ман-
честър Сити и Лестър, а Ли-
върпул е трети с 34.

Мениджърът на Ливърпул
Юрген Клоп изненада, като
обяви след равенството 0:0 с
Манчестър Юнайтед, че основ-
ната задача на тима е да фи-
нишира в Топ 4. "Червените"
станаха шампиони през ми-
налата година след 30-годиш-
на пауза и всичките им фено-
ве се надяваха това да се слу-
чи и през настоящия сезон.ç

лено. Рано е да се говори за ев-
ропейското първенство. Нашето
желание е да бъдем на подиума.
За това ще претендират доста от-
бори. Мисля, че като състав има-
ме голям потенциал. За нас това
е една стъпка напред, но ни трябва
още стъпки за добро класиране",
каза Соколов.

Волейболистите от национал-
ния отбор на България се обърна-
ха към всички българи след класи-
рането си за европейското първен-
ство: "Благодарим за подкрепата,
български фенове! Усещахме я през
цялото време! Играем за всички вас!
Играем за България!"  ç

Волейболистите от националния отбор благодариха на феновете за
моралната подкрепа

Ìàí÷åñòúð Ñèòè
èçïðåâàðè
Ëèâúðïóë

Èçîëèðàõà è Öâåòè Ïèðîíêîâà
â õîòåë â Ìåëáúðí
Èçîëèðàõà è Öâåòè Ïèðîíêîâà
â õîòåë â Ìåëáúðí
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Áðóíî Àêðàïîâè÷ äîâîëåí,
÷å íÿìà êîíòóçåíè â ÖÑÊÀ
"Червените" с още една победа в Турция, 17-годишният
Мартин Смоленски блести с два гола

Треньорът на ЦСКА
Бруно Акрапович остана
доволен от победата с 3:0
над Септември (Симитли) в
третата и последна контро-
ла на тима му от лагера в
Турция. "Червените" не
допуснаха гол в нито един
от мачовете, а специалис-
тът за пореден път подчер-
та, че се радва за липсата
на контузии сред играчите
си. "Доминирахме напълно.
Имахме доста положения,
комбинирахме с топка.
Видях всичко, което исках
да видя. Момчетата се
справиха добре, няма как
да не съм доволен. Причи-
ната да не вкараме повече
голове е, че преди мача
направихме две трениров-
ки. Важното е, че нямаме
контузени", заяви Акрапо-
вич пред "Диема Спорт".

"И Брадли Мазику, и
Тибо, и Кери показват
това, което искам. Доволен
съм и от тримата, има
здрава конкуренция и това
е добре. Мазику има
офанзивни качества,
техника, скорост. Каквото
Давид Алаба го има в
Байерн, има го и той. Защо
да не ползваме неговите
качества? Доволен съм и

Льовен загуби с 1:3 при
визитата си Сент Трюиден
в среща 20-ия кръг на бел-
гийската Първа дивизия.
Българският халф Кристи-
ан Малинов бе титуляр за
гостите, но бе заменен в
82-рата минута от Епия.

Сузуки (10, 53) вкара два
гола за Сент Трюиден, а
един добави Мбойо (39) за
успеха на домакините, кои-
то се разписаха и четвърти

Ìàëèíîâ è Ëüîâåí
çàãóáèõà êàòî ãîñòè

Младокът Мартин Смоленски се представи много добре в контролите,
които ЦСКА изигра в Турция

Ìåñè ïðîïóñêà 4 ìà÷à çàðàäè
÷åðâåíèÿ êàðòîí

Аржентинската звезда на
Барселона Лионел Меси
почти сигурно ще получи ми-
нималното наказание от 4
мача за деянието си в дву-
боя с Атлетик Билбао. В 119-
ата минута на срещата той
удари с юмрук в главата Ви-
ялибре от Билбао, а след
преглед на ситуацията с ВАР
реферът логично му показа
червен картон. Барса загу-
би драматично с 2:3 от "бас-
ките лъвове" след продъл-
жения в Севиля, след като
на два пъти повеждаше в ре-
зултата и имаше аванс до
90-ата минута.

Øåô íà ÁÔÑ íåäîâîëåí
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път в добавеното време, но
това попадение не бе заче-
тено заради засада.

За гостите точен бе Ан-
ри (25), но в 37-ата минута
те останаха в намален със-
тав след червения картон
на Нгава.

