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Британският щам на
коронавируса продължава
да се разпространява по
целия свят и миналата
седмица е бил установен
в 60 държави и терито-
рии -  с 10 повече,
отколкото на 12 януари,
съобщи СЗО. Южноафри-
канският вариант, който
подобно на британския е
много по-заразен от
първоначалния вирус
SARS-CoV-2, се разпро-
странява по-бавно и е
установен в 23 държави
и територии - с 3 повече,
отколкото на 12 януари.
СЗО отбеляза също, че
следи разпространението
и на 2 други щама,
появили се в Бразилия. ç

ежка повреда на релсовия път спря за
неопределено  време движението  до
станция "Театрална", която е част от
откритата в края на август 2020 г. от
кмета на София Йорданка Фандъкова
трета линия на подземната железница.
Ремонтът ще е за сметка на строителя
"Трейс груп", защото все още е под
гаранция, обяви шефът на "Метрополи-
тен" проф. Стоян Братоев.

От "Спаси София" обявиха, че това е
поредното некадърно строителство на
Фандъкова и ГЕРБ въпреки инвестици-

Â Ëåâñêè ïàê
ùå íàìàëÿâàò
çàïëàòèòå

ÑÏÎÐÒ

Ръководството на Левски
отново започна прегово-
ри с футболистите за
намаляване на заплатите
им, съобщава БЛИЦ.
Тежките разговори вече
са стартирали и се
очаква в близките дни
да има резултати. Както
е известно, същата
операция по свиване на
парите имаше и през
лятото. Тогава обаче
сключените споразумения
с играчите бяха в сила
до 31 декември 2020
година. Поради тази
причина сега босовете на
"синия" клуб са дали ход
на нова офанзива за
намаляване на заплатите.
При предишното ръковод-
ство част от футболисти-
те получаваха изключи-
телно високи за българс-
ките стандарти месечни
възнаграждения - между
15 000 и 22 000 евро. ç

К орнелия Нинова
предложи широк
фронт за честни из-
бори и покани в не-

Êîé ùå ïîáåäè -
êîéòî ãëàñóâà
èëè êîéòî ùå
áðîè ãëàñîâåòå?

Ôàíäúêîâà ïîõàð÷è 1 ìëðä. ëåâà, íî òðåòàòà ëèíèÿ íà ìåòðîòî
ñå ðåìîíòèðà 3 ìåñåöà ñëåä îòêðèâàíåòî é

го всички опозиционни
партии, НПО-та, експерти и
протестъри. Направи го като
лидер на най-голямата
опозиционна партия и ка-
то политик, неотклонно во-
дещ категорична борба
срещу порочния модел на
управление на ГЕРБ. Само
широко обединение на
всички формации, които не
слугуват на властта, може
да гарантира, че вотът на
хората няма да бъде отк-
раднат отново.

Но съдбата българска
кой знае защо винаги
трябва да е трудна!? За по-
реден път се потвърди
максимата: всеки българин
е Войвода, двама - правят
чета, а при трима - вече
четата е с предател. Но-
возаявеният лидер Слави
Трифонов побърза да се
разграничи от инициатива-
та на БСП, твърдейки, че
бил "на другия бряг"!? Ама
нали на другия бряг са Бой-
ко Борисов и мафиотско-
мутренският модел на уп-
равление на държавата. За-
това и не се разбира на
кой бряг е симпатичният на
младите шоумен Слави?

Българската литератур-
на класика отдавна ни е
разказала как правят из-
бори Гочоолу и Дочоолу, а
пък друг класик - Йосиф
Висарионович Сталин, каз-
ват, че бил формулирал
крилатата фраза: "Не е
важно кой как гласува, а
кой брои бюлетините"...

На такава практика сме
свидетели през последни-
те над 10 години, откогато
Цветан Цветанов провеж-
да избори в полза на ГЕРБ.
И затова неговите днешни
признания, че МВР се ме-
си и контролира изборния
процес, а в ромските ма-
хали има желязна органи-
зация за гласуване за ГЕРБ,
са политическа бомба! Те
са Скандалът на десети-
летието, който по неясни
причини мина покрай уши-
те и на Слави, и на управ-
ляващите...

Думите на Цв. Цвета-
нов са равностойни с приз-
нанията на разкаялите се
членове на Коза Ностра,
които нарушиха омертата и
описаха тайния модел на
мафиотското задкулисие в
Италия, което предизвика
преди десетилетия опера-
цията "Чисти ръце" и изри-
на корумпирания управлен-
ския елит и неговите връз-
ки с престъпния свят.

Ãàô ñëåä ãàô
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"За по-малко от 3
минути, без никаква
дискусия и въпроси, е
взето решението за раз-
ходване на 140 млн. ле-
ва народна пара, които
българското общество е
подарило на богатите
инвеститори от "Първа
инвестиционна банка",
възмути се от трибуна-
та на Народното събра-
ние проф. Румен Гечев
от БСП относно придо-

ÁÑÏ: Ïðèáåðåòå äæèïêàòà â ãàðàæà
Âëàñòòà ïîäàðè
140 ìëí. ëåâà
îò áúëãàðñêèòå
ïàðè íà „Ïúðâà
èíâåñòèöèîííà
áàíêà“, ïðèïîìíè
ïðîô. Ðóìåí Ãå÷åâ

биването от Българска
банка за развитие на
акции на "Първа инвес-
тиционна банка".

Гечев повдигна въп-
роса, че държавата ня-
ма представител в уп-
равлението на "Първа
инвестиционна банка":
"Няма никакви гаран-
ции, че тези 140 мили-
она ще носят някакви
доходи на държавата в
следващите години. То-  3

ÒÒ

ва ще се окаже безвъз-
мездна финансова по-
мощ от българските да-
нъкоплатци към двама
доста богати инвести-
тори", предупреди депу-
татът социалист, който
бе категоричен: "Идва
времето на затваряне-
то на багажника на
джипката и спирането
на теча на парите на
българските данъкоп-
латци".

Â Ñòîëè÷íà îáùèíà

ята от близо 1 млрд. лева. Проблемът
с участъка от новото метро се случва
само 10 дни след друг гаф, свързан с
третата линия на метрото. На 11 януари
заради първия по-сериозен дъжд тази
зима пропадна тротоарът при Медицин-
ска академия.

От Столична община заявиха, че на
тротоара са поставени само нови
плочки, но не е разкопавано заради
метрото. Броени дни преди това отново
по третата линия на метрото протече
станцията на "Хаджи Димитър".

Перущица.
Традицион-
ният зимен

празник
Къпанки

се проведе
в Перущица.
На този ден
всяка година

младите
мъже,

сключили
брак през
миналата
година,
се къпят

в ледената
река за
здраве

и късмет.

Снимка
Пресфото

БТА

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Централата избирателна
комисия иска проектът на
управляващите за провеж-

дането на изборите в
епидемична обстановка да
се прецизира, съобщи
Нюз.бг. Според ЦИК
отговорен за провеждането
на безопасни избори е
здравният министър и той
трябва да даде указания, с
които комисията ще се
съобрази. Министерският
съвет трябва да обезпечи
предпазните средства за
членовете на комисиите.
Затова и ЦИК в станови-
щето си до правната
комисия поиска проектът,
внесен от ГЕРБ и ОП за
осигуряване на гласуването
на карантинираните, да се
прецизира. От ДПС заяви-
ха, че на първо четене ще
подкрепят идеите, но
настояха да се запознаят и
със становището на ЦИК.

Докато пристигна станови-
щето на изборната коми-

ÖÈÊ íàñòîÿâà âëàñòòà äà ïîåìå
îòãîâîðíîñòòà ñè çà áåçîïàñíè èçáîðè
Ïðåäëîæåíèåòî íà ÃÅÐÁ íå îòãîâàðÿ
íà ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà íà
ïàíäåìèÿòà, êàòåãîðè÷íè ñà
ñîöèàëèñòèòå â ïàðëàìåíòà

сия в парламентарната
комисия, която обсъжда
правилата за организация
на безопасни избори, се
завърза спор дали управ-
ляващите целят действи-
телно това, или властта
прехвърля цялата отговор-
ност на ЦИК. Според
Филип Попов от БСП, така
както е записано в предло-
женията на управляващите,
ЦИК трябва да приеме
антитерористични правила,
защото те искат комисията
да се погрижи за живота и
здравето на хората. Из-
пълнителната власт в
България за нищо не е
отговорна, изпълнителната
власт я няма и се прех-
върля отговорност, репли-
кира Попов. Християн
Митев от НФСБ успокои,
че ЦИК няма да се пре-
върне в ДАНС или антите-
рористичен орган. Защо е
ЦИК, ако няма да органи-
зира изборите, недоумява

До края на месеца ще старти-
ра програма за проследява анти-
телата след имунизация срещу
COVID-19. Най-вероятно изпълне-
нието й ще започне през февруа-
ри. Това обяви главният държавен
здравен инспектор доц. Ангел Кун-
чев, който се ваксинира срещу
новия коронавирус, съобщи Топ-
новини.бг. След поставянето на пър-
вата доза той коментира, че на
този етап все още няма отговор
за колко време ваксината пази.
Личното му мнение е, че няма да
е по-малко от година, имайки

Ùå ñëåäÿò çà àíòèòåëà ñëåä âàêñèíàöèÿòà

народният представител.
Митев посочи, че държав-
ната власт организира

избори в тоталитарни
режими. Според социалис-
та Крум Зарков ГЕРБ с
предложенията реално не
посочват как ще се гласу-
ва безопасно. Вместо това
вменяват тази отговорност
на ЦИК. Не е ясно и как
ще гласуват карантинира-
ните. Пак се казвало
изборната комисия да
реши. Червеният депутат
бе категоричен, че предло-
жението на ГЕРБ не отго-
варя на предизвикателст-
вата на пандемията, а
проектът е неясен.

Зарков подчерта още,
че изборният процес е
застрашен от некомпетент-
ността на управляващите.
Искаме ясни правила и
спазване на закона, обяс-
ни и съпартиецът му
Филип Попов.

Християн Митев запо-
дозря опозицията, че си
търси оправдание за
загубата на предстоящите
избори. Митев даде за
пример изборите в БСП,

където отговорна за про-
веждането е била партий-
ната ЦИК.

След този спор обаче
предложенията минаха на
първо четене през прав-
ната комисия. ççççç

предвид останалите ваксини сре-
щу подобни вируси.

Според него е реалистично ма-
совата ваксинация да започне в
края на април, при условие че вак-
сината на "Астра Зенека" получи
разрешение, и поясни, че обикно-
вените граждани са включени в чет-
въртата фаза от Националния вак-
синационен план, които ще могат
да се ваксинират при своите лич-
ни лекари. Доц. Кунчев обяви, че
здравно неосигурените също ще мо-
гат да се ваксинират, но това ще
става при екипите на РЗИ-тата.ççççç

Главният прокурор на Репуб-
лика България Иван Гешев и ге-
нералният директор на Европей-
ската служба за борба с изма-
мите (OLAF) Виле Итала подпи-
саха споразумение за админист-
ративно сътрудничество между
двете институции. Споразумени-
ето ще допринесе за повишава-
не защитата на финансовите ин-
тереси на Европейския съюз, за
засилване на сътрудничеството
в борбата срещу измамите, ко-
рупцията и всяка друга незакон-
на дейност, както и за защита
на репутацията на европейските
институции чрез разследване на
сериозни нарушения в тях, уточ-
нява Епицентър.бг. Документът
предвижда обмен на информа-
ция при спазване на правилата
за поверителност и защита на
личните данни, оперативно съ-
действие и обучение, съобщават

Ãåøåâ ïîäïèñà ñïîðàçóìåíèå çà ñúòðóäíè÷åñòâî ñ ÎËÀÔ

от прокуратурата. До момента за-
едно сме работили изключител-
но успешно и това ново спора-
зумение е ясен показател за же-
ланието на двете структури съв-
местно да направят повече в бъ-
деще. Изкореняването на изма-
мите и корупцията е от изклю-

чително значение, особено, ко-
гато това би защитило репута-
цията на Европейския съюз и не-
говите институции, и същевре-
менно би гарантирало, че бюдже-
тът на ЕС се усвоява правилно,
там, където трябва, с цел по-
добряване на благосъстоянието

на европейските граждани. Ние
споделяме тази цел както с про-
курорите от България, така и с
всички останали в ЕС. Уверен
съм, че това ново споразумение
ще доведе до още много успеш-
ни разследвания в бъдеще, зая-
ви Виле Итала. Главният проку-
рор Иван Гешев подчерта, че под-
писаното с ОЛАФ споразумение
за сътрудничество е още една
стъпка, показваща решителност-
та както на прокуратурата, така
и на европейските институции за
непримиримост към корупцията и
измамите с европейски средст-
ва. Сключеното между ПРБ и OLAF
споразумение не обхваща прав-
ната взаимопомощ или други фор-
ми на съдебно сътрудничество по
наказателни дела и не засяга бъ-
дещото сътрудничество на парт-
ньорите с Европейската проку-
ратура.ççççç

Íàêðàòêî


20 г. затвор за
Викторио Александров,
убил приятелката
и дъщеря си
Софийският град съд
призна за виновен в двойно
убийство Викторио Алексан-
дров, обвинен за смъртта
на приятелката си Дарина и
дъщеря им Никол. Алексан-
дров се призна за виновен
по всички обвинения и
заяви, че съжалява за
случилото се. Престъплени-
ето беше извършено през
октомври 2018 г., припомня
Топновини.бг. Според
обвинението частният
охранител Викторио убива с
пистолет Дарина в столич-
ния квартал "Надежда".
Няколко часа по-късно
убива и детето, след което
е заловен от полицията.
Присъдата е 20 години
затвор при строг режим.
Прокуратурата и близките
настояваха за доживотен
затвор без право на
замяна. Александров трябва
да плати кръвнина от 400
хил. лв. на родителите на
убитата Дарина. Решението
не е окончателно и може
да се обжалва.

Депутатите приеха на
първо четене промени
в Закона за
гражданското
въздухоплаване
Депутатите приеха на първо
четене промени в Закона
за гражданското въздухоп-
лаване, съобщи БНТ. В него
е предвидено министърът
на транспорта, който
ръководи и контролира
гражданското въздухопла-
ване, да определя с
наредба условията и реда
за експлоатация на
безпилотни въздухоплава-
телни средства. Законопро-
ектът предвижда това да
бъде съгласувано с минис-
търа на вътрешните работи
и с председателя на
Държавна агенция "Нацио-
нална сигурност". Записано
е също "Авиоотряд 28",
извършващ полети със
специално предназначение,
да се преименува на
Държавен авиационен
оператор. Всички активи,
пасиви, архиви и други
права и задължения на
"Авиоотряд 28" да преми-
нат към Държавния авиаци-
онен оператор, предвиждат
още промените.

Хулиганство на пътя
под влияние на
наркотици разследват
във Варна
Служители на Областната
дирекция на МВР във
Варна задържаха мъж,
участвал в конфликтна
ситуация на пътя и извър-
шил хулигански действия
спрямо друг водач, съобщи
БНР. В хода на разследва-
нето е установено, че
мъжът е бил под влиянието
на наркотици. Има образу-
вани две досъдебни
производства - за прояве-
ното хулиганство и за
управление на автомобил
след употреба на наркотич-
ни вещества.
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"От БСП смятаме, че
сегашният модел на управ-
ление е изчерпан и вре-
ден. Това не го говорим от
днес, а от четири години.
Нито президентът, нито
ние казваме нещо ново в
това отношение.  Изпълни-
телното бюро на БСП взе
решение да разговаряме с
наши партньори, за да
осигурим по-голяма проз-
рачност и да направим
така, че изборите да бъдат
свободни и честни. Приех-
ме Декларация за свобод-
ни и честни избори. Пока-
нили сме на разговори в
четвъртък и петък 18
партии и 10 НПО-та", заяви
зам.-председателят на
БСП Ирена Анастасова
пред NovaNews.

