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Свободата
на печата
е майка
на всички
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Владимир Путин заяви, че
"дворецът" на брега на
Черно море, който му се
приписва в "разследване-
то на Навални", не е нито
негов, нито на негови
роднини. "Нищо от това,
за което се твърди, че е
моя собственост, не
принадлежи и никога не е
принадлежало нито на
мен, нито на мои близки
роднини. Никога!", катего-
ричен бе Путин. "Тази
информация се тиражира
вече над 10 г. Сега
намериха удобен повод и
съшиха всичко на едно
място и смятат с тези
материали да промият
мозъците на нашите
граждани, пуснаха в
интернет някакви филми,
видеопрограми", обясни
президентът. ç

рамките на работно съвещание в МС,
което премиерът свика в Министерския
съвет с представители на НОЩ, вакси-
национния щаб и министри, беше пот-
върдено решението от 4 февруари да се
възобнови присъственото обучение на
учениците от 5. до 12. клас по строго
определен ред.

От началото на февруари врати
отново ще могат да отворят залите за
фитнес, спорт, танци и за културни
мероприятия, както и магазините в
големите търговски центрове. Премие-
рът Борисов разпореди на здравния
министър Костадин Ангелов да проведе
среща с представителите на ресторанти-
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Четвърти български
футболист ще играе в
румънския Академика
(Клинчени). Нападателят
Мартин Тошев подписа с
клуба като свободен
агент и бе представен
официално. Договорът на
30-годишния футболист е
до края на сезона.
Кариерата на юношата на
ЦСКА преминава през
"червените", Кьолн,
Черноморец (Бургас),
Славия, Септември
(София), Септември
(Симитли), Пирин (Благо-
евград), Ерцгебирге Ауе,
Аален, Ал Ахед и Жетису. ç

К акто триумфално
съобщи  перфект-
ният лидер ББ
(като филма

Àõ, òàçè
÷àêàëíÿ…

Îòâàðÿò ìîëîâå è
ôèòíåñè,  ãîëåìèòå
ó÷åíèöè ñå âðúùàò
â êëàñ

"Перфектна буря"), ние
сме вече в чакалнята на
Еврозоната. Ура, ура и
пак ура! Като почнем да
пазаруваме с тези
заплати от 300 евро и
пенсийки от 150, само
стой и гледай. Ама то не
било само една чакалня.
Сега се разбра, че сме в
чакалнята и на евровак-
синациите.  Послушнички
и тъпички, и на последно
място по ваксиниране в
ЕС! Унгария пак, кой знае
защо, не желае да чака и
даде заявка за руската
ваксина "Спутник V", а
може би поглежда и към
ваксините на Пекин. От
своя страна сръбският
здравен министър Лонкар
запретна ръкав и преди
дни си постави  ваксина,
произведена от Китайска-
та национална фармацев-
тична група (SINOPHARM),
като с този жест откри
масовата ваксинация в
нашата съседка. СЕГА, а
не след три или четири
месеца!

В Китай вече са
ваксинирани над 15
милиона души, в неголям
Израел - над два милио-
на. А ние ще седим чинно
в здравната чакалня на
ЕС, скръстили ръце и
приведени като шушуми-
ги. От време на време ни
подхвърлят по стотина
дози и започват борби
който да си ги постави -
дали лекарите и сестри-
те, или началствата в
общината (като в Сан-
дански).

А между другото
между фармацевтичните
мегакомпании очевидно
започна ритане по
кокалчетата под масата.
И ето на - случайно в
две различни държави,
Индия и  Уелс (Великоб-
ритания), на едното място
хем пожар, хем наводне-
ние. Странни съвпадения.
Едва ли са случайни. А
подобни истории тепърва
започват. Разбирате нали,
"нищо лично" (както
казват бандитите във
филмите, застрелвайки
някого). Все пак става
дума за милиарди долари
печалба…

А ние с гайдите? Е,
ще стоим и ще чакаме.
Както чакаме за всичко
обещано и неизпълнено.

Петър
ГЕРАСИМОВ

мерките от 4 февруари
Ðàçõëàáâàò

те, заведенията и нощните клубове и
отново да обсъдят възможни варианти
за тяхното функциониране. Алармиращ
факт обаче е новият вариант на COVID-
19, който вече е и у нас и е необходимо
да се намали скоростта на неговото
разпространение. < 2

Ваксинирането в
Европа трябва да се
случи пет пъти по-
бързо от сегашното
темпо, за да се достиг-
не целта на Европейс-
кия съюз от 70% вак-
синирани до края на
лятото, пише в обши-
рен материал на "По-
литико", цитиран от
БТВ.