След загубата Льовен
остава на шесто място в
класирането с 32 точки.
Сент Трюиден се изкачи до
15-а позиция с 23 точки. ç

От стр. 1

"Смятам, че трябва да се
промени Уставът и да се из-
бират ръководните органи
само от професионалните
клубове. Друг е въпросът
дали членовете биха гласу-
вали подобно решение. Бли-
зо 650 са клубовете, които
имат право да гласуват. Ня-
ма как да бъдат манипули-
рани толкова много деле-
гати", смята Фурнаджиев.

"Йордан Лечков не се
оказа прав. Има ли смисъл
да се избира ново ръковод-
ство, което да бъде с ман-
дат шест месеца. То няма
да може да проведе някак-
ви промени. За шест месе-

ца това е несериозно. Про-
веждането на Конгрес през
юни е под въпрос и заради
ситуацията с коронавируса.
Това е моето мнение, кое-
то може и да не бъде спо-
деляно от колегите ми в Из-
пълкома. Нямам фаворит за
президент на БФС, защото
все още няма кандидатури.
Няма конкретни имена", до-
бави футболният началник.

Атанас Фурнаджиев е си-
гурен, че новият шеф на ре-
ферите - Костадин Гергинов,
ще внесе нужното спокой-
ствие в комисията и съдий-
ството ще бъде видимо по-
добро през пролетния по-
лусезон. ç

Според информациите в
испанската преса Дисципли-
нарната комисия на Ла Ли-
га ще се съобрази с член 98
от правилника, който пред-
вижда наказание от 4 до 12
мача лишаване от състеза-
телни права, но действията
на Меси предвиждат най-
малката възможна санкция
по този член. Ако това бъде
потвърдено той няма да мо-
же да играе при гостуване-
то на Корнея в турнира за
Купата на Краля и двубоите
от Ла Лига срещу Елче, Бил-
бао и Бетис.

Атлетик (Билбао) победи

драматично Барселона с 3:2
след продължения и спече-
ли Суперкупата на Испания
за трети път. Каталунците
на два пъти повеждаха на
стадиона в Севиля с попа-
дения на Антиан Гризман
(40, 77), но баските израв-
няваха чрез Оскар де Мар-
кос (42) и Асиер Виялибре
(90) в самия край. След то-
ва Иняки Уилямс (93) отбе-
ляза много красив гол и до-
несе трофея на "лъвовете",
които на полуфиналите ели-
минираха и другия испанс-
ки колос Реал (Мадрид)
след 2:1. ç

 Атлетик (Билбао) ликува със Суперкупата на Испания за трети път след 1984 и 2015 година.

от Мартин Смоленски. И
на тренировки показва
хубави неща, успехът не е
случаен. България има
млади качествени играчи,
трябва да се работи с тях.
Бучков изигра много добър
мач, Смоленски даваше
допълнителен импулс",
анализира Акрапович.

"Всичко, което исках до
този момент, е налице.
Няма контузени играчи.
Исках всеки футболист да
изиграе 3 мача по едно
полувреме - това се случи.
Щастливи сме и отиваме
на следващата фаза от
подготовката, която ще
бъде по-интензивна. Ще
тренираме други неща, ще
мислим тактиката, пресата.
Имаме си план, така че
засега сме направили
качествено всичко, което
планирахме. Все повече
играчи разбират това,
което им казват. Най-
трудното за треньора е да
вкара в главите на футбо-
листите своята философия.
Имаме още 4 контроли, за
да направим и последните
неща, които ни липсват, за
да се подготвим за Сла-
вия. Мисля, че ще се
справим", продължи тре-

ньорът на ЦСКА.
"Жул Кейта имаше

лични проблеми. Надяваме
се, че ще е със свежа
глава. Ще се прибере в
София и ще се присъедини
към отбора. С Алън Пардю
поддържаме връзка посто-
янно по телефона, разгова-
ряме. Ако има нужда от

нещо, той ще помогне",
завърши специалистът.

ЦСКА победи Септември
(Симитли) с 3:0 в последна-
та си контрола от зимния
лагер в турския курорт
Алания. Два гола за успеха
отбеляза 17-годишният
Мартин Смоленски, а един
- Юнус Санкаре. ç