Атанасова е категорич-
на, че това е важно за
българските граждани, за
да бъде повишено и дове-
рието към избирателния
процес. Депутатът от
левицата уточни, че първи-
ят кръг от срещи ще бъде
с организации, с които
БСП отдавна има устано-
вено сътрудничество, а на
следващ етап от левицата
ще поканят и г-жа Мая
Манолова, и г-н Слави
Трифонов, и останалите
формации, включили се в
протестите срещу властта.

Анастасова обърна внима-
ние, че тези разговори не
са инициирани, за да
договарят коалиции, а
акцентът ще бъде поставен
върху избирателната
активност, защото от нея
произтича тяхната легитим-
ност.

Относно поста във
Фейсбук на Слави Трифо-
нов, в който той коменти-
ра, че партията му и БСП
"стоят от двата бряга на
реката", Анастасова комен-
тира: "БСП никога не е
избирала да бъде от
другата страна. В послед-
ните няколко години БСП
последователно е отстоя-
вала политики срещу това
управление. С думи и
действия сме демонстри-
рали абсолютна неприми-
римост. Ние имаме реше-
ние на партията, с което
казваме, че в коалиция и
договорки с ГЕРБ няма да
участваме. Всички трябва
да се обединим, за да
променим модела на
управление".

Народният представи-
тел припомни, че БСП е
най-голямата опозиционна
партия и че като такава
през последните години е
отстоявала въвеждането
на машинен вот, активна
регистрация, публичен

ÁÑÏ: Ìîäåëúò å èç÷åðïàí, ïúðâè ãî
êàçàõìå, ãîâîðèì ãî ÷åòèðè ãîäèíè!
Èíèöèèðàìå ðàçãîâîðè, çà äà
ãàðàíòèðàìå ÷åñòíîñòòà íà
èçáîðèòå, çàÿâè Èðåíà
Àíàñòàñîâà îò ëåâèöàòà

регистър на избирателите
в България.

"Че сме последователни
срещу този модел на
управление, никой не
може да отрече", катего-
рична е Ирена Анастасова.

По повод дебата за
промени в изборните
правила тя съобщи, че от
левицата ще внесат пред-
ложенията си за ревизия
на Изборния кодекс, тъй
като от БСП са против
практиката на управлява-
щите да правят произвол-
ни поправки в преходни и
заключителни разпоредби
на различни закони. От
БСП ще настояват и за
видеонаблюдение на
процеса на преброяване
на гласовете и на оформя-
не и изготвяне на протоко-
лите, както и промяна за
активна регистрация преди
изборите.

"БСП не е разединена.
Много години съм член на
партията, сега обикалям

Ñîöèàëèñò: Âðåìå å äæèïêàòà äà ñïðå, äà çàùèòèì ïàðèòå íà äàíúêîïëàòåöà
"За по-малко от 3 минути, без

никаква дискусия и въпроси, е
взето решението за разходване
на 140 млн. лева народна пара,
които българското общество е по-
дарило на богатите инвеститори
от "Първа инвестиционна банка",
възмути се от трибуната на На-
родното събрание народният пред-
ставител от парламентарната гру-
па на "БСП за България" проф.
Румен Гечев относно придобива-
нето от Българска банка за раз-
витие на акции на "Първа инвес-
тиционна банка".

Гечев подчерта, че Министер-
ският съвет не е обсъждал внесе-
ния съвместен доклад на минист-
рите на финансите и икономика-
та: "Премиерът Борисов прекъсва
експозето още в първата минута
и докладчикът - финансовият ми-
нистър, е поканен от премиера
да прочете само предложението
на решението".

Професорът депутат разкри
още: "Борисов заявява преди зак-
риването на заседанието: "И много
важно е да се подчертае, че след
това ще бъдат изкупени от банка-
та на цени с лихви и няма да за-

инвестиционна банка". Изрично ис-
кам да подчертая, че КФН не за-
дължава купувача да плаща тази
цена, тъй като това е балансовата
стойност. Обаче в проспекта на
банката е записана цена 5 лева и
държавата плаща 5 лева, макар
че пазарната цена е коренно раз-
лична", коментира социалистът.

Той цитира решението на Ми-
нистерски съвет, където е записа-
но, че участието на ББР в увели-
чението на капитала на "Първа ин-
вестиционна банка" трябва да се
извършва при пазарни условия.
"Очевидно въобще не може да ста-
ва дума за пазарни условия. От
информацията на Българската фон-
дова борса става ясно, че през
месеците май и юни 2020 г. акци-

структурите по-често и
виждам, че членската маса
е по-въодушевена. Пробле-
мите се решават. Партията
има Устав и програма.
Всеки, който се разминава
с тях, е свободен да напус-
не партията", коментира
Анастасова по повод
твърдения за разкол в
левицата.

Във връзка с национал-
на кампания за прием на
нови социалисти тя изтък-
на: "В последните седмици
от всички общински органи-
зации ни се обаждат, за да
кажат че има много заявки
за нови членове на партия-
та, както и такива, които
искат да подновят членство-
то си - например на социа-
листите в Пловдив".

По темата за ковид
кризата и образованието,
зам.-председателят на
левицата коментира, че
оценява усилията на
министър Вълчев да не се
затварят българските
училища. "Не е добре това
за българските деца и
образованието. Една
година децата са извън
училище, което не може
да бъде наваксано", смята
зам.-председателят на
БСП, която е и бивш
директор на столично
училище. Тя смята, че
Министерството на обра-
зованието трябва да
направи пълен анализ на
последствията от тази
година на дистанционно
обучение - как се е отра-
зило върху усвояването на
знанията от децата. ç

губи по никакъв начин ББР и дър-
жавата". Това е невярна и под-
веждаща информация от страна
на премиера Борисов", контрира
социалистът и разясни: "Прода-
вачът на акциите няма никакъв
ангажимент да изкупува обратно
придобитите акции. А и законите
на ЕС категорично забраняват об-
ратно изкупуване на акции при
условие на регулиран пазар. По-
добни заявления на политически
лица навсякъде се смятат за ма-
нипулация на капиталовия пазар.
И в повечето страни на Европей-
ския съюз след такива изказва-
ния лицето се подвежда под на-
казателна отговорност".

Гечев повдигна въпроса, че
държавата няма представител в
управлението на "Първа инвес-
тиционна банка", както и че не
са посочени реални рискове за
инвестицията на държавни сред-
ства в особено големи размери
в частна банка: "Българският на-
род дава 140 милиона, пляскат с
ръце, разлива се шампанското от
собствениците, а държавата ня-
ма нито един свой представител.
Управляващите подариха 140

млн. лева на двамата основни ак-
ционери на банката, плюс още 60
милиона от приятелски частен ин-
веститор и стават 200 милиона
подарък".

"Няма никакви гаранции, че те-
зи 140 милиона ще носят някакви
доходи на държавата в следващи-
те години. Това ще се окаже без-
възмездна финансова помощ от
българските данъкоплатци към два-
ма доста богати инвеститори", пре-
дупреди депутатът социалист.

Проф. Гечев посочи, че дър-
жавата е закупила акциите на це-
на, значително надвишаваща па-
зарната. "Какви са фактите - купу-
вачът, Българската банка за раз-
витие, заплаща акциите по цена,
определена от продавача - "Първа

ите на ПИБ са продавани на капи-
таловия пазар на цена около 2,60
лв. Нещо повече, от предоставе-
ните ни данни е видно, че в дните
и месеците след сделката между
ББР и ПИБ, цената на акциите на
ПИБ на борсата последователно
намаляват. Беше казано, че тази
сделка укрепва доверието в бан-
ковата система и увеличава атрак-
тивността на нашата банкова сис-
тема за инвеститори. Само че по
данни на Българската фондова бор-
са в последната сделка цената на
акция на ПИБ е 1,80 лв. А измене-
нието на цената за последните 52
седмици е -42,31%", посочи дан-
ните Румен Гечев.

"Вие сте платили 5 лв. на ак-
ция, а пазарът казва, че цената е
1,80 лв. Това са данните. Приказ-
ките са много, но истината е, че
правителството удари печата и по-
дари 50 млн. от парите на българ-
ския народ. Изтича ви времето и
наближава, след 2 месеца, затва-
рянето на багажника на джипката
и спирането на теча на парите на
българските данъкоплатци", обър-
на се към управляващите в зак-
лючението си проф. Гечев.ç

От стр.1
Така и днес "разкаялият се"

Цветанов ни разказа как ГЕРБ
"печели" изборите и как Бой-
ко "бие" опозицията - корпо-
ративен и ромски вот, поли-
цейска намеса, заплахи, пос-
лушно чиновничество и зави-
сим бизнес, апатия и недове-
рие, че нещата могат да се
променят.

Всичко това осигурява на
Борисов безконтролната
власт, която трайно ни "ста-
билизира" на европейското дъ-
но. Време разделно е!

Всеки партиен лидер и ре-
дови избирател да реши - да-
ли ще бъде патерица на ма-
фиотско-мутренския Модел,
или ще застане на страната
на народа, който иска да си
върне държавата.

На коя страна ще застане
- съюзник на Статуквото или
на Промяната!? С пачките и
кюлчетата в чекмеджето или
с народа!? На задната седал-
ка на джипката или в демок-
ратичните процедури!? Общи-
те действия на потърпевшите
от изборните фалшификации
са единствената гаранция, че
вотът няма да бъде подменен,
че държавата ни няма да бъде
овладяна от измамници и през
следващите 4 години. Пътят е
един -  широк фронт за чест-
ни избори, нова управленска
коалиция за промяна към со-
циална държава, операция
"Чисти ръце", която да разни-
щи модела на изборни фал-
шификации, корупция и гра-
бежи. Само така България ще
се отлепи от дъното и ще тръг-
не напред! Това всъщност
предлага Корнелия Нинова на
българската политическа кла-
са и народ.

Êîé ùå ïîáåäè -
êîéòî ãëàñóâà
èëè êîéòî ùå
áðîè ãëàñîâåòå?
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За пазара на техника
2020 година се оказа
фатална не толкова с
Ковид пандемията и затво-
рените пазари, колкото със
сушата, чиито негативни
последствия провалиха
жестоко инвестиционните
планове на земеделските
производители. Очаквано,
статистиката за регистри-
раната нова техника през
миналата година показва
сериозни спадове в търсе-
нето, които стопираха и
възходящите трендове от
предишните години.

Актуалните данни на
Министерството на земеде-
лието за миналата година
показват как кризата най-
тежко е ударила пазара на
трактори, където спадът в
продажбите е най-голям.
Докато през 2019 година в
страната са регистрирани
1124 нови трактора, през
2020 г. този брой пада до
801 машини, или спадът е с
28,7 процента. Делът на
най-търсените марки
трактори се запазва, като
в челната тройка остават
предпочитаните от ферме-
рите машини на John
Deere, Case и KUBOTA.

Íåãàòèâíè ïîñëåäñòâèÿ îò ñóøàòà ïðîâàëèõà æåñòîêî èíâåñòèöèîííèòå
ïëàíîâå íà çåìåäåëñêèòå ïðîèçâîäèòåëè

Êðèçàòà ïðåç 2020 ã. óäàðè íàé-
ñèëíî ïàçàðà íà òðàêòîðè

Îòíîâî âíîñíèÿò ïèïåð å ïúðâåíåöúò â ñïðåíèòå õðàíè ñ ïåñòèöèäè çà 2020 ã.
2144 тона неотговарящи

на законодателството храни
от трети страни не са допус-
нати до внос в страната ни
през 2020 година, информи-
рат от Българската агенция
по безопасност на храните
(БАБХ).  За сравнение, през
цялата 2019 година инспек-
торите са задържали 1930 то-
на.

При контрола, извършен
върху вноса на храни от не-
животински произход, най-
много - 510 тона е възбране-
ният пипер.  На второ място
по задържани количества се
нареждат мандарините. През
миналата година не са до-
пуснати на пазара в Бълга-
рия и Европейския съюз (ЕС)

Студът и ледът, които ско-
ваха Северозапада през пос-
ледната седмица, създадоха
сериозни проблеми, най-ве-
че на овощарите. Най-притес-
нени са стопаните в равни-
ната около поречието на ре-
ка Дунав, защото там зара-
ди топлата зима част от ран-
ните сортове кайсии и сливи
бяха цъфнали. "В събота тер-
мометрите показаха минус 8
градуса, което значи, че всич-
ко цъфнало замина. Напра-
во не ми се говори. И тая
година май ще я пишем ну-
лева", оплака се стопанинът
Светлин Стефанов. В полуп-
ланинските и планинските ра-
йони обаче имаше проблеми

Ñíåãúò è ëåäúò íå ïîùàäèõà îâîøêèòå â Ñåâåðîçàïàä

Хитра измамница, представяща
се за брокер на земеделски земи,
трупа присъди и години в затвора.
Органите на реда отдавна са за-
познати с Лили Божинова от село
Узунджово. От няколко години "да-
мата" шета из Свиленградско и зав-
лича с хиляди левове земеделски
производители, разказва местният
сайт https://stmost.info.
Кариерата на 49-годишната Бо-

жинова е засечена от полицията
през декември 2015 г. От тогава
до 4 декември 2017 г. успяла да
измъкне общо 506 914,60 лева от
фермерското семейство Николови.
Те обработвали земя в района на
община Свиленград. Божинова се
свързала с тях, представила им се
за брокер на недвижими имоти и
им казала, че познава собствени-
ци на земи в землището на село
Маточина, които живеят в друг град
и искат да ги продадат.
Съпрузите и обвиняемата се

срещнали с тях, при което бил
оформен договор за продажба. В
продължение на две години към
сметки на Божинова били извър-
шени общо 157 парични превода
и две плащания на ръка на обща
стойност 506 914, 60 лева. Когато
купувачите питали кога ще им пре-
даде документите за купените зе-
ми, тя отлагала срещите им. Това
така и не се е случило, след което
бил подаден сигнал в полицията.
За измамата Божинова получила
наказание от 6 години затвор, ко-
ето изтърпява в Сливен.
Но "успехите" на ловката измам-

ница не спират дотук. Районният
съд в Свиленград я наказа с 2 го-
дини и 4 месеца затвор за подоб-
но престъпление. Този път през ме-
сеците юни и юли 2018 г. Божино-
ва се свързала по телефона с же-
на, която заедно със съпруга си се
занимавали със земеделие и нае-
мали земя за отглеждане на раз-
лични култури.
Божинова казала, че е брокер

на недвижими имоти и че разпо-
лага с данни и информация за ни-
ви на обща площ 34 декара, кои-
то се продават в землищата на
свиленградските села Дервишка
могила, Райкова могила и Муст-
рак. Тя твърдяла, че собственици-
те им ги предлагали на изгодни
цени.
Успяла да убеди жената, че дей-

ствително може да й съдейства за
купуване на земите, но искала
предварително да получи парите
за тях. Така на няколко пъти леко-
верната фермерка изпратила на
мнимата брокерка по посочени от
нея сметки общо 13 220 лева. Въп-
реки че Божинова обещавала сдел-
ките да бъдат оформени докумен-
тално пред нотариус, това не се
случило. Нанесените щети не са
възстановени и сделките не са
сключени.
Но и това не е краят. Още едно

висящо дело срещу измамничката
има в прокуратурата в Свиленград.
То пак е за измама със земеделс-
ки имоти. Предстои да бъде пов-
дигната обвинение срещу Лили Бо-
жинова и по този случай. ç

още преди това.
"Тежкият сняг и ледът, кой-

то се натрупаха по кората
на дърветата, счупиха много
клони в моята градина. Опит-
вам да спася положението
по всички възможни начини
- част от тях повдигнах с под-
пори, стегнах и завързах та-
ка, както ме посъветваха по-

стари земеделци от бранша.
Друга част, които нямаше как
да закрепя  - отрязах и на-
мазах мястото с овощарска
замазка. Пролетта ще изви-
кам специалист да оформи
короната. Дано оцелеят, че
такова дърво е като счупен
зъб. Няма как да се мине
без вадене някой ден. При-
рода. Като гледам какви ог-
ромни дървета събори на
Петрохан, че моите ли няма
да ги разкърши", коментира
Ивайло Иванов, чиято овощ-
на градина е в самото под-
ножие на планината.