В него са посочени

Ïðîãíîçà: Ñ òîçè òåìï ùå íè âàêñèíèðàò
ïðåç… 2040 ãîäèíà Ïðè òîâà ñòàâà

äóìà íå çà
âñè÷êè, à çà 70%
îò íàñåëåíèåòî,
ñî÷è àíàëèç íà
"Ïîëèòèêî"

данни и изчисления
при сегашния темп на
ваксиниране кога вся-
ка отделна държава в
ЕС ще достигне нуж-
ните стойности за ко-
лективен имунитет. За
България се очаква та-
къв да бъде постигнат
чак през август 2040 г.
- след 19 години.

Миналата седмица
Европейската комисия

пожела до края на ля-
тото да бъде ваксини-
рано 70% от пълнолет-
ното население на
страните - членки в
ЕС. Тази цел в момен-
та на практика е не-
възможна.

Ние трябва да уве-
личим темпото 29 пъ-
ти, за да достигнем
изискванията на ЕК.

За момента първенец

в ЕС и единствената
страна, която може да
достигне до желаните
70%, е Малта. ç

Велико Търново. Тук започна тестване на учителите с антигенни тестове за коронавирус. Целта е да се провери какво
е разпространението на COVID-19 в образователната система, преди големите ученици да се върнат в класните стаи от
4 февруари. Снимка Пресфото БТА
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Постепенно разхлабване
на противоепидемичните
мерки в България препо-
ръча Националният опера-
тивен щаб на работно
съвещание при премиера
Борисов, информират от
правителствения пресцен-
тър. В рамките му бе
потвърдено решението от 4
февруари да се възобнови
присъственото обучение на
учениците от 5. до 12. клас
по строго определен ред.
От началото на февруари
врати отново ще могат да
отворят и залите за фит-
нес, спорт, танци и за
културни мероприятия,
както и магазините в
големите търговски цент-
рове. България се намира
в много добро положение
към момента - заболевае-
мостта на 14-дневна база е
под 100 на 100 000 души, и
сме една от четирите
европейски държави извън
червената зона, коментира
Здраве.нет.  Алармиращ
факт обаче е разпростра-
нението на новия вариант
на COVID-19, който вече е
и у нас и е необходимо да
се намали скоростта на
неговото разпространение.
С тези аргументи Нацио-
налният оперативен щаб
препоръча постепенно

Ïîñòåïåííî ðàçõëàáâàíå íà ìåðêèòå
ïðåïîðú÷à ÍÎÙ íà Áîðèñîâ
Îò ôåâðóàðè îòâîðÿò çàëèòå çà
ôèòíåñ, òàíöè è çà êóëòóðíè
ìåðîïðèÿòèÿ, êàêòî è
ìàãàçèíèòå â ìîëîâåòå

разхлабване на противое-
пидемичните мерки в
България по време на
работното съвещание,
което премиерът свика в
Министерския съвет с
представители на НОЩ,
ваксинационния щаб и
министри. Ще предприе-
мем действия за издаване
на заповед за влизане на
територията на страната
на всички граждани,
идващи от трети страни и
от Европейския съюз, със
задължително влизане у
нас с PCR тест. По този
начин искаме да осигурим
територията на България и
да повишим сигурността на
българските граждани по
отношение на внасянето на
новия вариант на корона-
вируса в страната, заяви
министърът на здравео-
пазването Костадин Анге-
лов. Премиерът Борисов
разпореди на здравния
министър Костадин Анге-
лов да проведе среща с
представителите на ресто-
рантите, заведенията и
нощните клубове и отново
да обсъдят възможни
варианти за тяхното функ-
циониране.

Борисов предупреди, че
ако заведенията заработят
отново сега, при повишава-

не на броя на заразените
с коронавирус, отново ще
трябва да бъдат затворени
и в такъв случай държава-
та по-трудно ще може да
изплаща помощ, защото
пак ще са необходими
нотификации за това.