Íàêðàòêî

:
В Локомотив (Пд) все още
не са взели заплатите си
за ноември. На "Лаута" чакат и по 3
премии за победите над Ботев (Пд),
Ботев (Bp) и Славия. "Моля ви се,
извадете пари и плащайте, като има-
те. Защо ме занимавате с глупос-
ти", лаконичен бе собственикът на
пловдивския клуб Христо  Крушар-
ски, който трябва тези дни да се
прибере от бизнес пътуване от Ар-
жентина.
Бюджетът на Локомотив
(София) е увеличен,
разкри президентът на клуба Иван
Василев.  "Всички в света свиват
разходите, само ние вдигаме. Ако
влезем в елита, каквато е целта ни,
ще повишим още парите. Локомо-
тив е любов на хиляди. Само в квар-
талите около нашия стадион живе-
ят около 300 000 души. Мога да ви
кажа, че през март ще обявя една
много добра новина. Дори може би
и две. Но нека сега не казвам нищо
в аванс", заяви бизнесменът.
Призовата тройка за
"Футболист на годината"
за 2020 г.
вече е ясна. Победителят в анкета-
та ще бъде обявен днес в 18,30
часа. Номинирани са Валентин Ан-
тов от ЦСКА, Антон Недялков от Лу-
догорец и миналогодишният побе-
дител Димитър Илиев от Локомотив
(Пд).
Месут Йозил официално
стана част от турския
гранд Фенербахче. По този начин
свърши и кошмарът за плеймейкъ-
ра в Арсенал, където не е пускан в
игра почти една година - от март.
32-годишният бивш германски на-
ционал на няколко пъти даваше сиг-
нали за свой трансфер именно
в клуба на сърцето си.
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ÇÅÌß07.30 "Антидот" (п)
08.00 "Общество и култура" (п)
09.00 "Не се страхувай" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
12.00 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 "Студио Икономика" (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 Документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Лява политика" с Александър Симов
21.00 "Дискусионен клуб" (п)
22.00 Новини (п)
22.30 "Актуално от деня" (п)
23.05 "Лява политика" (п)
00.05 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
01.20 "За историята свободно" (п)
02.20 "Студио Икономика" (п)
03.20 "Не се страхувай" (п)
04.50 "Общество и култура" (п)
05.50 "Дискусионен клуб" (п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Законът на Дойл - тв филм /10

епизод/ (12)
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Малкото извънземно детски - тв

филм /Чехия, 2015 г./
15.15 Мън Уа 13-сериен - анимационен

филм /1 епизод/
15.30 Мили Бате!...Писма на един дакел -

5-сериен детски тв филм /България,
2000 г./, режисьор Мариана Евста-
тиева-Биолчева, в ролите: Мария
Русалиева, Мартин Георгиев и даке-
лите Джери и Мишо

15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории /п/
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум с Добрина Чешмеджие-

ва
22.00 Годунов. Продължението - тв филм /

7 епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 Моят плейлист /п/
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Домът на вярата - Всяко човешко

сърце е дом на вярата /п/
04.25 Законът на Дойл - тв филм /10

епизод/п/ (12)

bTV

05.40 "Домашен арест" - сериал, еп. 4
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, с. 3, еп. 1
06.30 "Лице в лице" /п./ - публицистично

предаване
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 "Навсякъде ти" - сериал, еп. 2
15.00 Премиера: "Истинска любов" - сери-

ал, еп. 18
16.00 Премиера: "Лекар в планината" -

сериал, с. 13, еп. 9
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Малки убийства" - сери-

ал, еп. 7
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - се-

риал, еп. 12
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, еп. 12
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - сери-

ал, с. 3, еп. 12
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 10

(последен)
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 54
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.50 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 117

bTV Action

05.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 9

06.00 Анимационен блок: "Приключенията
на котарака в чизми" - сериал, с. 2,
еп. 15 - 18

08.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 9

09.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 16
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 17
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 5
12.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 3
13.00 "Фатален обмен" - трилър, кримина-

лен, драма (САЩ, 2017), в ролите:
Линдзи Хартли, Синти Уотроз, Вален-
тина Новакович, Виктория Конефол,
Джейсън-Шейн Скот и др.

15.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 10

16.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 17
17.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 4
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 6
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с. 5, еп. 18
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стоте" -

сериал, с. 7, еп. 9
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Тринадесет" -

трилър, драма (САЩ, 2010), в роли-
те: Сам Райли, Алис Барет, Габи
Хофман, Джейсън Стейтъм, Мики Рурк,
Рей Уинстън, Еманюел Шрики [16+]

00.00 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 9
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 6
02.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 18
03.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 4
04.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 17

bTV COMEDY

06.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 9,
еп. 18, 19

07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Кухня" /п./ - сериал
10.00 "Дийп" - анимация, комедия, приклю-

ченски (Испания, Белгия, САЩ, 2017),
режисьор Хулио Сото Гурпиде

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
18.00 "Приятели" - сериал, с. 9, еп. 3, 4
19.00 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 136
19.30 "Новите съседи" - сериал, еп. 35
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 3,

еп. 4
22.00 "Кухня" - сериал, с. 6, еп. 3, 4
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 10, еп. 18, 19
00.00 "Дийп" /п./ - анимация, комедия,

приключенски (Испания, Белгия, САЩ,
2017)

02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 2, еп.
21, 22

08.00 "Приемам те, докато не кажа Не" -
комедия (САЩ, 2017), в ролите: Лейк
Бел, Ед Хелмс, Мери Стийнбъргън,
Пол Райзър, Амбър Хърд и др.