Според специалистите не
е невъзможно такива дър-
вета да бъдат спасени и да

продължат да дават плод.
Изключително важно е оба-
че мерките да бъдат взети
навреме, т. е. нараненото
място да се обработи така,
че вътре да не прониква во-
да, а рано напролет да бъ-
де направено прецизно ря-
зане.

Срещуположните клонове
също трябва да се подпрат,
защото има опасност при
следващата зимна буря те
също да бъдат скършени. Ако
корените на дърветата оба-
че са силни, това би дало
възможност даже короните
им да бъдат подмладени и
дълго да продължат да да-
ват плод, пише Агри.БГ. ç

493 тона от цитрусовия плод.
На границата са спрени съ-
що над 387 тона нар. Недо-
пуснати са също повече от
119 тона портокали и 116 то-
на лимони.  Пратките с пло-
дове и зеленчуци са възбра-
нени заради съдържание на
остатъчни вещества от пес-
тициди, констатирани с ла-
бораторни изследвания. Гра-
ничният контрол не е допус-
нал също 128 тона фъстъци,
64 тона лешници и 34 тона
шамфъстък заради установе-
но съдържание на микоток-
сини.

"При ветеринарен конт-
рол на границите на Бълга-
рия са възбранени повече
от 70 тона съставни продук-

ти (храни, предназначени за
консумация от човека, кои-
то съдържат продукти от жи-
вотински и продукти от рас-
тителен произход, като пре-
работката на първичния про-
дукт е неразделна част от
производството на крайния
продукт; например инстант-

ни супи), 53 тона млечни
продукти, 40 тона риба и
рибни продукти", уточняват
от БАБХ. Сред спрените про-
дукти са и близо 29 тона пче-
лен мед.

Всички храни и продук-
ти, при които са установени
несъответствия, не са допус-
нати на територията на стра-
ната и ЕС.  Продукцията е
била насочена за унищожа-
ване или е била върната в
страната на произход. "За-
ловените продукти, които
подлежат на нотифициране
по Системата за бързо опо-
вестяване на храни и фура-
жи (RASFF) са били сигна-
лизирани незабавно", пояс-
няват от агенцията. ç

Изключителен спад обаче
се отчита при тракторите
New Holland, като регистра-
цията на нова техника се
срива от 151 на 69 машини
в рамките на една година.

При най-скъпите маши-
ни - комбайните, също се
отчита сериозно намале-
ние. С 22,54% по-малко са
регистрираните нови
прибиращи машини въпре-
ки необходимостта от
подмяна на машинния
парк. Статистиката показ-
ва, че докато през 2019
година регистрираните
нови комбайни са били
173, то през миналата
година този брой е нама-

лял до 134 машини.
Според данните на

министерството най-малък
спад се отчита при регист-
рирананата нова техника
при телескопичните това-
рачи, което се дължи на
широкото им приложение
не само в растениевъдст-
вото, но и в животновъд-
ните ферми. Данните за
миналата година показват,
че регистрираните нови
телескопични товарачи
са били 251, при 296 -
през 2019 година, като
JCB остава най-предпочи-
таната марка от фермери-
те.

Общо спадът на новоре-

гистрираните телескопични
товарачи през миналата
година е само 15% спрямо
2019 г., така че очакванията
за тази година са, че
търсенето на тази техника
ще остане високо.

На този фон има извес-
тни надежди, че през 2021
година пазарът на техника
ще се раздвижи, тъй като
държавата обещава да
поднови приемите на
проекти за инвестиции в
техника, така че фермерите
да имат сигурност при
покупката на комбайни,
трактори и друга необходи-
ми за дейността им маши-
ни.

Според ръководството
на фонд "Земеделие" още
през март-април ще бъдат
пуснати нови приеми за
проекти за инвестиции в
техника, така че земедел-
ците да имат сигурност и
да разчитат на европейско
и национално подпомагане
при модернизацията си.
Очевидно, че амплитудите
на спадове и върхове на
пазара на техника ще
зависи и от климатичните
условия, както се случи
през миналата година. ç

Èçìàìíèöà îòìúêíà
ñòîòèöè õèëÿäè
ëåâîâå îò äîâåð÷èâè
ôåðìåðè
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Çà íÿìà è ïåò ìåñåöà ãàô ñëåä ãàô
íà íîâàòà òðåòà ëèíèÿ íà ìåòðîòî

Тежка повреда на
релсовия път ограничи
движението метрото до
станция "Театрална", която
е част от откритата в
края на август 2020 г.
трета линия на подземна-
та железница. Засега
няма информация каква
точно е причината за
повредата, но се предпо-
лага, че е свързана със
засилен приток на под-
почвени води и близостта
на Перловската река.
Столичната община засе-
га не се е ангажирала със
срок за извършването на
ремонта. Движението
между станциите "Теат-
рална" и "Хаджи Димитър"
бе спряно във вторник
малко след 18 часа.
"Поради надигане на
релсовия път в района на
едно въздуховземане,
което е на около 200 м от
станцията, във вторник се
наложи спиране на дви-
жението, тъй като това
надигане не позволява
движение на влакове.
Имаме норматив, съглас-
но който отклонението
може да бъде максимум 5
мм, сега е повече, още не
сме го измерили", комен-
тира шефът на "Метропо-
литен" проф. Стоян Брато-
ев. Той самият не се
ангажира със срокове за
ремонта. Братоев също
допусна, че причината
може да са подпочвени
води и близостта на
Перловската река. "В
близост се намира Пер-
ловската река. Веднъж
преди пускането на
метрото тя вече провоки-
ра строителството, най-

вероятно от обилната вода
при големите валежи
може да има допълнител-
но напояване на почвата",
каза още Братоев пред
bTV. Ремонтът ще е за
сметка на строителя
"Трейс груп", защото все
още е под гаранция, каза
още Братоев.

"Движението по участък
от чисто новата линия на
метрото в София е спряно
след сериозна техническа
авария - релсовият път се
е надигнал от преминава-
щата под тунела река!
Това е поредното некадър-
но строителство на Фан-
дъкова и ГЕРБ въпреки

инвестицията от близо 1
млрд. лева", съобщи във
вторник вечерта "Спаси
София". Изпълнителят на
ремонта обаче казва, че
реката преминава над
трасето на тунела и
причината за повредата
на релсовия път към
момента се изяснява от
инженери на място.
"Строител на участъка е
небезизвестната фирма
"Трейс", която е получила
75 млн. лв. за работата
си. Същата фирма, която
построи магистрала
"Тракия" между Чирпан и
Стара Загора, по която
караме с 90 км/ч, която

Премиерът Бойко Борисов ве-
че допуска изграждането не са-
мо на 7-и, но и на 8-и енергоб-
лок в атомната електроцентрала
"Козлодуй". "Мисля, че след 7-и,
ще отидем и на 8-и реактор", е
заявил министър-председателят
на вчерашното правителствено
заседание, одобрило доклад на
министъра на енергетиката за
предприетите действия и за ре-
зултатите от направеното проуч-
ване на възможностите за изг-
раждане на нова ядрена мощност
на площадка № 2 в АЕЦ "Козло-
дуй". Премиерът е цитиран в съ-
общение на правителствената
пресслужба за взетото решение.
То предвижда изграждането на 7-и
блок да включва "рационалното
използване на доставеното обо-

Îùå íå ïîñòðîèë 7-è áëîê íà "Êîçëîäóé", Áîðèñîâ çàãîâîðè
è çà 8-è áëîê íà ÀÅÖ-à

рудване за АЕЦ "Белене", с което
на практика се зачертава проек-
тът "Белене", в който държавата е
похарчила вече 4 млрд. лв.

Според съобщението България
ще има нова ядрена мощност в
рамките на 10 г. Такава е прогно-
зата на изпълнителния директор
на АЕЦ "Козлодуй" Наско Михов.
Наскоро САЩ предложиха на Бъл-
гария хибридно решение за нов
блок в АЕЦ "Козлодуй", което
включва оборудването, купено от
Русия и на този етап предназна-
чено за евентуалната бъдеща яд-
рена централа в Белене. В края
на октомври между САЩ и Бълга-
рия бе подписан меморандум за
разбирателство в областта на яд-
рената енергия за граждански це-
ли. Преди това в средата на ок-

томври правителството даде ман-
дат на "Българския енергиен хол-
динг" да започне проучване на
възможностите за изграждане на
нова мощност на АЕЦ "Козлодуй"
с американско оборудване.

Отказ от започналата през ми-
налата година процедура за из-

бор на стратегически инвеститор
за АЕЦ "Белене" засега не е фор-
мулиран публично. Този месец
според очакванията на министър
Петкова трябваше да бъдат въ-
зобновени процедурите по избо-
ра, спрени с обяснението, че пан-
демията на коронавируса пречи.ççççç

До 1 февруари самоосигу-
ряващите се лица могат да про-
менят вида на осигуряването
си, напомнят от Национална
агенция за приходите.

Самоосигуряващите се ли-
ца задължително се осигуря-
ват във фонд "Пенсии на дър-
жавното обществено осигуря-
ване (ДОО), а по свой избор
могат да се осигуряват и във
фонд "Общо заболяване и май-
чинство".

Самоосигуряващите се ли-
ца,  които изберат да внасят
осигурителни вноски и във
фонд "Общо заболяване и май-
чинство",  могат да се ползват
от всички осигурени социални
рискове (без трудова злопо-
лука и професионална болест
и безработица) на ДОО. Дру-
гият вариант е да внасят оси-
гурителни вноски на по-нисък
процент само във фонд "Пен-
сии"  на ДОО (за инвалидност
поради общо заболяване, ста-
рост и смърт). В този случай
обаче, напомнят от НАП, са-
моосигуряващите се нямат пра-
во на парични обезщетения от
ДОО в определени ситуации
(например т. нар. майчински
при бременност и раждане).

Видът на осигуряването на
самоосигуряващите се лица
може да се променя за всяка
календарна година, ако е по-
дадена декларация по утвър-
ден образец от изпълнителни-
ят директор на НАП. Срокът за
подаване на документа е до 31
януари на съответната година.
Тази година 31 януари е в не-
деля затова крайният срок за
деклариране и плащане се
удължава до 1 февруари.

В 7-дневен срок от започ-
ване или възобновяване на тру-
довата дейност самоосигурява-
щите се лица определят вида
на осигуряването си, като по-
дават декларация по утвърден
образец в компетентната те-
риториална дирекция на НАП
или чрез е-услугите на приход-
ната агенция с персонален
идентификационен код (ПИК)
или електронен подпис (КЕП).

При  прекъсване и възоб-
новяване на съответната тру-
дова дейност, както и при за-
почване на друга трудова дей-
ност през календарната годи-
на не може да се променя ве-
че избрания и декларирания
вид осигуряване.ç

Äî 1 ôåâðóàðè ìîæå
äà ñå ïðîìåíÿ âèäúò
íà îñèãóðÿâàíåòî

ремонтира пътя за Своге,
където загинаха 20 души.
Това е онази фирма,
която построи и западна-
та дъга на Столичния
околовръстен път, която
многократно пропадаше,
бул. "Дондуков", който
стана на вълни, "Тодор
Каблешков", където закъс-
нението в пъти надвиши
срока, бул. "Витоша",
чиито плочки не спряха да
хлопат... Но за всичко
това Фандъкова и ГЕРБ
оставаха слепи и санкции
нямаше. Дали това не е
любимата им фирма? Да
излезе публично Йордан-
ка Фандъкова", написа
"Спаси София".

Проблемът с участъка
от новото метро се случва
само 10 дни след друг
гаф, свързан с новата
линия на метрото. На 11
януари заради първия по-
сериозен дъжд тази зима
пропадна тротоарът при
Медицинска академия. От
Столична община заявиха,
че на тротоара са поста-
вени само нови плочки,
но не е разкопавано
заради метрото. По-късно
се лансира тезата, че
причината е стар колек-
тор за кабели, за който
обаче бе казано, че не се
знае чия собственост е, и
така реално виновни по
казуса няма. Броени дни
преди това отново по
третата линия на метрото
протече станцията на
"Хаджи Димитър".ç

Òîâà å ïîðåäíîòî íåêàäúðíî ñòðîèòåëñòâî íà
Ôàíäúêîâà è ÃÅÐÁ, âúïðåêè èíâåñòèöèÿòà îò
áëèçî 1 ìëðä. ëåâà", êàçâàò îò "Ñïàñè Ñîôèÿ"

О Б Я В А
"ДКЦ ХХХ-СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отда-

ване под наем за срок от три години на:
1. Помещение, предназначено за Аптека - Имотът се състои от: Помеще-

ние - с площ от 31.80 кв. м /тридесет и един и осемдесет / кв. м, находящ
се на партера в сградата (централно фоайе), в която се помещава "ДКЦ XХХ-
София" ЕООД, с адрес: град София, ж.к. „Обеля-2“, ул. 108.

Конкурсната документация се получава от завеждащ Административна
служба на 2-ри етаж в сградата на дружеството - тел: 0884016954

Крайният срок за подаване на документи за участие определям до 12.00 ч.
на 27.01.2021 г.
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Уважаеми читатели, продължаваме рубриката „130 кооперативни следи в българската
история“, в която Ви запознаваме с любопитни факти от кооперативната история и при-
съствието на кооперациите в живота на хората. В днешната статия ще Ви разкажем
повече за кооперативното розоварене в България.

130 кооперативни следи в българската история

69. „Български розопроизводител“ -
първото розопроизводително дружество
с кооперативен характер

В началото на миналия
век отглеждането на розата
и нейната преработка е бил
традиционен поминък на
около 200 хил. души, главно
в Розовата долина (Казан-
лъшко, Карловско и отчасти
Старозагорско и Пловдив-
ско). Първото сведение за
присъствие на розопроизво-
дително дружество с коопе-
ративен характер датира от
1902 г. Тогава в гр. Карлово
се събират производители на
розово масло от различни се-
лища и учредяват дружество,
наречено "Български розо-
производител". Розопроизво-
дителите го създават главно
с търговска цел, но имат
стремежа заедно да проучват
и развиват начините за об-
работка на розов цвят в ра-

Първи опити за коопериране на розопроизводителите

йона. Друго изискване е в от-
делните села и градове да има
записани минимум 5-6 члено-
ве като те образуват местни
"бюра", с които дружеството
работи да проучват и разви-
ват начините за обработката
на розов цвят в района. Дру-
жеството защитава интереси-
те на производителите като ор-
ганизира общи продажби и из-
нос на розово масло. Според
неговия устав, членовете му
могат да бъдат само розопро-
изводители, които имат собст-
вена розова градина и сами
изваряват и преработват ро-
зов цвят. Друго изискване е
да има записани в отделните
села и градове най-малко 5-6
членове, те образуват местни
"бюра", с които дружеството
работи.

След като дружество
"Български розопроизво-
дител" не успява да раз-
вие стопанска и органи-
зационна дейност, се пра-
ви нов опит за организи-
ране на розопроизводите-
лите в страната. На 13 и
14 юли 1908 г. се свиква
сбирка и пред делегатите
е изнесен обстоен доклад
на тема "Положението на
розопроизводителя, него-
вите икономически нужди
и ползата от кооперира-
нето му". Делегатите нас-
тояват да се пристъпи не-
забавно към коопериране
на всички производители
на розово масло.

Така през 1914 г. се
създава кооперативното
сдружение "Съюз на бъл-
гарските розопроизводи-
тели - Розов синдикат".
Синдикатът си поставя
две основни цели - да за-
щитава икономическите
интереси на розопроизво-
дителите, да поддържа
и развива розопроизвод-
ството в района на Розо-
вата долина (Казанлъш-
ко, Карловско, Чирпанс-

70. Розов синдикат
ко, Пловдивско,  и др.) Спо-
ред устава на "Розовия син-
дикат" той приема лични и
колективни членове (сел-
ски кооперации) и не при-
ема за членове розотъргов-
ци, посредници-комисионе-
ри, лихвари и др. Синди-
катът проучва нуждите на
производителите, органи-
зира обща дестилация и
продажба на розово масло

и съдейства за подобрява-
нето на културата за от-
глеждане на рози.