По отношение на изпъл-
нението на ваксинационния
план министър Костадин
Ангелов докладва, че до
момента над 26 000 души
са имунизирани, като на
4610 лица е поставена и
втората доза от ваксината.
В част от областите на
страната ще започне
ваксинирането на учители-
те. Подготвят се и списъ-
ците с желаещите да се
ваксинират и от третата
ваза на ваксинационния
план. Изпълнителният
директор на Агенцията по
лекарствата Богдан Кири-
лов докладва, че у нас са
пристигнали повече от 14
000 дози ваксини, които
веднага ще започнат да
бъдат поставяни. От
следващата седмица
доставките ще бъдат на
седмична база. Очаква се
и решението на Европейс-
ката агенция по лекарства-

та и за третата ваксина,
която ако бъде одобрена,
ще може да се доставя
още от следващия месец.
Кирилов изтъкна още, че
има достатъчно количества
Ремдесивир, както и
медицински кислород.
Председателят на Нацио-
налният оперативен щаб и
началник на ВМА Венцис-
лав Мутафчийски и дирек-
торът на "Пирогов" Асен
Балтов докладваха, че в
ръководените от тях ле-
чебни заведения намалява
броят на хоспитализирани-
те пациенти и на настане-
ните в реанимация, но в
страната ни е изолиран
новият вариант на вируса
и това е алармиращ факт,
който трябва да заостри
вниманието ни, категори-
чен беше председателят на
НОЩ. Директорът на
Националния център по
заразни и паразитни
болести и член на щаба
Тодор Кантарджиев отбе-
ляза, че няма медицински
доказателства, сочещи, че
новият вариант на COVID-
19 минава по-тежко, но
със сигурност е по-зара-
зен.ççççç
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В "Държавен вестник" е об-
народвана заповедта за обявя-
ване на защитена зона "Камчия",
в която няма изрична забрана
за застрояване на имотите от
най-големия комплекс дюни -
Камчийски пясъци, би тревога Ак-
туално.ком. Голяма част от тях
са заменени по времето на пра-
вителството на Сергей Станишев
в рамките на скандалните за-
менки. Начинът, по който тази
забрана е отпаднала, е изклю-
чително скандален. Това става
чрез незаконна и тайна подмяна
на файл, представен на общест-
вено обсъждане, разкриха от неп-
равителствената организация
"Зелени закони". От организаци-
ята дават и хронологията на под-
мяната - На 25 септември 2020
г. Министерството на околната
среда и водите публикува на ин-
тернет страницата си за обсъж-
дане проект за тази заповед, за-
едно със заповедите на общо 50
защитени зони. Файлът на този
проект е създаден през декемв-

ри 2014 г. и съдържа забрана
за строителство, а също и за
разораване, превръщане в трай-
ни насаждения, извеждане на се-
чи в конкретни имоти с посочен
номер от кадастъра. Тези имоти
са всъщност дюни, които в про-
тиворечие с Конституцията са
обявени първо за земеделска зе-
мя, а после са урбанизирани и
прехвърлени на частни лица.
МОСВ публикува проектозаповед-
та и дава срок от един месец за
обществено обсъждане. Докато
трае обсъждането обаче, фай-
лът, качен на сайта на минис-
терството, е подменен с друг,
създаден на дата 24.09.2020 г.
В този нов вариант на проекта
изричната забрана за застроя-
ване на имотите от землищата
на Ново Оряхово и Шкорпиловци
липсва. Такава липсва и в обна-
родваната в "Държавен вестник"
заповед. Ако бъде запитано за-
що е отпаднала забраната, Ми-
нистерството вероятно ще посо-
чи, че никой не е възразил сре-

щу това в срока на обществено-
то обсъждане и че всички заин-
тересовани лица са имали цял
месец на разположение да го
направят. Експертите обаче не са
подозирали, че се готви отпадане
на забраната, тъй като те са сва-
лили и са се водили от варианта,
публикуван първоначално. Не е
съвсем ясно кога се е случила
подмяната на единия вариант с
другия. Инструментът web.archive.org
помага да се възстанови версия-
та на сайта на министерството от
28 септември 2020 г. И там се
вижда, че е качен първият вари-
ант със забрана за строителство.
Този вариант присъства и в публи-
кации в медиите по темата от 26
септември 2020 г. - под текста са
всички файлове на проектозапо-
веди. Двама експерти, с които от
"Зелени закони" са разговаряли,
са свалили на компютрите си два
различни варианта на проекта.
Единият е свалил първоначалния
на 11 октомври, а другият - под-
менения, на 19 октомври 2020