10.30 "Ривърдейл" - сериал, с. 3, еп. 1, 2
12.45 "Царете на хаоса" - комедия (САЩ,

2005), в ролите: Шон Уилям Скот,
Джони Ноксвил, Джесика Симпсън,
Ем Си Гейни и др.

14.45 "Живи машини" - фантастика, трилър
(Испания, България, 2014), в ролите:
Хавиер Бардем, Антонио Бандерас,
Биргите Хьорт Соренсен, Мелани Гри-
фит, Башар Рахал, Албена Ставрева

17.00 "Смъртоносна красота" - трилър, дра-
ма (САЩ, 2018), в ролите: Нейли
Уеб, Хейи Пулос, Кристел Калил,
Брайс Дърфи

19.00 "Нощ в музея: Битката за Смитсони-
ън" - комедия, екшън, фентъзи (САЩ,
2009), в ролите: Бен Стилър, Оуен
Уилсън, Ейми Адамс, Ханк Азария,
Робин Уилямс, Стив Куган, Рики Джър-
вейс, Джон Бърнтол, Рами Малек,
Бил Хейдър, Джей Барушел и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Ти гониш!" - комедия

(САЩ, 2018), в ролите: Джереми
Ренър, Ед Хелмс, Джон Хам, Анабел
Уолис, Айла Фишър, Нора Дън, Лес-
ли Биб, Рашида Джоунс, Брайън
Денехи и др.

23.00 "Жената на пазача на зоопарка" -
исторически, биографичен, драма
(Чехия, Великобритания, САЩ, 2017),
в ролите: Джесика Частейн, Йохан
Хелденберг, Даниел Брюл, Ефрат Дор,
Идо Голдберг, Майкъл Макелхатън

01.30 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
1, 2

03.30 "Живи машини" - фантастика, трилър
(Испания, България, 2014), в ролите:
Хавиер Бардем, Антонио Бандерас,
Биргите Хьорт Соренсен, Мелани Гри-
фит, Башар Рахал, Албена Ставрева

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Военни престъпления" - сериал /п/
06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка"
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA -
20.00 "Черешката на тортата" - риалити
21.00 "Под прикритие" - сериал, сезон 3
22.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 6
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления" - сериал
00.30 "Нюанси синьо" - сериал, сезон 1
01.30 "Незабравимо" - сериал, сезон 1
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.45 "В кадър"
07.15 "Изпечено убийство: Смъртоносна

рецепта" - мистерии с уч. на Алисън
Суини, Камерън Матисън, Барбара
Нивън, Лиза Дюръпт и др. /п/

09.00 "Мистерии от малкото градче: Смър-
тоносно начинание" - мистерии с уч.
на Джуъл Килчър, Колин Фъргюсън,
Ерин Карплък и др.

11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 9, 2 епизода

13.00 "Бащата на булката 2" - комедия с уч.
на Стив Мартин, Даян Кийтън, Ким-
бърли Уилямс, Джордж Нюбърн, Мар-
тин Шорт и др. /п/

15.10 "Фенът" - екшън с уч. на Робърт Де
Ниро, Уесли Снайпс, Елън Бъркин,
Джон Легуизамо, Бенисио Дел Торо,
Пати Д'Арбанвил, Чарлс Халахан,
Дан Бътлър и др. /п/

17.30 "Последните рицари" - приключенс-
ки филм с уч. на Клайв Оуен, Морган
Фрийман, Клиф Къртис, Аксел Хени,
Майкъл Ломбарди и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал
21.00 "Чужденецът" - екшън с уч. на Джеки

Чан, Пиърс Броснан, Рей Фиърън,
Майкъл Макелътън и др.

23.30 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 6 /п/

00.15 "Коледно парти" - комедия с уч. на
Джейсън Бейтман, Дженифър Анис-
тън, Оливия Мюн, Ти Джей Милър
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Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.