В началото "Розовият
синдикат" събира розовото
масло от членовете си и го
продава организирано на
розотърговците. Тази дей-
ност продължава до края на
1920 г., но през последните
няколко години от същест-
вуването си почти не отчи-

1 конкума - съд за износ на розово маслоКонкума1 и казан с дестилатор за производство на розово
масло - експонат на Музей на розата в Казанлък

В началото дружеството не
отчита особена активност.
През първата година "Българ-
ски производител" събира от
членовете си произведеното
розово масло и въпреки труд-
ните условия, успява да го про-
даде на изгодни цени. През
втората година, обаче, "Бъл-
гарски производител" среща се-
риозни затруднения. Търговци-
те отказват да купуват събра-
ните от дружеството количест-
ва розово масло. Износът съ-
що не е осъществен и ръко-
водството е принудено да вър-
не розовото масло на своите
членове. Макар и неуспешен,
опитът за създаване на това
дружество посочва пътя на ро-
зопроизводителите към обеди-
нението като средство за за-
щита на интересите им.

та активност. Въпреки че
синдикатът постепенно пре-
установява своята дейност,
пред българското коопера-
тивно розопроизводство се

отварят нови врати и въз-
можности за развитие.
Повече за това ще научи-
те в следващата статия на
в. "Земя".

Интересни факти:

� През 1902 г. в Карлово е изградена първата в
България фабрика за парна дестилация на розов цвят.
� През 1935 г. започват да действат над 100 част-

ни и кооперативни розоварни, които прекратяват из-
ползването на гюлпаните, заменяйки ги с по-съвре-
менно оборудване.
� Розоберът се извършва ръчно в ранни зори.
� В днешно време се добиват около два тон розово

масло годишно, като в България се произвеждат 70%
от розовото масло в света. За производството на 1 kg
розово масло са необходими близо 3500 kg цвят.

Дирекция "КООП медии и реклама"

Кооперативна розоварна
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Обществото ни се нуж-
дае от промяна на управ-
ленския модел и оздравя-
ване на отношенията меж-
ду гражданите и държава-
та. Това е основният извод
от продължилото няколко-
месечно обществено об-
съждане на проекта за На-
ционален стратегически до-
кумент на България, предс-
тавен на три етапа от Стра-
тегическият съвет към пре-
зидента. В резултат на об-
ществената дискусия и след
отчитане на направените
предложения Стратегичес-
кият съвет предоставя на
вниманието на гражданите
цялостното съдържание на
предложения проект за "За
отговорно управление с
участие на гражданите", съ-
общават от прессекретари-
ата на държавния глава.

В проекта се посочва, че
дори данните, потвърдени
официално от правителст-
вото в анализ, свързан с
подготовката на национа-
лен стратегически документ
до 2030 г., отчитат редица
негативни и крайно тревож-
ни тенденции към 2020 г.
Сред тях са висока смърт-
ност, лош здравен статус на
нацията; ниска раждаемост;
висока емиграция на тру-
доспособно население; за-
дълбочаващи се дефицити
в качеството на образова-
нието и професионалните
компетентности, духовност-
та и възпитанието; драстич-
ни и нарастващи социални
неравенства, бедност и из-
ключване.

Населението на страна-
та продължава да намаля-
ва и към края на 2019 г. за
пръв път в следвоенната ис-
тория спадна под 7 млн. ду-

Äîêóìåíòúò
"Çà îòãîâîðíî
óïðàâëåíèå
ñ ó÷àñòèå íà
ãðàæäàíèòå"
áå ïðåäñòàâåí
è äèñêóòèðàí
ïóáëè÷íî
íà òðè åòàïà

ши, регистрирайки около 7
процента кумулативен спад
за последния десетгодишен
период, а

прогнозите на НСИ
сочат, че за 2020-2080 г.
населението ще се
стопи с 30%.

На базата на официал-
но отчетените тревожни
тенденции Стратегическият
съвет обобщава, че Нацио-
налната програма за раз-
витие България 2020 не е
осъществила целите и при-
оритетите си, което се дъл-
жи на начина на подготов-
ката и реализацията на до-
кумента, свързани с дълбо-
ки, системни дефекти на мо-
дела на управление на дър-
жавата и на отношенията
между държавата и граж-
даните.

В проекта се посочва, че

заложените от прави-
телството цели за
2030 г. изглеждат
привлекателни, но са
със заложени нереа-
листични индикатори

на напредък и няма как да
бъдат изпълнени при нас-
тоящия модел на политичес-
ко и управленско мислене
и действие, който е бил в
основата на множеството
негативни тенденции през
последните десет години.

"Политическото и влас-
тово статукво, т.е. наложе-
ният и упорито защитаван
неприемлив начин на уп-
равление на държавата, се
превръща в препятствие за
дългосрочното развитие на

страната ни. Затова реали-
зацията на националната
държавническа стратегия
предполага осигуряване на
предварителна предпостав-
ка - дълбоко реформиране
на държавата, най-вече на
модела, по който се полу-
чава и упражнява властта",
подчертава Стратегически-
ят съвет.

"Нужни са солидни га-
ранции, че всеки, който е
получил власт от граждани-
те, ще я упражнява по за-
дължителни стандарти, ще
се отчита и ще носи реал-
на отговорност. В това от-
ношение ключови са функ-
циите на съдебната власт,
но и там се наблюдават се-
риозни проблеми, които са
сред основните причини за
кризата на държавността в
България", пише в проекта
на Национален стратегичес-
ки документ.

В същото време се от-
чита, че

възможностите
за упражняване на
пряка демокрация
са практически
сведени до минимум

поради изкуствени норма-
тивни ограничения. Неза-
бавно трябва да се отго-

вори на очакванията на
българското общество за
осигуряване на честни и
свободни избори и ефек-
тивен следизборен конт-
рол. Органите, които тряб-
ва да следят за недопус-
кане и отстраняване на на-
рушенията на изборните
права на гражданите, да
бъдат заставени да прила-
гат единен стандарт и да
прекратят прикриването на
такива нарушения. Също-
то важи за масираната
партийно -политическа
употреба на администра-
цията за изборни цели.

Стратегическият съвет
подчертава, че всяко управ-
ленско решение трябва да
бъде поставяно преди всич-
ко на тест и аргументирано
с това дали допринася за
развитието на човешкия и
социалния капитал на на-
цията.

"Стратегическата мисия
на българската държава е
да осигурява в максимал-
на степен благоприятното

формиране, развитие
и реализация на
човешкия потенциал",
пише в проекта.

За да се преодолеят не-
гативните процеси в стра-
ната, са откроени няколко

цели: поетапно забавяне и
овладяване на демограф-
ската криза; подобряване
на качеството на нацио-
налния човешки потенци-
ал (чрез повишаване на
образоваността, квалифи-
кацията, мотивацията за
трудова реализация на
българите); устойчиво ин-
телигентно икономическо
развитие, основано на на-
ука и иновации и на ка-
чествено подобрена среда
за бизнес и предприема-
чество, но подчинено на
ценностния приоритет на
човешкото развитие и на
съвременни екологични
стандарти.

Стратегическият съвет
подчертава, че за да не ос-
танат предложените про-
мени добри пожелания, ос-
новната част от изменени-
ята в модела на управле-
ние трябва да бъдат подк-
репени с конституционни
и законови промени, га-
рантиращи ефективното
прилагане на модела на
основата на гореописани-
те принципи. Нужни са со-
лидни гаранции, че всеки,
който е получил власт от
гражданите, ще я упраж-
нява по задължителни
стандарти, ще се отчита и
ще носи реална отговор-
ност.

"Вотът по пощата се прак-
тикува отдавна в много стра-
ни и не е някаква новост.
Той може да бъде регламен-
тиран, но ГЕРБ отказа вся-
какви промени - под пред-
лог че не можело да се пра-
вят такива в последния мо-
мент, макар че традиционно
ГЕРБ правят промени тъкмо
в последния момент. Освен
когато не им изнасят."

Това заяви в интервю за
предаването "Това е Бълга-
рия" по радио "Фокус" Иво
Христов, член на Групата на
Прогресивния алианс на со-
циалистите и демократите в
Европейския парламент.

Èâî Õðèñòîâ: Ïðåçèäåíòúò å ãàðàíò çà ïðîìÿíàòà
Ðàçíîðîäíàòà îïîçèöèÿ òðÿáâà äà ïîñòèãíå êîíñåíñóñ îêîëî ïðîãðàìà
ìèíèìóì, ñìÿòà åâðîäåïóòàòúò

"Впрочем по време на
консултациите при президен-
та Румен Радев доскорош-
ният "баш изборджия" на
ГЕРБ Цветан Цветанов лич-
но заяви, че някогашната му
партия е неспособна да ор-
ганизира честни избори. То-
ва няма как да успокои хо-
рата", смята българският ев-
родепутат.

"Промяната е належаща
и жизнено необходима. Те-
зи месеци, с които бе отс-
рочен вотът (гражданите го
поискаха още през лятото),
не доведоха до никакво оз-
дравяване и перспективно
реформиране на общество-
то. През това време бе из-
точван бюджетът, затънахме
в здравна криза, много хо-
ра загубиха живота си, инс-
титуциите функционират зле.

Абсолютно нищо не спече-
лихме от тази агония. Да не
говорим за социалните пос-
ледствия; за пълзящата бед-
ност; за това, че дребният
бизнес фалира. Видно е, че
настоящото Народно събра-
ние няма доверие, за да про-
веде реформи. Промяна е
жизнено необходима на Бъл-
гария. Надявам се българи-
те да бъдат достатъчно мъд-
ри и в деня на изборите да
дадат гласа си за всички дру-
ги, извън партиите на ста-
туквото", коментира още Иво
Христов.

По думите му всички пар-
тии извън сега управляващи-
те се явяват алтернатива.

"Те могат да се зловидят
на един или друг, но това е
политическата алтернатива.
Дали тези партии ще влязат

в диалог, дали ще постигнат
консенсус по програма ми-
нимум, за да изгазим от та-
зи институционална криза, в
която се намираме - това за-
виси от мъдростта на техни-
те лидери, от това дали имат
съзнание за историческа ми-
сия и от това дали ще пред-
почетат да се впишат в ис-
торията, или да влязат в
следващо управление", смя-
та евродепутатът.

"За мен президентът е га-
рантът на тази промяна, тъй
като той има куража да сле-
зе сред протестиращите
граждани, да заяви съвсем
открито принципите си. Той
е припознат като партньор,
като лидер от всички крила
на протеста. Всички се яви-
ха на консултациите, влязо-
ха в диалог и стигнаха да оп-

ределено съгласие в диску-
сиите с президента. Според
мен негова е лидерската ро-
ля в този процес", категори-
чен бе Христов.

Според него е видно, че
протичат определени проце-
си в демократичната общ-
ност: "Тази общност обхва-
ща широк спектър партии -
от най-голямата опозицион-
на парламентарна партия -
БСП - която има свой управ-
ленски проект и свои прин-
ципи и е ситуирана като ра-
дикално опозиционна (надя-
вам се да продължи този
курс), до десни партии като
"Демократична България", ко-
ито бяха много активни по
време на протестите. Появя-
ват се и нови формации -
това е симптом на жажда за
обществена промяна".
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Çà øàðàíà â ïîëèòèêàòà
è êîòàðàêà Ëåîïîëä

Честно казано, не очаквах, че
Слави Трифонов, новопокръсте-
ният политик и лидер на партия
"Има такъв народ", на която
социолозите определят трето
място  за влизане в парламента,
ще се окаже такъв политически
шаран, да ме извинява за срав-
нението.

Във вторник лидерът на БСП
Корнелия Нинова обяви след
заседание на ИБ на партията, че
"кани на разговори всички,
които искат честен вот и смяна
на модела на управление". В
отговор на уточняващ журналис-
тически въпрос Нинова обясни,
че екипът й ще се срещне с
целия спектър от извънпарла-
ментарни формации вляво и
НПО-та, а след това може да
поканят по темата за "честен
вот" и формациите на Мая Мано-
лова и на Слави Трифонов -
Изправи се.БГ и "Има такъв
народ".

Четири часа по-късно
шоуменът реагира.
Първосигнално.

Като шаран, на когото са
хвърлили кукичката и той бърза
да се хване за нея. Реагира
просташко. В неговия чалгарски
стил. Не като политик, комуто
съдбата може да го изправи, не
дай си боже, пред вероятността
да получи управленски мандат.

"Мила ми госпожо Нинова...
Приличате ми на котарака Лео-
полд от едно руско анимационно
филмче, който казваше: "Ребята,
давайте жить дружно!" На вас

няма нужда да ви го превеждам,
но въпреки всичко ще ви го
преведа: "Момчета, нека да
живеем задружно"...

Г-жо Нинова, мисля че ви е
малко късно да бъдете котарака
Леополд. Вие отдавна сте си
избрали да бъдете от другата
страна. С вас, г-жо Нинова,
стоим от двата бряга на реката".

Това "мило" послание към
Нинова отправи чрез Фейсбук
Слави Трифонов, без да осъзна-
ва колко политически грешки
сътвори.

Първо, все още никой не го е
поканил нито на среща, нито на
разговори. Да отказваш нещо,
което не съществува, е като да
сложиш каруцата пред коня.
Аджамийска работа!

Второ,

Нинова обяви намерения
не за управленска коалиция,
а за разговори за обединени
усилия и действия

в името на осигуряване на
честен вот - нещо, което искат
всички, и парламентарни, и
извънпарламентарни партии. Да
откажеш предварително това,
означава или че не си разбрал
за какво може евентуално да те
поканят, или че си против чест-
ния вот, или че просто не отс-
тъпваш от егото си.

Трето, Трифонов, който, вижда
се, че все още е много бос в
политиката, не е прозрял какво
им дава Нинова с днешното си
изявление. Тъй като БСП в
качеството си на парламентарна
партия има представители и
застъпници във всичките близо
12 000 избирателни секции в
цялата страна, Нинова предлага
те да бъдат такива и на тези две
партии, които по закон не могат
да имат свои представители в
секциите. В името на едно - да
се гарантира, че и извънпарла-
ментарната опозиция ще има

свои очи и уши навсякъде в
изборния ден. Слави обаче не
разбира офертата и сравнява
предложението на Нинова с
действията на анимационния
котарак Леополд и лозунга му:
"Ребята, давайте жить дружно!".
Истината е, че Нинова

не предлага на опозицион-
ните партии да "живеят
 дружно", а дружно
да осигурят честен вот.

Четвърто, изречението "С
вас, г-жо Нинова, стоим от
двата бряга на реката", най-
много е взривило феновете на
Слави, както се вижда от него-
вата фейсбук страница. Защото,
казват те, реката има два бряга
- ако не си с опозицията, значи
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Разочаровани фено-
ве на Слави: Ти си на
един бряг с Бойко!

В повечето от мнени-
ята, изказани на негова-
та стена, лидерът на пар-
тия "Има такъв народ" е
обвиняван директно, че
се кани да става пате-
рица на ГЕРБ, че ще е
поредният Бареков или
новият Марешки и че с
такова мислене в Бълга-
рия никога няма да мо-
же да се направи управ-
ление.

Най-много реакции
има изречението на Три-
фонов "С вас, г-жо Нино-
ва, стоим от двата бряга
на реката".

"И понеже една река
има ДВА бряга, значи из-
казалият се е на един
бряг с ГЕРБ, въпреки до-
сегашните си твърдения
за обратното. Толкоз с та-

Валерия
ВЕЛЕВА

си с управляващите. Това го
демаскира в очите на избирате-
лите, които открито го подози-
рат в бъдеща колаборация с
ГЕРБ. И се чудят как така два
месеца преди изборите никой
все още не знае какви са него-
вите политически позиции по
основните проблеми в държава-
та: здравеопазване, демографс-
ка криза, национална сигурност,
образование, икономика, външ-
на политика.