г. Това означава, че подмяната
би трябвало да се е случила от
11 до 19 октомври 2020 г. Сро-
кът на общественото обсъждане
е бил до 25 октомври, което оз-
начава, че реално е имало само
няколко дни, в които актуалният
вариант на заповедта е бил он-
лайн, но логично никой от заин-
тересованите не е забелязал, че
файлът е нов, след като имената
на двата файла са сходни
(Pr_zap_BG0000116_Kam-chiya  и
P r _ z a p _ Z Z _ B G 0 0 0 0 1 1 6 _
Kamchia). От "Зелени закони" нас-

Държавите от ЕС имат пра-
вото да предприемат действия
срещу производителите на вак-
сини за забавените доставки.
Това заявиха днес говорители
на Европейската комисия, ци-
тирани от БТА.

Държавите от ЕС и ЕК не са
доволни от новините от мина-
лата седмица, посочиха говори-
телите по повод съобщението
на "АстраЗенека", че доставки-
те ще се забавят допълнител-
но, както по-рано заявиха и от
"Пфайзер". Те уточниха, че пред-
седателят на комисията Урсула
фон дер Лайен е разговаряла с
ръководството на "АстраЗенека",
а следобед предстои подобен
разговор и с участието на пред-
ставители на държавите от ЕС.
Еврокомисарят по здравеопаз-
ването Стела Кириакидис е из-
пратила до дружеството писмо
с искане за пояснения.

Сключените от ЕК предва-
рителни споразумения предвиж-
дат възможност държавите от
ЕС да заведат иск за неизпъл-
нение на договор. Еврокомиси-
ята настоява графикът на дос-
тавките да се спазва, особено
след като осигури значително
финансиране на двете фирми
за разгръщане на производст-
вени мощности още преди одоб-
рението за техните ваксини от
Европейската агенция по лекар-
ствата, допълниха говорители-
те. Те не потвърдиха и не отре-
коха възможността за антимо-
нополно разследване по повод
съмненията, че двете фирми са
продали заявените от ЕС коли-
чества на друг купувач в прес-
ледване на по-голяма печалба.
Не променяме поставените це-
ли за мащаба на имунизацията
в следващите месеци, уточниха
говорителите. Те не отговориха
на въпрос дали в новата обста-
новка Фон дер Лайен, която се
обвърза тясно с преговорите за
ваксините, възнамерява да по-
еме някаква отговорност. ççççç

ÅÊ: ÅÑ ìîæå äà
ïðåäïðèåìå ìåðêè
ñðåùó ïðîèçâîäèòåëèòå
íà âàêñèíè
çà çàáàâåíè äîñòàâêè

тояват министърът на околната
среда и водите Емил Димитров
да отмени обнародваната заповед
и да издаде друга, като върне из-
ричната забрана за застрояване
на конкретните имоти. Министъ-
рът на околната среда и водите е
разпоредил извършване на вът-
решна проверка. В случай че се
установят пропуски при провеж-
дането на процедурата, ще бъде
възобновено производството по
издаване на заповедта за обявя-
ване на защитена зона "Камчия",
съобщиха от МОСВ.ççççç
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Корнелия Нинова
връчи електронни карти
за членство в БСП на
новоприети и възстанови-
ли статуса си на социа-
листи няколко десетки
варненци. Варна е втори-
ят град след Пловдив,
където председателят на
БСП лично поздрави
новите и завърнали се в
партията притежатели на
партийни книжки.

Средната възраст на
новите партийци от морс-
ката ни столица е 25
години. Сред тях са въз-
питаници на Висшето
военноморско училище
със специалност "Корабо-
водене", "Корабоплаване"
и Логистика"; специалисти
по информатика, програ-

Êîðíåëèÿ Íèíîâà ïðèå íîâè
ìëàäè ÷ëåíîâå íà ÁÑÏ âúâ Âàðíà
Â öÿëàòà

ñòðàíà

ïîñòúïâàò

ìîëáè çà

ïðèñúåäèíÿâàíå

êúì ïàðòèÿòà

Íà òîçè äåí

Събития
 1788 г. - По време на

първото заселване на Авст-
ралия като английски катор-
жен лагер е основан Сидни;
денят е обявен за Ден на
Австралия и се чества като
национален празник.

 1905 г. - В ЮАР, край
Претория, е намерен най-го-
лемият диамант в света - на-
речен "Кулинан", тежък 3106
карата (621 г.).