Мразовито
Днес сутринта все още ще бъде мразовито с температури от

около минус 12 на места до минус 5 градуса. През деня темпера-
турите слабо ще се повишат спрямо днешните и ще са от минус
2 до плюс 3 градуса. Облачността ще бъде променлива, намаля-
ваща до незначителна, а в Дунавската равнина ще духа слаб до
умерен вятър от запад. По-късно следобед и във вечерните часо-
ве вятърът ще се преориентира от югозапад. В сряда температу-
рите ще се повишат и минималните ще бъдат от минус 7 до
минус 1 градуса. Повече облаци ще има над Северна България.
През деня ще се затопли по-чувствително спрямо началото на
седмицата и дневните стойности ще достигнат 3 до 9 градуса.
Облачността ще бъде променлива. В четвъртък минималните тем-
ператури ще се повишат още и ще бъдат от около минус 4 до
плюс 1 градуса. Дневните ще останат предимно от 4 до 9 граду-
са. В петък минималните температури ще бъдат от минус 2 до
плюс 3, а дневните от 7 до 11 градуса. Облачността ще остане
значителна, с по-съществени разкъсвания и намаления над из-
точните райони. Все още без валежи.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Ти гониш!" - комедия,
в ролите: Джереми Ренър, Ед Хелмс, Джон Хам,
Анабел Уолис, Айла Фишър, Нора Дън, Лесли
Биб, Рашида Джоунс, Брайън Денехи и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 11

ВОДОРАВНО: "Камерата". Аница. Каракорум. Тис.
Пътепис. Ратак. Дана (Джеймс). Иринопол. Лех.
Номинал. Ви. Тарапана. Инат. "Тора". Олина. Ни-
кон. Кадар (Янош). Пи. Икономи. Ина. Витилиго.
Енот. Гибон. Какаду. Дева. Исабал. Кяр. Ивана.
"Анана". Цакони (Ермете). Ири. Копа. ОЛИВЕТИ.
Че. Ем. Ит (Емилия-София). Ал (Даниил). Витами-
ни. Обине (Теодор). Тихонов (Вячеслав). "Ролан".
Бета. Екатерина.
ОТВЕСНО: "Накъдето ни видят очите". "Мата Ха-
ри". Ибер (Жак). Петит. Терен. Ракитовица. А-ХА.
Рапана. Окинава. Емо (Рамон). Баки. Опанол. "Ако
мине". Тосима. Нитинол. Нок. Лар. Ринолог. Сани.
Ива. УРИНАЛ. МОКА. Иви. Тамана. Ики. Аба. Ето-
ре. ТОЛИНА. Еканит. Бор. Китап. Надин Алари. "Или".
Цикова (Елена). Анод. Ни. Анан. Бас. Литература.
ЕЛЕНА.
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Излиза роман на
Руди Еребара, спечелил
Наградата за
литература на ЕС
На български език
излиза епичният роман
"Епосът на утринните
звезди". Творбата на
родения през 1971 г.
албански писател Руди
Еребара спечели Награ-
дата за литература
на ЕС през 2017 г.,
издателство "Изида".
Преводът е на Екатерина
Търпоманова.

Хю Грант не иска
романтични филми

Íàêðàòêî

 "Нашето завръщане в
концертната зала ще бъде
вдъхновяващо и за публи-
ката, и за музикантите -
споделя маестро Марк
Кадин. Концертът на 5
февруари бих сравнил с
мощен витаминен и музи-
кален заряд, необходим
за всеки. Чака ни ярка,
разпалваща и както
винаги особена програма
- великолепни рапсодии
за оркестър от български-
те класици Панчо Влади-
геров, Веселин Стоянов,
рядко изпълняваните
Унгарска №14 на Лист и
Румънска №1 на Енеску,
Рапсодия на френския
композитор Клод Дебюси,
в която солист ще бъде
един от най-добрите

млади български кларине-
тисти - Кристиян Калоя-
нов. Сигурен съм, че тази
програма ще подари на

Рисунка за корицата на
комикса "Синият лотос" за
журналиста Тинтин бе про-
дадена на аукцион Artcurial
за 3,2 милиона евро. Това
е рекордна сума за творба
на белгийския художник.

Ерже - псевдоним на
Жорж Реми, използва туш,
гваш и акварел. Издателст-
вото решава, че рисунката
за корицата е твърде скъ-
па и Ерже подарява твор-
бата си на  Жан-Пол Кас-
терман - седемгодишния
син на издателя Кастерман.