Къде е програмата на
партия „Има такъв народ“?
Каква е нейната
идеологическа база?

Какви възгледи и принципи
изповядват нейните водачи?
Всичко това, както и хората,
които Трифонов ще извади като
кандидат-депутати, засега е
черна дупка.

Пето, израз на лошо възпита-
ние и на слабост е да обиждаш
една жена, когато нямаш истин-
ски аргументи срещу нея. В
политиката това лъсва с особе-
на острота. Да коментираш
лични качества на една дама,
да я наричаш "мила ми...", е
просташко.

Но и за  това си има обясне-
ние - 25 години чалгарят само
това прави. И излизайки на
политическия терен, не може да
се отърси от навиците си. А те
няма как да бъдат скрити в
новия му образ на политик,
който тепърва ще оценяваме.

И тази оценка няма нищо
общо с оценката на феновете му
от концертите.

зи партия", категоричен е
Йосиф Леви.

Надка Власова дава
оценка за възпитанието на
шоумена: "И този твой пост,
Трифонов, показва пълна-
та ти простащина. Още не
си поканен от Нинова! Мал-
ко култура не ти е никак
излишна".

Tatiana Gendova при-
помня общото минало на
Борисов и Трифонов: "Тя,
реката, има два бряга - не
ви остават много опции! А
и имайки предвид, че мно-
го дълго време бяхте не са-
мо на един бряг, а и на ед-
на маса с Борисов... На кой
бряг по-точно сте, г-н Три-
фонов".

Ето малка част от мне-
нията на симпатизантите
на Трифонов, взети от не-
говата фейсбук страница,
без редакторска намеса:

 Александър Иванов:

Спомняме си интервю-
то на Слави с Бойко. Сла-
ви и дума не каза, остави
баце да си шири коня. ГЛА-
СУВАТЕ ЗА СЛАВИ - ПОЛУ-
ЧАВАТЕ ОТНОВО БОЙКО И
ГЕРБ! ЧЕСТИТО!

Соня Христова: Слави
сгреши хода Христо Хрис-
тов: От човек, комуто през
целия живот са му говори-
ли в слушалката какво да
рече, от такъв човек какво
да очакваме...

Впрочем, ако трябва да
съм коректен, имаше изя-
ви и който вероятно не са
провокирани от слушалка-
та, така например, редов-
ното изплезване вярвам,
че е било някаква самои-
нициатива.

Ех, Слави, защо не си
остана само с Шоуто...

. . .там имаше своите
силни моменти. Лично аз
например, по-добре изпле-

зен човек не съм виждал.
Asen Simov: Да, Слави

стои откъм брега на Бо-
ко!!!Той е и срещу Радев!
Въобще Слави се предста-
вя за новото лице ама е
старото на нещо старо и
ретроградно!Важното е да
има келепир!

Nikolai Karakashev: То-
ва кой на кой бряг стои
ще го установим след из-
борите.

Александър Александ-
ров: Славчоооо, реката
има само два бряга! Сега
ли го чуваш това. На еди-
ния бряг е Нинова, а на
другия Бойко. Като не си
на един бряг с Нинова, зна-
чи си на другия с Бойко.
Аланкоолу , май хабер си
нямаш от политика.

Hristo Hristov: Заигра-
вай се с ГЕРБ и теб ще те
дръпне на дъното!

Petar Petrov: Слави ако

на теб ти се даде мандат
за съставяне на прави-
телство с кои партии ще
го направиш?!?! С подоб-
но крайно поведение
спрямо потенциален ко-
алиционен партньор дру-
го освен политическа
криза и нови избори не
ни очаква.

Veselka Dimitrova: То-
ва не е шоу Слави, това
е политика. Гледай си
чалгата.

Борислав Павлов:
Многократно и от различ-
ни места е изказвано
мнение, че истинската
цел на упражнението на
Слави Трифонов е да ста-
не патерица на Борисов.

Истината е че само
обединение на принципа
всички срещу ГЕРБ има
шансовете за успех.

От "Епицентър"
(Със съкращения)
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В началото на годината
в Европа се оживиха ко-
ментарите за бъдещето на
"Северен поток-2". Експер-
ти правят опит да отгатнат
каква ще бъде политиката
на Джо Байдън по отноше-
ние на газопровода. Песи-
мизмът надделява, въпре-
ки че за всички е ясно, че
проектът е изгоден за ев-
ропейските потребители, а
новоизбраният американс-
ки президент има намере-
ние "да сдобрява" Америка
с Европа.

"Президентството на
Байдън ще сложи началото
на газова война в непос-
редствена близост до Шве-
ция заради газопровода
"Северен поток-2", писа с
тревога шведският в. "Свен-
ска дагбладет". В статията
се посочва, че следващият
президент е още по-върл
враг на проекта, отколкото
беше Тръмп. Като една от
причините се изтъква же-
ланието на Байдън да се
изявява като голям защит-
ник на околната среда и за-
това представя газопрово-
да като опасен.

Може би, именно зато-
ва тези дни едно събитие в
Германия предизвика осо-
бен интерес. Германските
власти одобриха създаване-
то на фондация "Защита на
климата и на околната сре-
да". Тя трябва да съдейства
за завършване строителст-
вото на "Северен поток-2".
В Берлин смятат, че проек-
тът следва да получи подк-
репата на целия Евросъюз,
където за съжаление има и
не малко противници на га-
зопровода. Според наблю-
датели фондацията е нуж-
на за решаване на важни
проблеми, които ще възник-
нат едва след завършване-
то на проекта.

Според председателя на
Комисията по енергетика в
Бундестага Клаус Ернст
създаването на фондация в
подкрепа на "Северен по-
ток-2" не е достатъчно. Нуж-
ни са допълнителни мерки
на базата на Евросъюза.
"Германия и ЕС трябва да
съгласуват действията си,
за да се защитят в бъдеще
от държави, които се опит-
ват да отстояват икономи-
ческите си интереси с по-
мощта на санкции, проти-
воречащи на международ-
ното право", заяви той.

След като парламентът
на провинция Мекленбург-
Горна Померания, където га-
зопроводът излиза от мо-
рето, одобри фондацията с
пълно мнозинство, преми-
ерът на региона Мануела
Швезиг отбеляза главните
задачи. Макар че няма да
участва в строителството,
нито в управлението на про-
екта, фондацията ще има
възможност да съдейства
за завършването му. Пред
нея стоят 11 цели, свърза-
ни със зелената енергети-

на енергийна сигурност Игор
Юшков поясни, че предпри-
етата от правителството на
Мекленбург-Горна Помера-
ния стъпка няма да помог-
не да бъдат избегнати аме-
риканските санкции. Той на-
помни за безсилието на
предприеманите по-рано от
Евросъюза мерки в опит да
се противостои на едност-
ранните санкции на САЩ.
Като пример експертът да-
де излизането на Вашингтон
от договора за Иран и на-
лагането на санкции срещу
купувачите на ирански пет-
рол. Брюксел обяви някакъв
финансов план, който по за-
мисъл трябваше да даде га-
ранции на компаниите, тър-
гуващи с Техеран, но той та-
ка и не можа да бъде за-
действан. "Страните се стра-
хуват от американските сан-
кции, от това, че ще им бъ-
дат наложени огромни гло-
би и ще бъдат изгонени от
международния пазар. За-
това и никой не се осмели
да купува ирански петрол.
Европа може да създава
колкото иска инструменти,
но те няма да работят, за-
щото компаниите не вярват,
че те са ефективни" обясни
Игор Юшков.

Той нарече несъстоятел-
ни предположенията на
немските наблюдатели, че
фондацията се създава с
цел да защити европейски-
те компании от американс-
кия натиск. "Не е ясно как
тази нова фондация може
да заобиколи санкциите.
Процесът на полагане на
тръбите от специализирани-
те кораби може спокойно
да се наблюдава онлайн.
Като започнат да издават
сертификати, веднага ще
стане известно кои именно
компании участват в стро-
ителството. Експертът до-
пусна, че фондацията всъщ-
ност се създава за преодо-
ляване на ограниченията,
които произтичат не от аме-
риканските санкции, а от
Третия енергиен пакет на
ЕС и от т. нар. Газова ди-
ректива. В крайна сметка
"Газпром" сам ще довърши
проекта независимо от на-
тиска на Вашингтон.

"По-рано Газовата дирек-
тива - т. е. антимонополно-
то законодателство на Ев-
росъюза, не се разпростра-
няваше на морските газоп-
роводи, тъй като това е аб-
сурдно. От основните поло-
жения на директивата след-
ва, че един доставчик няма
право да владее тръбата и
да я зарежда с повече от
50 на сто от нейната мощ-
ност. Презумпцията е, че по
този начин потребителят ще
има възможност за избор
най-малко между двама дос-
тавчици", напомни правила-

ка и добив на екологично
чисти енергоносители. Ед-
ва в последния пункт се
споменава "приносът, кой-
то фондацията може да да-
де в етапа на довършване-
то на строежа и за осигу-
ряването на надеждни дос-
тавки на газ в Европа".

По съобщения в герман-
ския печат обаче фондаци-
ята ще създаде търговско
предприятие за доизграж-
дането на газопровода.
Предполага се, че герман-
ските компании няма да на-
рушат наложения от САЩ
санкционен режим, тъй ка-
то участието им в строител-
ството няма да бъде пряко,

"Независимо от силното по-
литическо противодействие
отвъд океана и санкциите
срещу "Северен поток-2" в
Бундестага се намериха
достойни политици, които
защитиха националния ин-
терес. Става дума не само
и не толкова за финанси,
колкото за достойнство", ка-
за Гердт. Той поясни, че
участващите в строителст-
вото на газопровода ком-
пании може да се надяват
на компенсация за матери-
алния ущърб, който се поя-
ви в резултат от санкции-
те. "Сега още е рано да се
говори, че Евросъюзът ще
подкрепи фондацията "За-
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та Валдемар Гердт. Тези ус-
ловия обаче са нелепи за
морските газопроводи, осо-
бено когато става дума за
Германия, тъй като там ня-
ма откъде да дойде друг дос-
тавчик. "Даже на брега ня-
ма други газопроводи. "Газ-
пром" години наред се опит-
ва да обясни на Брюксел
безсмислието на това пра-
вило, като най-доброто до-
казателство е примерът със
"Северен поток-1". В Грайф-
свалд, където тръбата изли-
за на брега, няма нито един
друг газопровод, нито тер-
минал за втечнен газ. Там
няма откъде да се вземе ал-
тернативен доставчик, но
въпреки това европейците
разпространиха Газовата
доктрина и на морските га-
зопроводи. Де факто тя
трябваше да издигне бари-
ери само срещу един про-
ект - "Северен поток-2", от-
беляза експертът.

За да се избегнат око-
вите на антимонополното
законодателство, трябва
добре да бъде обоснован
въпросът защо именно "Се-
верен поток-2" може да бъ-
де изведен извън действи-
ето на Третия енергопакет.
"Предполагам, че със съз-
даването в Германия на
фондацията "Защита на кли-
мата и на околната среда"
е бил избран вариант да се
намери инструмент, който
да предоставя статут на
екологично важни проекти.
С такъв статут може да се
иска изключването на "Се-
верен поток-2" от Газовата
доктрина", смята Гердт.

Наистина, експертите
споделят мнението, че вто-
рата тръба по дъното на Бал-
тийско море значително ще
подобри ситуацията с изх-
върлянето на въглеокиси в
атмосферата. Както е извес-
тно, алтернативата - украин-
ската газотранспортна сис-
тема е остаряла, много по-
дълга и за пренасянето на
всеки 1000 куб. м гориво се
харчи много повече енергия.
В полза на идеята за пре-
доставяне на екологичен
статут на "Северен поток-2"
говорят и уверенията на
"Газпром", че в перспектива
по него ще може да се по-
дава водород. На първо вре-
ме газът може да бъде смес-
ван с метан. В Европа е раз-
решено захранването на
електростанции с такава
смес. Ако има търсене, "Газ-
пром" има възможност и е
готов от метана да получа-
ва сив водород (с примес
на въглероден двуокис), или
син водород и да го доста-
вя в Европа.

Страницата подготви
Светлана МИХОВА

В. „Русия днес -
Россия сегодня“

При Байдън предстои още по-ожесточена битка за "Северен поток-2"

а чрез посредничеството на
фондацията. Правителство-
то на Мекленбург-Горна По-
мерания внася в уставния
капитал на фондацията 200
хиляди евро и затова бе не-
обходимо одобрението на
местния парламент.

Още в първите дни на
новата година Сенатът на
САЩ прие военния бюджет
на страната, в който е пред-
видено разширяване на
санкциите срещу "Северен
по-ток-2". Руският вицепре-
миер Александър Новак на-
рече санкциите открит про-
текционизъм, насочен към
получаване на изгодни тър-
говски условия и фактичес-
ко натрапване на американ-
ския шистов газ на евро-
пейския енергиен пазар.
Той е уверен, че проектът
ще бъде реализиран - осо-
бено като се има предвид
подкрепата на европейски-
те компании. В Датската
енергийна асоциация заяви-
ха, че прокарването на тръ-
бите край бреговете на Да-
ния ще бъде възобновено
на 15 януари.

Депутатът от Бундестага
от партията "Алтернатива за
Германия" Валдемар Гердт
нарече решението на пар-
ламента на провинция Мек-
ленбург-Горна Померания
първата открита инициати-
ва в подкрепа на така нуж-
ния на Германия проект.

щита на климата и на окол-
ната среда", но в крайна
сметка на първо място ста-
ва дума за германските ин-
тереси", добави политикът.
Според него подкрепящите
изграждането на газопрово-
да в Европа са много пове-
че от онези, които не искат
да позволят Германия да се
превърне в централен хъб
на руския газ.

Въпреки всичко Гердт се
надява, че правителството
на Германия ще предприе-
ме още стъпки в подкрепа
на предприемачите и по-
добряване отношенията с
Русия, а създаването на
фондацията е "само първа-
та лястовичка". "Въпросът
за "Северен поток-2" е въп-
рос за суверенитета на гер-
манското правителство и на
цялата страна. Излиза, че
според нашите отвъдокеан-
ски партньори ние като су-
веренна държава нямаме
право да се грижим за на-
шата енергийна сигурност.
В продължение на десети-
летия всъщност Германия не
е взимала никакви реше-
ния, с които да докаже, че
е суверенна страна", отбе-
ляза германският политик.

Създаването на фондаци-
ята в подкрепа на газопро-
вода не буди особен опти-
мизъм у руските експерти.
Водещият експерт в руска-
та Фондация за национал-

Строителството на газопровода се възобновява
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Ãåðìàíñêèÿò ïðåçèäåíò èçðàçè
ãîëÿìî îáëåê÷åíèå îò ñìÿíàòà
íà âëàñòòà âúâ Âàøèíãòîí

ÀÔÏ: ÑÀÙ îáðúùàò íîâà ñòðàíèöà
ñ èäâàíåòî íà Áàéäúí

Бившият вече американ-
ски президент Доналд
Тръмп отпътува вчера за
Флорида броени часове
преди да положи клетва
Джо Байдън, който влиза в
Белия дом, определяйки се
като обединител на една
разединена, неспокойна и
наранена страна, пише
Жером Картийе от АФП.

Макар че във видеооб-
ръщението си Тръмп в
крайна сметка пожела
успех на приемника си,
милиардерът, известен с
буйния си нрав, така и не
го поздрави. Нещо повече,
той не присъства на
церемонията по встъпване-
то му в длъжност във
Вашингтон, което не се е
случвало от 150 г.