Родени
 1715 г. - Клод Адриан

Хелвеций, френски философ
 1891 г. - Димитър Гю-

дженов, български художник
 1918 г. - Николае Ча-

ушеску, румънски президент
и генерален секретар на РКП
за периода 1965-1989 г.

 1921 г. - Акио Мори-
та, японски предприемач

 1925 г. - Пол Нюман,
американски актьор

 1928 г. - Роже Вадим,
френски режисьор

 1934 г. - Тодор Кавал-
джиев, деец на БЗНС "Нико-
ла Петков", вицепрезидент
на България за периода
1997-2002 г.

 1945 г. - Евгени Кири-
лов, български дипломат и
политик, бивш посланик в
ЮНЕСКО, народен предста-
вител и евродепутат от БСП

 1960 г. - Валентин
Йорданов, български борец

 1963 г. - Жозе Мури-
ньо, португалски футболен
треньор

 1963 г. - Красимир
Узунов, български журналист
и основател на Агенция "Фо-
кус"

Починали
 1920 г. - Жан Ебютерн,

френска художничка
 1943 г. - Николай Ва-

вилов, руски ботаник и ака-
демик

 1952 г. - Хорлоогийн
Чойбалсан, монголски поли-
тик, дългогодишен лидер на
Монголия

 1962 г. - Лъки Луча-
но, американски мафиот

 1967 г. - Добри Тер-
пешев, български антифа-
шист и държавник

 1968 г. - Никола Фур-
наджиев, български поет

 1975 г. - Любов Ор-
лова, съветска актриса

 1980 г. - Георги Карас-
лавов, български писател,
председател на Съюза на пи-
сателите за периода 1958-
1962 г.

 2020 г. - Коби Брайънт,
американски баскетболист



миране, финанси и между-
народни отношения от
Икономическия и Техни-
ческия университет във
Варна.

Бъдещи медици и 30-
годишен мъж, завършил
образованието си в Лон-
дон -  маркетинг мени-
джър, но завърнал се да
работи да се развива у
нас, попълват списъка на
новопостъпилите социа-
листи край морето.

Възстановилите членст-
вото си варненци са
напуснали партията преди
години в знак на несъгла-

Çèìàòà íàïîìíÿ çà ñåáå ñè â ñëåäâàùèòå äâà äíè
Пореден епизод на зима 2021

се очаква да започне във вторник
и да продължи около 48 часа. Пор-
ция студен въздух от арктическите
ширини е напът да обхване от се-
верозапад почти цялата страна. В
същото време над Балканите ще
нахлуе влага от Средиземномори-
ето, която ще донесе повсемест-
ни валежи, предава "Нова тв".

Снеговалежите ще започнат
още през нощта и призори във
вторник от северозапад. До обяд
ще обхванат в различна степен За-
падна и Северна България. В из-
точните райони на страната ще за-
вали дъжд, който по-късно с пада-

нето на температурите ще преми-
не в сняг.

Интензивен снеговалеж се
очаква в по-късните часове във
вторник и в нощта срещу сряда,
когато студеният въздух ще обх-
ване дори Черноморието. В сряда
преди обяд от запад на изток ва-
лежите ще започнат да намаляват
и да спират. Най-късно това ще се
случи в Североизточна България.

Има условия в следващите 48
часа да се натрупа снежна пок-
ривка около и над 20 сантиметра
в Предбалкана, котловините юж-
но от Балкана, в Североизточна
България. На югоизток ще се из-

и пътища са възможни усложне-
ния в трафика. Вятърът ще съз-
дава предпоставки за навявания,
ниските температури - за обле-
деняване.ç

сие с политиката, водена
от предходни председате-
ли на БСП. Десетките
поддръжници на политики-
те и реформите в партия-
та, провеждани от Нино-
ва, се възползват от
шанса да се върнат и да
подкрепят лидера и Сто-
летницата.

След обявяването
преди седмица от лидера
на българските социалис-
ти на старта на инициати-
ва за включване в БСП в
цялата страна - "Нацио-
нална кампания за прием
на нови членове", първи

се отзоваха оттеглили се
социалисти от Пловдив,
както и нови желаещи за
членство. Тогава Нинова
заяви: "Всеки, който иска
промяна и е готов да
работи с грижа за хората,
е добре дошъл. Благодаря
на тези, които се завръ-
щат при нас, и на новите
членове. Заедно ще
направим промяната в
България възможна".