За комикса пък се из-
ползва друг вариант с че-
рен дракон на червен фон.
Очакването било да се про-
даде на търг за 3 милиона
евро. На 19 години Ерже

Пиеса, наградена със
"Златна маска" в Русия, от-
крива спектаклите за 2021
г. на театър "Иван Радоев".
"Човекът от Подолск", отли-
чена с най-високата награ-
да за драматургичен текст
в Русия - "Златна маска",
поставя началото на спек-
таклите на живо на Дра-
матично-кукления театър
"Иван Радоев" в Плевен за
новата 2021 г.

Плевенската публика
първа в страната има удо-
волствието да гледа тази
пиеса. При гостуването си
в Плевен авторът Дмитрий
Данилов призна, че за не-
го е било предизвикателст-
во да покаже на сцена та-

"Петима са номинира-
ни за Националната наг-
рада за живопис на име-
то на Владимир Димит-
ров-Майстора, връчвана
ежегодно от Съюза на
българските художници и
община Кюстендил", ка-
за директорът на Градс-
ката художествена гале-
рия, скулпторът Валентин
Господинов.

Георги Лечев, Димитър
Чолаков, Йордан Кисьов,
Pyмен Гашаров и Pyмен
Жеков. Лаypeатът ще бъ-
де обявен на традицион-
ната церемония, която ce
прави на 1 феврyaри,
pождения ден на Влади-
мир Димитров-Mайстора,
във фоайето на галерия-
та в Кюстендил, където
са експонирани едни от
най-известните негови
платна.

Hаградата за живопис
"Майстора" съществyва
от 1973 г., тя ce присъж-
да всякa година на един
български xyдожник за
изключителни постиже-
ния в изобразителното
изкyство. На 1 февруари
стават 139 години от рож-
дението на Владимир Ди-
митров-Майстора. ç

Åæåãîäíàòà
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Âë. Äèìèòðîâ-
Ìàéñòîðà
ñå âðú÷âà
íà 1 ôåâðóàðè

Ðèñóíêà íà Åðæå áå ïðîäàäåíà
çà 3,2 ìèëèîíà åâðî

Ïèåñà, íàãðàäåíà ñúñ „Çëàòíà
ìàñêà“ â Ðóñèÿ, îòêðèâà
ñåçîíà â Ïëåâåí

зи психологическа колизия
в днешно време. Пиесата
разказва за един привид-
но обичаен разпит в поли-
цията, който се превръща
в изкусна манипулация.

Спектакълът провокация
е създаден под режисурата
на Васил Василев. Сценог-
рафията, костюмите и визу-
алната среда са дело на Ни-
колай Димитров, а компо-
зитор е Милен Апостолов.
Ангажирани са артистите Ан-
тъни Пенев, Адриан Фили-
пов, Иван-Александър Дой-
чев, Сергей Константинов,
Диана Ханджиева. Предс-
тавления са на сцената "Пан
Бурянин" на 19 януари и на
9 и 22 февруари. ç

�

започва да рисува за в.
"Двайсети век" на Норбер
Вале. Той става редактор
на литературното приложе-
ние на вестника, а през
1928 г. се ражда ново при-

Íà 5 ôåâðóàðè
ùå ïðîçâó÷è
åäíà îò íàé-
öâåòíèòå ìó
ïðîãðàìè
ñ êðàñèâè è
ïîïóëÿðíè
ðàïñîäèè

всички много позитивни и
жизнерадостни емоции".

Кристиян Калоянов е
солист кларинетист в

Симфоничния оркестър на
БНР и част от Камерен
ансамбъл "Силуети".
Ансамбълът е участвал с
концерти на фестивалите
"Салон на изкуствата" в
НДК, Мартенски музикал-
ни дни, Русе, K&K Festival,
Австрия, Festival di
Quartetto, Флоренция,
Италия. ç

Кристиян
Калоянов

Актьорът Хю Грант
разкри защо вече не
играе в романтични
филми. Преди Грант бе
смятан за най-доброто
лице за подобен вид
филми. Днес обаче ce e
съсредоточил върху
различни жанрове. Той
заяви шеговито, че вече
e твърде стар и грозен
за това. В един момент
подобни предложения
просто спират. Случва се
c напредване на въз-
растта. В същото време
обаче Грант e получил
други роли, които ca
интересни.

ложение за децата "Le Petit
Vingtiѐme". През 1929 г. тук
се печата и цикъл комикси
за младия репортер Тинтин,
което донася на Ерже све-
товна слава. ç