За разлика от него,
Барак Обама, Джордж У.
Буш и Бил Клинтън бяха на
предните места в този
важен момент за амери-
канската демокрация,
който настъпи в 12 ч. вчера
(17 ч. по Гринуич) при
крайно засилени мерки за
сигурност, заради които
американската федерална
столица е неузнаваема.

Вчерашният ден ще
остане в историята и по
още една причина - за

Снимки Пресфото БТА и Интернет

Италианският премиер Джузепе
Конте спечели във вторник вот на

доверие в горната камара на
италианския парламент. Това ще

позволи на правителството на Конте
да остане на власт, въпреки че една
от партиите, участващи в управлява-

щата коалиция, се оттегли от нея
миналата седмица. Конте спечели

вота на доверие в италианския
Сенат, който е с общо 321 места. В
подкрепа на правителството гласува-
ха 156 сенатори, против правителст-
вото гласуваха 140 сенатори, а 16
сенатори гласуваха "въздържал се".

Въпреки че правителството му оцеля,
Конте не успя да събере необходи-
мите за абсолютно мнозинство в

Сената 161 гласа.

Списание "Вог", което отнесе критики зара-
ди снимката на Камала Харис на корицата на
февруарския си брой, ще пусне нов тираж с
различна фотография, смятана за "по-достой-
на" за бъдещата вицепрезидентка на САЩ, пре-
даде АФП.

"В знак на признание за огромния интерес,
който предизвика дигиталната корица, и за да
отпразнуваме този исторически момент, ще пус-
нем ограничен тираж на специалния ни брой",
заяви говорител на групата "Конде Наст", соб-
ственост на която е сп. "Вог".

Според критиците въпросната "всекиднев-
на" снимка е "зле композирана" и "омаловажа-
ва" постиженията на Харис като първата афро-
американка, избрана за вицепрезидент.

Ñï. "Âîã" îòïå÷àòà âòîðè òèðàæ íà ôåâðóàðñêèÿ
ñè áðîé ñ ðàçëè÷íà ñíèìêà íà Êàìàëà Õàðèñ

Председателката на ЕК
Урсула фон дер Лайен
призова Европейския съюз да
подкрепи своите партньори от
Западните Балкани в снабдя-
ването с ваксини срещу
коронавирус, дори и в
ситуация, когато не всички
граждани на ЕС са ваксинира-
ни. "Тези, които подкрепят
нуждаещите се, няма да бъдат
забравени. Убедена съм, че
Европа трябва да бъде на
правилната страна на
историята и на човечеството",
каза Фон дер Лайен пред ЕП.
Тя подчерта, че ЕС има достъп
до 2,3 млрд. дози от различни
ваксини, които според нея са
повече от достатъчни и за ЕС,
и за неговите съседи в
Западните Балкани, Източна
Европа, а дори и в африканс-
ките страни. Затова ЕК е
предложила механизъм за
разпределение на ваксините
или директно, или чрез
програмата КОВАКС.

Албанският премиер
Еди Рама отново отправи
критики към ЕС, обвинявайки
го, че е оставил Западните
Балкани извън разпределение-
то на ваксините срещу COVID-

19. Това е една от няколкото
поредни атаки на Еди Рама
срещу ЕС през последните
седмици. Говорейки пред
журналисти, албанският
премиер заяви, че не е
забравил помощта на ЕС в
други сфери, но не може да
запази мълчание по въпроса
за ваксините.
"Ние няма да мълчим за тези
факти. Аз не съм премиер на
страна от ЕС, но съм
европеец. Аз съм повече
французин от самите францу-
зи", заяви Рама, който е
живял няколко години във
Франция.

Над един милион души
са се ваксинирали против
коронавирус в Турция, показва
статистиката на министерство-
то на здравеопазването.
"Срещу коронавирус са се
ваксинирали 1 002 163
души", се уточнява в инфор-
мацията. В Турция е регистри-
рана ваксината КоронаВак на
китайската фармацевтична
компания Синовак Биотех.
Първият етап от масовата
ваксинация започна на 14
януари. Сред първите
ваксинирани бяха президентът
Реджеп Ердоган, вицепрези-
дентът Фуат Октай и здравният
министър Фахреттин Коджа.

:
Íàêðàòêî

Часове след
влизането си в
Овалния кабинет
Джо Байдън ще
подпише редица
укази - в
сферата на
климата,
имиграцията,
дипломацията,
бележещи
скъсване с
политиката на
Тръмп. Нямаме и
секунда за
губене, за да се
справим с
кризите, пред
които сме
изправени като
нация, написа в
Туитър Байдън.

Популярното
списание.
"Вог"  се
сблъска с
"порой" от

критики
миналата
седмица,

които опреде-
лиха снимката

на Камала
Харис с

джинси, сако
и кецове като

"твърде
небрежна" за
корицата на
печатното
издание на

февруарския
брой

първи път жена става
вицепрезидент на най-
могъщата страна в света.
56-годишната Камала Харис
ще е също така първата
чернокожа и първият човек
от индийски произход на
този пост.

След мандат, белязан от
лавина от скандали и две
процедури за импийчмънт,
Доналд Тръмп излиза от
властта с най-ниско равни-
ще на одобрение в допит-
ванията, изолиран от част
от хората в собствения си
лагер, ужасени от насилие-
то в Капитолия. След
кратка церемония във
военната база "Андрюс"
близо до Вашингтон, Тръмп
отпътува за последен път с
правителствения самолет
"Еър форс уан" за голф
клуба си в Мар а Лаго,
Флорида, където ще започ-
не животът му на бивш
президент.

Байдън, който става
президент на 78 години
след половин век в полити-
ката, възнамерява още от
първия ден да се прояви
като пълна противополож-
ност на бившия бизнесмен
от Ню Йорк, както формал-
но, така и по същество.

Като важна и символич-

на проява на единство
лидерът републиканците в
Сената Мич Макконъл
присъства вчера заедно с
Байдън, откликвайки на
негова покана, на литургия
в катедралата "Сейнт
Матюс".

Във вторник вечерта,
малко след пристигането
си във Вашингтон, Байдън
почете паметта на жертви-
те на COVID-19, за разлика
от Доналд Тръмп, който от
месеци се опитваше да
омаловажи мащаба на
пандемията, отнела живота
на над 400 000 души в
САЩ. "За да се излекува-
ме, трябва да помним.
Понякога е трудно да
помниш, но това е пътят
към изцелението", заяви

Байдън, застанал пред
внушителния паметник на
Ейбрахам Линкълн.

Часове преди встъпва-
нето в длъжност на Джо
Байдън като президент на
САЩ германският прези-
дент Франк-Валтер Щайн-
майер изрази голямо
облекчение от този факт и
увери, че това чувство се
споделя от много хора в
Германия. "Радваме се, че
САЩ като изключително
важен партньор занапред
отново ще бъдат редом с
нас по много въпроси: в
общата и солидарна борба
срещу пандемията, светов-
ното опазване на климата
и въпросите на сигурност-
та", се казва във видеопос-
лание на Щайнмайер. ç

Главната редакторка на "Вог" Анна Уинтур бе-
ше принудена да защити оригиналното изобра-
жение, след като то се разпространи в интер-
нет по-рано през месеца, настоявайки, че целта
на списанието не е да омаловажи "невероятна-
та" победа на Камала Харис на изборите.

След реакцията сп. "Вог" обяви, че ще пусне
копия с по-официален портрет на Харис, обле-
чена в светлосин костюм на "Майкъл Корс".
Това изображение беше използвано за диги-
талната корица.

И двете снимки са направени от американ-
ския фотограф Тайлър Мичъл, който през 2018
г. стана първият афроамериканец, заснел ко-
рица на "Вог" с портретите си на музикалната
икона Бионсе. ç
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"Äà íàïðàâèì Àìåðèêà îòíîâî âåëèêà"
áåøå ëîçóíãúò, ñ êîéòî òîé äîéäå,

Â ïðîùàëíî îáðúùåíèå ïðåçèäåíòúò ïðèçîâà
íàðîäà äà ñå ïîìîëè çà óñïåõà íà Áàéäúí

Òàéëàíäêà å îñúäåíà íà 43 ãîäèíè
çàòâîð çà îáèäà íà ìîíàðõèÿòà

В продълже-
ние на
месеци
Доналд Тръмп,
без да
представя
каквито и да
било доказа-
телства,
твърдеше, че
на президент-
ските избори
миналата
година е
имало
измами, и
упражняваше
натиск върху
представите-
ли на
регионалните
власти да
отменят
резултатите
от изборите

Тайландски съд
осъди 65-годишна же-
на на над 43 години
затвор за това, че е
споделила в интернет
критични към кралско-
то семейство публика-
ции, съобщи адвокатът
й. Това е най-суровата
присъда в Тайланд за
обида на монархията,
предаде Ройтерс.

Присъдата беше
произнесена във вре-
мена на безпрецеден-
тни демонстрации, на-
чело на които застана
местната младеж. На
тях протестните лиде-
ри открито критикува-
ха монархията, с кое-
то рискуваха да бъдат

65-годишната пенсионерка Анчан Преелерт (вдясно) се ръкува с приятелки, когато
пристига в наказателния съд в Банкок. Тя получи рекордните 43,5 години затвор за обида

на монархията. Според адвокатска правозащитна организация непосредствено след
преврата през 2014 г. за обида на монархията са обвинени най-малко 169 души. В някои

случаи делата срещу тях са се проточили с години.

В прощално обръщение
Доналд Тръмп призова
американците да се
помолят за успеха на
следващото правителство
на САЩ, предаде АФП.

"Тази седмица встъпва
в длъжност ново прави-
телство и ние се молим то
да успее да запази Амери-
ка сигурна и благоденст-
ваща", каза президентът
републиканец.

"Докато се подготвям
да предам властта на
новото правителство,
искам да знаете, че
движението, на което
положихме начало, едва
сега започва", изтъкна
Тръмп в обръщение към
привържениците си.

Тръмп пожела късмет
на новото правителство
на избрания за президент
на САЩ Джо Байдън,
въпреки че не назова

Снимки
Интернет и

Пресфото БТА

Стив Банън
отрече вината
си пред съда.
Той все още

може да бъде
обвинен в

щатския съд
на Ню Йорк,

където
помилването

на президента
няма да му
помогне,

твърди Даниъл
Алонсо, бивш

прокурор,
който работи
в правната

фирма
"Бъкли".

Òðúìï ïîìèëâà áèâøèÿ ñè ñúâåòíèê
Ñòèâ Áàíúí è îùå áëèçî 150 äóøè

Доналд Тръмп помилва
бившия си съветник Стив
Банън в рамките на вълна
от помилвания и отмени на
присъди на 143-ма души,
сред които рап звезди и
бивши членове на Конгре-
са, съобщи АП. Помилвани-
ята бяха обявени от Белия
дом в полунощ, броени ча-
сове преди края на пре-
зидентството на Тръмп.

Президентът обаче не е
подписал заповеди за по-
милване на самия себе си,
членове на семейството си
или адвоката си Руди Джу-

лиани, водил неуспешния
опит за отмяна на резул-
татите от президентските
избори миналата година,
които Тръмп загуби.

Тръмп помилва и рапъ-
рите Лил Уейн и Кодак
Блек, които бяха обвинени
в притежание на оръжие,
както и бившия кмет на
Детройт Куаме Килпатрик,
осъден на 28 години зат-
вор по обвинения в коруп-
ция.

Банън беше ключов съ-
ветник на кандидатпрези-
дентската кампания на

Тръмп през 2016 г., но ми-
налата година беше обви-
нен в измама на поддръж-
ници на президента в опит
да събере средства за из-
граждане на стената по
границата с Мексико.

67-годишният Банън е
поредният получил помил-
ване съюзник на Тръмп.
Преди това той помилва съ-
ветника по националната
сигурност Майкъл Флин,
обвинен, че е излъгал пред
ФБР за разговорите си с
бившия руски посланик, и
замени присъдата на Ро-
джър Стоун, обвинен, че е
излъгал пред Конгреса при
разследването на предпо-
лагаемата руска намеса в
изборите през 2016 г. ç

подложени на наказа-
телно преследване съг-
ласно местния закон
за обида на краля,
който носи по 15 годи-
ни затвор за всяко от-
делно провинение.

Анчан Преелерт се
призна за виновна по
няколко обвинения във
връзка със споделяне
и публикуване на ви-
деоклипове в Ютюб и
Фейсбук между 2014 и
2015 г., каза пред Рой-
терс адвокатът й Па-
винее Чумсри. Анчан
първоначално била
осъдена на 87 години
затвор, но понеже е
признала вината си,
присъдата е била на-

малена наполовина,
допълни правният за-
щитник.

"Това е най-голяма-
та присъда затвор по
дело за обида на мо-
нархията", каза Пави-
нее, който е предста-
вител на организация-
та "Тайвански адвока-
ти" за граждански пра-
ва. Анчан може да об-
жалва на 2 инстанции.

"Амнести интерне-
шънъл" изрази недоу-
мение от присъдата, за
която и 2 други право-
защитни организации
заявиха, че е най-су-
ровата, налагана няко-
га за обида на монар-
хията. ç

приемника си по име.
Тръмп отказа да приз-

нае в пълна степен пора-
жението си на изборите,
произведени през ноемв-
ри миналата година, на
които Байдън спечели 306
гласа в Избирателната
колегия, а Тръмп - 232.

Тръмп не се срещна с
Байдън преди церемония-
та му по встъпване в
длъжност и не присъства
на нея в разрез с устано-
вената държавническа
традиция, която е най-
ярък символ на мирното
предаване на властта
между двама американски
президенти. Тръмп плани-
раше вместо това да
замине за щата Флорида.

"Отправям най-добрите
си пожелания и искам да
пожелая късмет на след-
ващото правителство",
заяви Тръмп в подготвен

от Белия дом видеозапис.
"Направих това, заради

което дойдох тук, направих
и много повече. Водих
сериозни битки, най-
тежките битки, трябваше да
правя най-тежките избори,

защото това е, заради
което вие ме избрахте",
каза държавният глава в
последното си обръщение
на президентския пост.

Лозунгът на Тръмп, с
който той дойде на власт,

беше "Да направим Аме-
рика отново велика", но в
края на управлението на
президента републиканец
Съединените щати скърбят
за своите над 400 000
жертви на КОВИД-19. ç
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Българският нападател
на Специя Андрей Гълъби-
нов се завърна по най-
добрия начин след конту-
зия в двубоя на тима си
като гост на Рома от 1/8-
финалите за Купата на
Италия, спечелен с 4:2
след продължения (2:2 в
редовното време). Гълъби-
нов не беше играл от
октомври миналата година
(с изключение на няколко
минути преди дни срещу
Торино) и се отчете с гол
и асистенция срещу
именития съперник за 68
минути, които бе на
терена.

Още 6-ата минута рефе-
рът отсъди дузпа за гости-
те от Специя за нарушение
на Браян Кристанте, а
Андрей Гълъбинов бе точен
за 1:0. В 15-ата минута
българинът бе в основата и
на второто попадение на
гостите, когато продължи
топката към Рикардо
Сапонара и той от чиста
позиция отбеляза за 2:0.

Въпреки шокиращото
начало Рома намали
резултата с гол от дузпа на

Тимът на
българския
нападател
елиминира
гранда Рома
за Купата

Пелегрини в 43-тата минута
(2:1), а четвърт час преди
края Мхитарян изравни
(2:2) и вкара мача в про-
дължения.

Още в първите им
минути Рома остана с
двама души по-малко
заради втори жълт картон
на Джанлука Манчини и
директен червен на врата-
ря Пау Лопес, а в началото
на второто продължение
тимът на Гълъбинов поведе
с попадение на Даниеле
Верде (107') за 3:2. До края
на Рома не направи нищо
особено, за да се добере
поне до равенство и даже
допусна четвърти гол в 119-
ата минута (4:2), дело на
Сапонара.