В структурите на БСП в
цялата страна постъпват
молби за членство в
партията, потвърди и във
Варна Корнелия Нинова.ç

"Вече започва да сработва ко-
лективният имунитет... Над 50% от
хората няма и да реагират на ви-
руса, защото имат преимунитет от
предишни срещи с коронавиру-
си... Виждаме страни с драстич-
ни мерки, при които ситуацията
не е по-добра. Много може да се
спори доколко мерките са ефек-
тивни. Хората се предпазват на
обществени места, но в семейна
среда това не е така", коментира
пред БНР проф. Андрей Чорбанов,
директор на департамент "Имуно-
логия" в Института по микробио-
логия на БАН.

Той подчерта, че серотипът на
вируса от Великобритания е с две
основни мутации и че трябва да

Ïðîô. ×îðáàíîâ: Çëå ñìå ñ âàêñèíèðàíåòî,
êîëåêòèâíèÿò èìóíèòåò ùå ñðàáîòè

се знае, че през различните ет-
носи и групи вирусът се движи
по различен начин, което се дъл-
жи на специфичната среда, коя-
то осигурява генофондът на да-

ден етнос.
"Фактът, че един вирус е мно-

го по-заразен в една страна, не
значи, че ще е такъв в друга -
може да е повече или по-малко
заразен".

В предаването "12+3" проф.
Чорбанов допълни: "По брой вак-
синирани сме доста назад. В Из-
раел, например очакваме, че от
март нататък няма да има забо-
леваемост, което ще е доказа-
телство и за ефективността на
ваксините".

По повод ваксината, по коя-
то работи екипът в БАН, имуно-
логът обяви, че се очаква разре-
шение от агенцията, контролира-
ща експеримента с лабораторни

животни. Когато това решение се
получи, експерименталната рабо-
та ще продължи.

"В контакт сме с лаборато-
рии, които да ни осигурят вирус,
за да направим реални тестове
за качеството на ваксините. То-
ва е нещо, което трябва да се
направи, за да се провери колко
е реално протективна. По отно-
шение на много от другите вак-
сини това не е правено... Дори
пандемията да е привършила, до-
като нашата ваксина стане гото-
ва, ако тя е преминала успешно
всички тестове, то тази платфор-
ма за правене на ваксини може
да бъде използвана много успеш-
но във всякакви бъдещи случаи".ç

лее солидно количество дъжд. В
някои райони на областите Бур-
гас, Ямбол, Хасково и Кърджали
метеорологичните модели пред-
виждат до 80-100 литра на квад-
ратен метър за двата дни.

Температурите ще паднат осе-
заемо от сряда до петък. Дневни-
те ще се колебаят около нулата, а
сутрин и вечер - в интервала ми-
нус 5 - минус 10 в някои райони.

В планините снеговалежите ще
са обилни в масивите на Югоза-
пад, в Стара планина и Родопите.
Вторник вечерта се очакват сне-
говалежи и на изток - в Странжда
и Сакар. По планинските проходи
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Ðîäíèòå êóïóâà÷è
ïàñ íà çúðíåíàòà áîðñà

 След първоначалния
подем на 2021 г. на  цени-
те на зърнените култури,
борсовите пазари пуснаха
парата и последва поевти-
няване на някои от стоки-
те. Единствено изключе-
ние направиха офертите
за пшеница, съобщават от
Софийска стокова борса.
През изминалата седмица
пшеницата в САЩ остана
без промяна на старата
си цена от 293.00 щ.д./тон,
тази във Франция се
вдигна с 8.00 евро до
243.00 евро/тон. Цената и
в Русия и в Украйна също
се повиши чувствително
със съответно 15.00 и
16.00 долара до 296.00 и
295.00 щ.д./тон.

Царевицата тръгна
надолу в САЩ с минус
6.00 долара до 247.00
щ.д./тон, в Украйна посо-

ката е обратна - плюс 5.00
долара и 260.00 щ.д./тон.

Ечемикът във Франция
добави 4.00 евро до 226.00
евро/тон, а в Украйна
плюс 15.00 долара до
245.00 щ.д./тон.

Рапицата в Европейс-
кия съюз (Еuronext) обърна
тренда и се понижи с 5.75
евро до 433.75 евро/тон.