Лестър е новият водач в класирането
във Висшата лига, поне за 24 часа. "Ли-
сиците" превзеха върха, след като се на-
ложиха с 2:0 в домакинството си на Чел-
си от 18-ия кръг. Уилфред Ндиди в 6-ата
и Джеймс Мадисън в 41-вата минута до-
несоха успеха на своя тим, който бе трети
пореден и отново показа, че играчите на

Ëåñòúð èçëåçå íà÷åëî âúâ Âèñøàòà ëèãà
Брендън Роджърс ще са важен фактор в
битката за топ 4, а защо не и за титлата.

С тази победа Лестър събра актив от
38 пункта и е на върха в таблицата, с
точка повече от Манчестър Юнайтед, който
е с мач по-малко.

Трети е Манчестър Сити с 35 точки,
но и две срещи по-малко.ç

Àíäðåé Ãúëúáèíîâ ñå çàâúðíà
ñ ãîë è àñèñòåíöèÿ â Èòàëèÿ

"Вълците" отпадат от
турнира, докато Специя ще
срещне Наполи на 1/4-
финалите.

По-късно стана ясно, че
Рома ще бъде наказан със
служебна загуба заради
голям гаф на треньора
Пауло Фонсека. Португа-
лецът извърши шест
смени при разрешените
пет срещу Специя.  Любо-
питното е, че това се
случва за втори път на
"вълците" от началото на
сезона. След като завър-
шиха наравно с 0:0 в
първия кръг от Серия "А" с
Верона, се оказа, че
Амаду Диавара, който бе
на терена през всичките
90 минути, е бил картоте-

киран само в младежкия
отбор.

Пауло Фонсека заяви,
че неговите играчи са
направили достатъчно, за
да продължат напред, а
случилото се ще бъде
подложено на вътрешна
дискусия. "Има проблем и
трябва да го обсъдим
вътрешно, защо се стига
до тук. Започнахме трудно
срещата с дузпа. След
това създадохме и про-
пуснахме достатъчно
шансове, но когато оста-
нахме с двама по-малко,
отново стана трудно. Не
мога да се оплача от
поведението на футболис-
тите", заяви Фонсека след
срещата.ç

Андрей Гълъбинов изпълни точно отсъдената за Специя дузпа

Тенисистите, които са поставени под
14-дневен строг локдаун в Мелбърн, тряб-
ва да получат някакви преференции. Това
заяви пред Ройтерс треньорът на Стан Вав-
ринка Даниел Валверду. Заради корона-
вируса над 70 играчи са заключени в ста-
ите си и нямат възможност да тренират
пълноценно преди Откритото първенство
на Австралия, което ще се проведе от 8
до 21 февруари. Останалите тенисисти,
които са имали късмета да не пътуват в
самолет със заразени от COVID-19, имат
право да тренират по 5 часа на ден, кое-
то според Валверду поставя двете групи в
неравностойно положение.

"Всичко, което можем да направим, е
да смекчим обстоятелствата, тъй като ня-
ма как тези две групи да бъдат поставени
при напълно равни начала", каза Валвер-

Áèâø òðåíüîð íà Ãðèøî èñêà ïðåôåðåíöèè
çà òåíèñèñòèòå ïîä ñòðîãà êàðàíòèíà

ду, който е бивш треньор на Григор Ди-
митров.

"Щом излязат от карантината, тези те-
нисисти ще имат максимум ден или два,
преди да играят първите си мачове. Спо-
ред мен организаторите могат да им оси-
гурят поне един допълнителен ден при из-
готвянето на програмата. Мисля, че това
е честно и се надявам факторите в тени-
са да подкрепят това предложение."

"Програмата, възможност за допълни-
телни занимания, по-дълги тренировки -
това са все неща, върху които може да
се помисли. Избягването на мачове в най-
горещото време от деня също е някаква
опция", заяви 34-годишният венецуелец,
който не е в групата на тези под тежка
карантина и може да тренира с Вавринка
по 5 часа дневно.ç

Завърши първата фаза на световното първенство по хандбал за мъже в Египет. Япония и
Бахрейн бяха големите печеливши, след като взеха последните две свободни квоти за
втората фаза в групите С и D, побеждавайки в директни мачове Ангола и ДР Конго. В
група А се изигра само един мач, след като отборът на Кабо Верде беше изваден от

турнира и Уругвай спечели служебно. В другата среща Унгария завърши с пълен актив,
след като в последните секунди се наложи над Германия с 29:28. В група В Тунис
нямаше шансове за нещо повече от скромна загуба от Испания и отстъпи с 30:36.

Полша надви Бразилия с категоричното 33:23, но поражението не попречи на бразилци-
те да се класират за втората фаза. Хърватия оглави група С след директна победа над
Катар - 26:24. Актуалният световен шампион Дания продължава с победите, като този

път размаза Аржентина с 31:20.

Íàêðàòêî



Даниел Иванов-
Аоияма допусна
шеста загуба
на турнира по сумо в
Токио. Българинът, който е
с ранг “маегашира-10”,
отстъпи пред “маегашира-
15” Ютакаяма. След 11-ия
кръг 34-годишният
българин е с баланс пет
победи и шест поражения.
Двама сумисти - “одзеки”
Шодай и “маегашира-1”
Даиейшо, са лидери в
турнира с баланс от 9-2.
Нов играч започна
тренировки
с ЦСКА. Става въпрос за
ганаец, който ще изкара
пробен период в тима на
Бруно Акрапович.
Футболистът е типичен
офанзивен халф и ще
остане на тестове при
“червените” минимум десет
дни. Очаква се той да
вземе участие в
приятелския мач срещу
втородивизионния
Струмска слава. Двубоят е
на 25 януари.
Байер (Леверкузен)
победи Борусия
(Дортмунд)
с 2:1 в дербито на 17-ия
кръг на Бундеслигата.
Домакините откриха с гол
на Муса Диаби в 14-ата
минута, а гостите стигнаха
до равенството в 67-ата с
попадение на Юлиан Брант.
Победата на Байер
(Леверкузен) донесе 17-
годишният Флориан Вирц в
80-ата минута. Така
домакините вече са втори
на 4 точки и мач повече
зад лидера Байерн
(Мюнхен), докато “жълто-
черните” от Дортмунд
останаха на четвъртото
място с 29 точки.
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Äèìèòúð Èëèåâ çà âòîðè ïîðåäåí
ïúò å "Ôóòáîëèñò íà ãîäèíàòà"
Звездата на Локомотив (Пд) изпревари Валентин Антов (ЦСКА)
и Антон Недялков (Лудогорец)

Звездата на Локомотив
(Пловдив) Димитър Илиев
беше избран за "Футболист
на годината" на България.
Капитанът на "смърфовете"
триумфира със 158 точки,
оставяйки зад себе си
Валентин Антов (126) от
ЦСКА и Антон Недялков
(72) от Лудогорец. Така
Илиев спечели престижна-
та анкета за втора поредна
година. Той е вторият играч
на клуба от "Лаута" след
Христо Бонев, стигнал до
номер 1 в страната.

95 спортни журналисти
от 37 медии гласуваха в 60-
ото издание на анкетата
"Футболист на годината",
организирана в партньорс-
тво от "Дакс Медия", Бъл-
гарската асоциация на
спортните журналисти и
Българския футболен съюз.
Заради епидемичната

32-годишният Димитър Илиев за втори пореден път бе избран
за най-добър футболист на България

Собственикът на Локомотив (Пд)
Христо Крушарски гостува в руб-
риката "Часът на шефа" на Преск-
луб България. Бизнесменът призна,
че има трудности с финансирането
на клуба в условията на пандемия
от коронавирус. Той се зарече, че
ще помага на футбола, докато е жив.
Крушарски обяви, че има проблем
със стадион "Локомотив" в пловдив-
ския парк "Лаута".

"Без база нищо не става, а ще
трябват много пари. Всичко ще из-
лезе над 12 милиона. Искам да ста-
не за вчера, но се съобразявам и
с джоба, а той отънява, с тая пан-
демия трудно се издържа. Никой
не е дошъл да ми даде 2 лева, за
всичко се оправям сам. Казал съм,
че докато мога да държа, ще дър-
жа здраво. След това пак ще по-
магам, но ще искам да се спазват
правилата на играта, които сме до-
говорили. Нямам нищо против, кой-
то и да дойде да помага, но не
виждам желаещи. Това е, защото
всичко при нас е опорочено", зая-
ви Крушарски.

"Аз не съм публична личност, не
ми дреме, че ме снимате и се по-
казвам. Мен ме удовлетворява, ко-
гато в някое село се заговоря с
обикновения човек за житието и би-
тието. Моето село Говедарци е 1200

Õðèñòî Êðóøàðñêè ïðèçíà, ÷å èìà òðóäíîñòè
ñ ôèíàíñèðàíåòî íà Ëîêîìîòèâ (Ïä)

души, 700 от тях вече са от Локомо-
тив - това е една кауза. Всеки тряб-
ва да се замисли как да кара трак-
тора, за да може да докара повече
реколта. Спортът трябва да възпи-
тава, да изгражда хората. Във фут-
бола ще съм, докогато е казал све-
ти Петър. Няма да спра да пома-
гам. Задълженията на Локомотив се
стопиха, клубът си върви по пътя,
плаща си редовно налога към дър-
жавата. Локомотив дължи пари в
момента само на Христо Крушарс-
ки. Тези пари сега ще ги превърна
в акции и няма да има задължения.
Когато направиш спектакъл и събу-
диш умрелия, тогава ще имаш ус-
пех", допълни бизнесменът.

"В нашия футбол няма колегиал-
ност, няма отношение. Злобата тряб-
ва да е само на терена, циркът тряб-
ва да е извън терена. ЦСКА ще взе-
ме Алмейда - ще го вземат, ама ня-
ма да го вземат. Озлобяват човек
да направи така, че да не го взе-
мат. Може да съм беден, но не съм
прост. Иначе външният вид издава
друго, но… Титлата ли? Аз съм не-
наситен. Без колектива съм кръгла
нула. Имаме цел и ще я гоним. Ще
се борим, няма да оставяме неща-
та. Вратата на Локомотив е затво-
рена за тези, които са ни предали.
За Бруно Акрапович не съм сложил

бариера, не съм сложил катинар, а
направо съм бронирал портала. То-
ва е предателство, не е напускане!
В края на полусезона - предателс-
тво! Всички треньори са еднакви -
искат да дойде готов футболист, а
не да работят с младите. Радвам
се на Тунчев, че намира смелост и
прави това, което трябва. За 5 го-
дини не бях виждал треньор, дори
и в контрола, да пуска всички мла-
дежи да играят. Това означава, че
има визия, смелост, дупе. Оказа се,
че има играчи при 19-годишните, но
някой трябва да ги види. Бях се от-
чаял, че за 5 години не успяхме да
извадим един млад играч, а сега
имаме четирима. Локомотив търси
един-двама футболисти, които да са
класа. Някои се почувстваха звез-
ди и си тръгнаха, а сега са в Ин-
дия, Пакистан и къде ли не", каза
Крушарски.

"Дори нашите възстановителни
центрове за футболистите не са ка-
то хората. В Локомотив имаме един
басейн, а в Аржентина имат каме-
ри за подготовка, тангентори за
юношите, това няма как да го пре-
несеш тук с магическа пръчка. Ста-
дионът в Мендоса е бижу, което
не знам как ще го видим скоро в
България. "Алианц Арена" в Мюн-
хен вакса да яде пред него. Само

можем да си мечтаем. Като гле-
дам, парите ще свършат, а после
какво правим?! Взехме 9 милиона
за нашия стадион. Ние няма да
имаме пари за цял стадион. Ботев
(Пд) взеха пари за цял стадион,
нали?! В момента върви проекти-
рането на стадиона, защото не бях-
ме на фазата на другите. Сега вър-
ви препроектиране. Оказа се, че
всички стадиони в България са пос-
троени малко на една страна. За
да не свети слънцето в очите на
вратарите, стадионът трябва да се
премести малко. Сега се питат ФИ-
ФА, УЕФА, да се измести малко
теренът, за да може да получи ста-
дионът категория 4. До края на го-
дината ще изградим две трибуни",
декларира собственикът на Локо-
мотив (Пд).

"Ако Митко Илиев не беше же-
нен, щях да го наградя с една де-
войка, но няма да му развалям се-
мейството. Бих го избрал и тази го-
дина за "Футболист на годината".
Преди три години той дойде и ми
каза, че не иска да ходи повече
никъде, поиска да се разберем. Чо-
векът дава всичко за себе си и за
колектива. Това признание му вди-
га летвата високо, сега трябва да
защитава наградата  си, бая зор
ще види", завърши Крушарски. ç

Øåôúò íà Ñëàâèÿ äîâîëåí îò èçáîðà íà Íèêîëàé
Êèðîâ çà íàé-äîáúð òðåíüîð
Президентът на Славия Венци Стефанов комен-

тира анкетата, която определи най-добрите фут-
болисти и треньори за 2020 година. "Ако трябва
да съм напълно откровен, единствено съм доволен
от избора за треньор на годината. Първото място
напълно заслужено спечели Николай Киров, кого-
то много уважавам и ценя", заяви  членът на Из-
пълкома на БФС, който е заедно с отбора на Сла-
вия в Турция.

"При тази ялова година и слаб национален от-
бор е нормално да нямаме изявен фаворит за

футболист на България. Така че според мен всеки
можеше да стане №1 за 2020 година", коментира
пред БЛИЦ президентът на Славия Венцеслав Сте-
фанов. - Не че имам нещо против Димитър Илиев.
Категорично не. Уважавам го момчето, добър фут-
болист е, избрали са го. Аз не вярвам да е имало
някакви задкулисни игри. В тази връзка искам да
кажа, че ако Тодор Неделев беше малко по-сери-
озен и с по-малко контузии, можеше не един, а
няколко пъти да стане №1 на България. Това мом-
че притежава изключителни качества, но…"

обстановка в страната
призьорите се включиха в
церемонията онлайн.

Приза за най-красив гол
на 2020 година спечели
Тодор Неделев. Спорът се
реши измежду изпълнения
на Ахмед Ахмедов, Георги
Минчев, Здравко Димит-
ров, Иван Коконов и
Неделев. Призът отиде при
звездата на Ботев (Плов-
див) след гласуване на
феновете.

Наградата "Лъвско сърце
- Трифон Иванов" заслужи
посмъртно шофьорът на
автобуса на Беласица Нако
Велянов, който получи
инфаркт зад волана, но
успя да спаси целия отбор
от Петрич.

Евдокия Попадинова за
пореден път стана номер 1
в женския футбол. Звезда-
та в женския тим на Напо-

ли се включи от Италия и
призна, че е много щастли-
ва от наградата. Тя си
пожела още много голове
в Серия "А".

За най-прогресиращ
млад футболист спортните
журналисти избраха млада-
та надежда на Лудогорец
Доминик Янков, който успя
да триумфира в конкурен-
ция с Филип Кръстев,
Валентин Антов, Илиан
Илиев-младши и Преслав
Боруков.

За най-добър чужденец
в Първа лига спортните
журналисти определиха
Али Соу от ЦСКА, който
събра 41 гласа. Второто и
третото място останаха за
Матиас Курьор (Черно
море) и Клаудиу Кеше-
ру(Лудогорец).  За най-
добър вратар представите-
лите на медиите посочиха

стража на Локомотив (Пд)
Мартин Луков, който
говори директно от "Лаута"
и изрази щастие от своето
първо място.  Наградата за
най-добър защитник в
България получи Валентин
Антов от ЦСКА, който
благодари на всички свои
съотборници и треньори.
Той добави, че се стреми
към развитие всеки ден и
че Един Джеко е най-
класният футболист от
тези, срещу които се е
изправял.

Най-добър халф в Първа
лига за 2020 година стана
звездата на ЦСКА Тиаго.
Той заяви с усмивка, че е

много щастлив, но призна,
че английският език не му
е силен.  За най-добър
нападател беше избран
голмайсторът на ЦСКА 1948
Мартин Камбуров, който се
справи с конкуренцията на
Али Соу и Димитър Илиев.