В подкръг "Зърно" на
Софийската стокова
борса  котировките тази
седмица останаха без
промяна. За хлебна пше-
ница котировките купува
липсваха, продавачите
анонсираха 390.00-400.00
лв./тон, а за фуражна
пшеница 380.00 лв./тон.
Фуражен ечемик се търси
на 330.00 лв./тон. При
царевицата предложения-
та са на 360.00 лв./тон,
при маслодайния слънчог-

Îáñúæäà ñå óäúëæàâàíå íà ãðóïîâèÿ ëîâ íà äèâà ñâèíÿ
Удължаване на груповия лов

на дива свиня ще бъде разгледа-
но на заседание на парламен-
тарната Комисия по земеделие,
информира БНТ. Това е едно от
предложенията за промени в
Проекта за изменение и допъл-
нение на Закона за лова. Пред-
видено е ловният сезон да про-
дължи два месеца след офици-
алното му закриване, за да се
намали популацията на дивите
прасета. Важно пояснение е, че
ще се ловува само в зоните, в
които няма регистрирани случаи
на Африканска чума по свинете

ÑÀÙ íàìàëèõà, à Åâðîïà
ïîâèøè ïøåíèöàòà
äî 243 åâðî/òîí

Биологичното отглеждане на
полски култури подобрява поч-
вата. Лабораторните анализи до-
казват, че когато черноземът се
щади, нараства процентното съ-
държание на хумус в изтощена-
та земя. Това сподели Милена
Минчева, която заедно със се-
мейството си отглежда биопше-
ница в община Генерал Тошево.
"Редовно правим лабораторни
анализи в Института по почвоз-
нание "Н. Пушкаров" и имаме ре-
ален поглед какво се случва в
нашите полета. Подобряването на
показателите на почвата не ста-
ва за 1 година, процесът е дълъг.
Отдавна сме се насочили към
биологично земеделие, като пос-
ледните 5 години вече имаме и
сертификат", споделя чаровната
дама.  Лабораторните проби по-

Áèîëîãè÷íîòî
çåìåäåëèå ïîäîáðÿâà
÷åðíîçåìà â Äîáðóäæà

казват, че в полетата на биопро-
изводителите се отчита високо
хумусно съдържание до 4,6 %.
Когато се насочват към биоло-
гично земеделие, процентът е бил
3. Анализите доказват още нали-
чие на много аеробни и анае-
робни микроорганизми, които
допринасят за образуване на ху-
мус.

Интензивното отглеждане на
полски култури е на път да изто-
щи плодородния чернозем. За то-
ва предупреждават от години уче-
ните от Добруджанския земедел-
ски институт. В някои части на
Добричка област вече почти из-
чезва почвеното органично ве-
щество, алармира проф. Марга-
рита Нанкова. Специалистът по
агрохимия призовава за опазва-
не на националното богатство. "В

световен мащаб има 32 почвени
групи. С право можем да се гор-
деем, че имаме музей на почвата
на открито, тъй като страната ни
притежава 24 почвени групи с 276
почвени различия. Това е изклю-
чително голямо предизвикателст-
во по отношение на опазването и
експлоатирането на земята", спо-
деля ученият. Според проф. Нан-
кова е важно всеки един почвен
тип и разновидностите му да бъ-
дат опазени в автентичния му вид,
за да имаме устойчиво земеделс-
ко производство.

Опазването на почвите има
въздействие върху цялата екосис-
тема. "В нашите полета вече има-

ме див заек, кошути, завърна
се полското врабче. Ефектът е
поразителен", споделя още Ми-
лена Минчева. Дамата е кате-
горична, че с просто око се виж-
да разликата в структурата на
почвата. "Всичко това показва,
че вървим в правилната посо-
ка. За да произвеждаме чиста
храна, ние трябва да започнем
от почвата, да не я тровим с
химия и да се грижим за расте-
нията. Вкусът, който постигаме,
е невероятен. Произвеждаме
биологично зърно от пшеница,
което мелим в каменна мелни-
ца на брашно", допълва още
стопанката.ç

(АЧС).
През 2020 г. като част от

битката със заразата бяха пред-
ложени и законови изменения
в лова на дивеч. Заради много-
то възражения от страна на лов-
ци и екозащитници проектоза-
конът беше върнат за цялостно
преразглеждане до постигането
на консенсус.

От началото на 2021 г. бро-
ят на откритите с АЧС диви сви-
не сериозно се повиши. За по-
малко от десет дни бяха отчете-
ни 142 положителни проби на
болестта.ç

лед за търсенето от място
цените са от 900.00 до
920.00 лв./т, продавачите
обявяват 950.00 лв./тон.
Всички цени са без ДДС.