Николай Киров беше
избран за най-добър
български треньор за 2020
година. Белия се включи
директно от Алания и
благодари за наградата.
Той поздрави всички свои
опоненти и пожела здраве
на всички. Зад него в
подреждането останаха
Стамен Белчев и Илиан
Илиев. ç
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ÇÅÌß07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)
08.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Ен-

чев (п)
09.00 "За историята свободно" (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 "Не се страхувай" с Васил Василев

(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 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова
21.00 "Не се страхувай" с Васил Василев

(п)
22.00 ТВ пазар
22.15 Новини (п)
22.45 "Актуално от деня" (п)
23.20 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова (п)
00.20 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
01.35 "Общество и култура" с водещ Иван

Гранитски (п)
02.35 "Не се страхувай" с Васил Василев

(п)
03.35 "Лява политика" с водещ Алексан-

дър Симов (п)
04.50 "За историята свободно" (п)
05.50 "Дискусионен клуб" с Велизар Ен-

чев (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 - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Законът на Дойл - тв филм /12,

последен епизод/ (12)
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Давай, Даан, давай! детски - тв

филм /Холандия, 2015 г./
15.15 Мън Уа - анимационен филм /3

епизод/
15.30 Мили Бате!... Писма на един дакел

детски - тв филм
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
18.20 Още от деня
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини

21.00 Питай БНТ
22.00 Годунов. Продължението - тв филм

/9, последен епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 Емил Димитров - музикален филм-

портрет /1 част/
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Туризъм.бг /п/
04.25 Законът на Дойл - тв филм /12,

последен епизод/п/ (12)

bTV

05.40 "Домашен арест" - сериал, еп. 6
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

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

предаване
07.00 "Тази сутрин" - информационно

предаване 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. 4
15.00 Премиера: "Истинска любов" - се-

риал, еп. 20
16.00 Премиера: "Лекар в планината" -

сериал, с. 13, еп. 11
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Малки убийства" - се-
риал, еп. 9

19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" -

сериал, еп. 14
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, еп. 14
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - се-

риал, с. 3, еп. 14
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Записът" - сериал, еп.2
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп.

56
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.50 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 119

bTV Action

05.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 11

06.00 Анимационен блок: "Приключения-
та на котарака в чизми" - сериал,
с. 2, еп. 19 - 22

08.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 11

09.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 18
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 19
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 7
12.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 5
13.00 "Кралица на отмъщението" - трилър

(САЩ, 2018), режисьор Сам Ър-
вин, в ролите: Ейприл Боулби, Ким
Дайректър, Аби Гейл, Майк Фейо-
ла, Джеймс Фуертис и др.

15.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 12

16.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 19
17.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 6
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 8
19.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 1
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стоте" -

сериал, с. 7, еп. 11
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Караваната" -

хорър, трилър (САЩ, 2018), режи-
сьор Том Нейгъл, в ролите: Денис
Ричардс, Миша Бартън, Джеф Ден-
тън, Брайън Нейгъл и др. [16+]

00.00 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 11
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 8
02.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 1
03.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 6
04.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 19

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с.

9, еп. 22, с. 10, еп. 1
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 "Шантави рисунки: Бягството на

заека" - анимация, приключенски,
комедия (САЩ, 2015), режисьор
Джеф Сергей

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. 7, 8
19.00 "На гости на третата планета" -

сериал, еп. 138
19.30 "Новите съседи" - сериал, еп. 37
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с.

3, еп. 6
22.00 "Кухня" - сериал, с. 6, еп. 7, 8
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 10, еп. 22, 23
00.00 "Шантави рисунки: Бягството на

заека" /п./ - анимация, приклю-
ченски, комедия (САЩ, 2015)

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

/п./
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.30 "Звездите отблизо" - биографична
рубрика

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
3, 4

08.00 "Сем. Милър" - комедия, кримина-
лен (САЩ, 2013), режисьор Роусън
Търбър, в ролите: Джейсън Съде-
кис, Дженифър Анистън, Ема Ро-
бъртс, Уил Поултър, Ед Хелмс, Ник
Офърман, Катрин Хаан, Луи Гуз-
ман, Моли Куин и др.

10.30 "Ривърдейл" - сериал, с. 3, еп. 5, 6
12.45 "В кадър" - рубрика
13.00 "Опасна преданост" - трилър, дра-

ма (САЩ, 2017), режисьор Крейг
Голдстийн, в ролите: Ванеса Мар-
сил, Брук Невин, Стивън Снедън,
Елизабет Бонд и др.

14.45 "Смъртоносна красота" - трилър,
драма (САЩ, 2018), режисьор Крейг
Голдсмит, в ролите: Нейли Уеб,
Хейи Пулос, Кристел Калил, Брайс
Дърфи и др.

16.30 "Измет" - трилър, приключенски,
драма (Великобритания, Бразилия,
Германия, 2014), в ролите: Мартин
Шийн, Руни Мара, Вагнер Маура,
Селтон Мело, Андре Рамиро, Дже-
суита Барбоса, Даниел Зетел и др.

19.00 "Царете на хаоса" - комедия (САЩ,
2005), режисьор Джей Чандрасе-
кар, в ролите: Шон Уилям Скот,
Джони Ноксвил, Джесика Симп-
сън, Ем Си Гейни и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Последният ергенски запой" - ко-

медия (САЩ, Германия, 2009), ре-
жисьор Тод Филипс, в ролите: Зак
Галифанакис, Брадли Купър, Джъс-
тин Барта, Ед Хелмс, Хедър Греъм,
Майк Тайсън, Джефри Тамбор, Майк
Епс и др.

23.00 "Дете 44" - трилър, драма (САЩ,
2015), режисьор Даниел Еспино-
са, в ролите: Том Харди, Гари
Олдман, Нуми Рапас, Джоуел Кина-
ман, Джейсън Кларк, Пади Конси-
дайн, Венсан Касел, Чарлз Данс и
др. [14+]

01.45 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
5, 6

03.45 "Месо" - фентъзи, хорър (Фран-
ция, Белгия, Италия, 2016), ре-
жисьор Жюлиа Дюкурно, в роли-
те: Гаранс Марилие, Елла Румпф,
Раба Наит Уфела, Лоран Люка и
др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Военни престъпления" - сериал,
сезон 16 /п/

06.30 "Здравей, България"
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъще-

ри" - сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон)

- риалити
21.00 "Под прикритие" - сериал, сезон 4
22.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 6
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления" - сериал,

сезон 16
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 дъще-

ри" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.20 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 9 /п/

07.15 "Мистериите на Ема Фийлдинг: Зла
умисъл" - мистерии с уч. на Кортни
Торн-Смит, Джеймс Тъпър, Адам
ДиМарко и др.

09.00 "Подари ми Коледа" - романтична
комедия с уч. на Емили Улеруп,
Аарон О'Конъл, Ребека Дейвис, Лин-
дзи Уинч и др.

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

12.00 "Стъкленият замък" - биографична
драма с уч. на Бри Ларсън, Уди
Харелсън, Наоми Уотс, Макс Грин-
фийлд, Сара Снук и др.

14.40 "В кадър"
15.10 "Улични танци 2" - романтичен

филм с уч. на Том Конти, Фалк
Хеншел, София Бутела, Джордж
Семпсан и др.

17.00 "Трансформърс: Тъмната страна на
Луната" - екшън-фантастика с уч.
на Шая Лебьоф, Джон Малкович,
Тайрийз Гибсън, Джош Дюамел,
Патрик Демпси, Франсис Макдор-
мънд, Кевин Дън, Роузи Хънтинг-
тън-Уайтли, Джули Уайт, Джон Тур-
туро и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 6

21.00 "Под небето на Тоскана" - роман-
тична комедия с уч. на Даян Лейн,
Раул Бова, Сандра О, Линдзи Дън-
кан и др.

23.15 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 6 /п/

00.00 "Стъкленият замък" - биографична
драма с уч. на Бри Ларсън, Уди
Харелсън, Наоми Уотс, Макс Грин-
фийлд, Сара Снук и др. /п/

Тв програма - четвъртък, 21 януари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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.

Повишение на температурите
В четвъртък ще преобладава слънчево време. Сутринта на

отделни места в низините и котловините, при стихване на вятъ-
ра, ще се образува мъгла. Вятърът ще е предимно слаб, от
югозапад. Ще продължи да се затопля и минималните темпера-
тури ще са между минус 5 и 0 градуса, а максималните в пове-
чето места - между 7 и 12 градуса. В петък ще започне увели-
чение на облачността.

Югозападният вятър ще се усили и температурите ще се пови-
шат още. Привечер на отделни места в крайните югозападни
райони е възможно да превали слаб дъжд.

Над Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа
умерен югозападен вятър. Максималните температури на въздуха
ще са между 1 и 4 градуса. Температурата на морската вода е
около 8. Вълнението на морето ще е 1 - 2 бала.

Над планините облачността ще е променлива, в сутрешните
часове - често значителна, но ще е почти без валежи. Ще духа
умерен и силен западен вятър. Температурите ще се повишат и
максималната на височина 1200 метра ще е около 0, на 2000
метра - около минус 6 градуса.

bTV Cinema, 23.00 ч., "Дете 44" - трилър, драма,
в ролите: Том Харди, Гари Олдман, Нуми Рапас,

Джоуел Кинаман, Джейсън Кларк, Пади
Консидайн, Венсан Касел, Чарлз Данс и др.
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Õóäîæåñòâåíàòà ãàëåðèÿ âúâ Âàðíà îòêðèâà
ãîäèíàòà ñ èçëîæáà "Íîâàòîðè îò 80-òå
ãîäèíè íà ÕÕ âåê"

По традиция Градската
художествена галерия във
Варна започва годината с
проект, представящ богат-
ството на нейните фондо-
ве. Новата експозиция
"Новатори от 80-те години
на ХХ век" селектира 70
автори, знакови за плас-
тичното изкуство в край-
морския град и България
в един от най-силните
периоди за изкуството
през миналия век. Излож-
бата, представяща 136
творби, прие първите си
посетители на 20 януари и
може да бъде разгледана
до 28 февруари.

Осемдесетте години на
ХХ век са изключително
плодотворен и значим
период в развитието на
най-новото българско
изкуство. Тогава предишна-
та строгост в съблюдаване-
то на социалистическите
норми е загубила донякъде
своята сила и най-талант-

Солисти на Болшой
театър идват
през ноември
Солисти на Болшой театър
идват в София за оперен
галаспектакъл. Събитието ще се
състои на 5 ноември в зала 1
на НДК. Водещи артисти от
най-големия руски театър за
опера и балет пристигнат, за да
представят произведения на
Верди, Пучини, Гуно, Чайковски,
Офенбах и Моцарт. Световноиз-
вестни оперни певци като
Елена Зеленская, Светлана
Шилова, Андрей Григориев,
Роман Муравицки, Олга Йонова
и Ярослав Абаимов. Те ще
изпълнят фрагменти от най-
популярните опери - "Тоска",
"Травиата", "Турандот", "Бохеми",
"Риголето", "Кармен".
Днес трупата на Болшой
наброява над 900 изпълнители
- певци, балетисти, музиканти.

Музеят "Гревен"
в Париж премахна
статуята на Тръмп
Най-старият музей в Европа -
"Гревен" в Париж, се освободи
от восъчната статуя на Доналд
Тръмп. Това стана в навечерие-
то на встъпването в длъжност
на избрания президент на САЩ
Джо Байдън. Восъчният двойник
на американския милиардер
беше свален от постамента си,
за да отиде в складовете на
музея. Там зимуват около
хиляда фигури на исторически
личности и знаменитости, които
вече не са актуални. "Ние ще
запазим за известно време
статуята. Може би ще я
използваме като плашило за
Хелоуин", довери с известна
ирония Ив Деломо, директор
на музея "Гревен".

Íàêðàòêî

:

Êàëèíà Ìàâðîäèåâà è Þëèé
Òàêîâ èçëàãàò òâîðáè
â ãàëåðèÿ "Áåøêîâ"

Виенската държавна опе-
ра планира да отвори вра-
ти на 8 февруари за безп-
латни посещения като му-
зей на архитектурата и жи-
вописта.

Операта в австрийската
столица е известна не са-
мо като театър, но и с вът-
решния дизайн на истори-
ческата сграда в центъра на
Виена. Експозицията на
операта преди пандемията

Âèåíñêàòà îïåðà ùå ïðèåìà
ïîñåòèòåëè êàòî ìóçåé

"Ñâàòáà ñúñ
çàêúñíèòåë"
çàëàãàò
â ñìåøíà ïèåñà
íà "Òåàòðî"

Сцената на "Театро"
подготвя за 24 януари
премиерния спектакъл
"Сватба със закъснител"
от Робин Хоудън.

Комедията е постанов-
ка на Николай Гундеров
с участието на Филип Ав-
рамов, Мая Бежанска, То-
ни Минасян, който е и
преводач на пиесата,
Илияна Лазарова и Хрис-
тина Джурова.

"Доста динамично се
развива действието. До-
ри разрушихме английс-
кия тертип на пиесата",
каза с усмивка Филип Ав-
рамов, който играе мла-
доженеца. Спазвайки
драматургичната тайна,
той обясни развитието на
историята с българското:
"Каква я мислехме, а тя
каква стана".  "Хората
имат нужда да гледат ху-
бава пиеса или филм,
имат нужда от изкуство",
допълва любимият ак-
тьор. ç

Художниците Калина Мав-
родиева и Юлий Таков са
първите, които галерия "Илия
Бешков" в Плевен ще пред-
стави през новата 2021 г.

Калина Мавродиева е
родена 1988 г в Троян, жи-
вее и работи в София. За-
вършила е "Живопис" и "Тек-
стил" в НХА. През 2011 г. е
специализирала в Академи-
ята за изящни изкуства в
Милано. През 2015 г. полу-
чава "Награда на колекци-
онерите" от Музея за съв-
ременно изкуство във Вие-
на. През 2014 г. има номи-
нация за Наградата за из-
куство "Стоян Камбарев" и
специално отличие от кон-
курса "Хартията в съвремен-
ното изкуство".

Тази година е номинира-
на за награда в Балканско-
то квадринале на живопис-

бе достъпна за посещения
и представяше обекти от ис-
торията на архитектурата и
живописта.

"Много се радвам, че то-
ва отново ще стане възмож-
но от 8 февруари, разбира
се, при спазването на оп-
ределени условия", каза ди-
ректорът Богдан Рошчич.

Представленията в опе-
рата бяха прекратени на 3
ноември 2020 г. ç

ливите художници започват
да търсят по-съвременен
визуален език, в който
включват стилови черти от
неоекспресионизма, абст-
ракционизма, сюрреализ-
ма, конструктивизма,
абстрактния експресиони-
зъм, информалната живо-
пис и концептуализма. Те

внасят много повече
модерност, артистична
автономност и естетическа
провокация в желанието си
да преодолеят консерва-
тивните вкусове, внушения.

Изложбата представя
творби на най-емблематич-
ните имена от това поко-
ление. Един от акцентите в

експозицията са варненс-
ките автори, тъй като
точно в крайморския град
се появяват първите в
България официално
включени в изложби
художествени инсталации
и "обстановки", хепънинги,
пърформанси, концептуал-
ното изкуство. ç

та "Митовете и легендите на
моя народ" в Стара Заго-
ра. Участвала е в национал-
ни и международни излож-
би в София, Тбилиси, Вие-
на, Москва, Букурещ, Плов-
див.

Юлий Таков е роден през
1971 г. в София. Завършил е
Националната художествена
гимназия за сценични и ек-
ранни изкуства в Пловдив
и Частната художествена
академия "Жул Паскин" в
София. Автор е на редица
самостоятелни и съвместни
изложби в София, Пекин,
Делхи, Тбилиси и др. Носи-
тел е на награди от Нацио-
налната изложба конкурс на
фондация "Св. св. Кирил и
Методий" и на СБХ на име-
то на Ани Трингова. Откри-
ването е днес от 11.00 ч. в
галерия "Илия Бешков". ç