Читатели на Агри.Бг
също обменят информация
как се търгува зърното в
техния район.

Преди седмица във
Великотърновско фуражна-
та пшеница върви по 400
лв./тон, а маслодайният
слънчоглед -  1050 лв./тон.

В района на Русе
фермер посочва 385 лв./

тон за царевицата и 410
лв./тон за пшеницата.

В Пловдивско пшени-
цата се котира 420 лв./
тон.

За Добричко цитира-
ните цифри са следните:
пшеница - 425 лв./тон,
царевица 385 лв./тон,
слънчоглед - 1050 лв./тон.

А техен колега ги
призова да не продават
под 450 лв./тон пшеница
и под 1100 лв./тон слън-
чоглед, като цените са с
тенденция за още ръст.ç

Пчеларството ни е културна ем-
блема, важен сектор за запазване-
то на регионите и полезна дейност
за земеделието, затова настояваме
всички регистрирани пчелини у нас
да се подпомагат, заяви пред Агри.БГ
доц. Юлиян Станчев, председател на
Областния пчеларски съюз в Пле-
вен. Докато текат обсъжданията на
реформите в новата ОСП, от пче-
ларския бранш отново дойде иска-
нето за промяна на регламента и
възможност за справедливо разп-
ределение на средствата Не сме съг-
ласни с това, че средствата, които
се осигуряват на българските пче-
лари, се определят от всички ре-
гистрирани пчелни семейства, кои-
то са около 750 хиляди, а средст-
вата, който се предоставят, ги по-
лучават само 10-15% от пчеларите
- регистрираните като земеделски
производители, конкретизира иска-
нето доц. Станчев.

От казаното излиза, че някои
пчели са по-пчели от други, защото
стопаните им имат различен статус.
Статистиката, на базата на която се
одобряват и отпускат евросредст-
вата, включва всички регистрирани
в Българската агенция по безопас-
ност на храните (БАБХ) животно-
въдни обекти - пчелини. Според бъл-
гарското законодателство обаче
право на субсидии имат само ре-
гистрираните земеделски произво-
дители. Така една голяма част от пче-
лите в статистиката никога не виж-
да и лев. Обяснението за това е, че
земеделските стопани плащат данъ-
ци в хазната и затова имат право
да получават средства, но дали спра-
ведливостта е еднозначна в случая?

"Регистрацията в БАБХ е задъл-
жителна, но регистрацията като зе-
меделски стопанин не е. Ясно ни е
защо се изисква да си регистриран
производител, но пчеларството има
и друго значение, не е само произ-
водство и търговия", припомня бран-
шовият представител. И дава при-
мери в тази посока: "В други стра-
ни има равномерно разпределение
за всяко пчелно семейство. В Пол-
ша пчеларите, които притежават до
80 пчелни семейства не са длъжни
да бъдат регистрирани земеделски
производители, но получават пари
от пчеларската програма."

За да е възможно това и у нас,
е нужно да се промени регламентът
за финансиране. По думите на  доц.
Станчев това не става заради огра-
ниченията, идващи от Министерст-
вото на финансите, а не от Земе-
делското министерство. И все пак -
министерства много, това в крайна
сметка не засяга нито пчеларя, ни-
то пчелата. Засяга ги това, че след
като Европа отпуска пари и за тях,
би следвало да могат да си ги полу-
чат. "Много сектори не могат да бъ-
дат свръх едри, но са важни за за-
пазването на регионите, за култур-
ните традиции. Пчеларството е тра-
диционна, поколенческа дейност у
нас, част от националната ни и кул-
турна идентичност. Другият момент
е свързан с важността на опраши-
телите в световен план. Тревогата
за състоянието на насекомите е го-
ляма. В Европа се установява, че
от 1500 вида опрашители са оста-
нали само 5-6. Това е резултат най-
вече от пръсканията с вредни ве-
щества. Медоносната пчела се за-
пазва за сега благодарение на пче-
ларите", заявява на финал доц. Юли-
ян Станчев.ç

Íàñòîÿâàíå: Âñè÷êè
ï÷åëíè ñåìåéñòâà äà
ïîëó÷àâàò ñðåäñòâàòà
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Îãðîìíèÿò ñêîê íà
áåçðàáîòèöàòà å â
ãîëåìèòå ãðàäîâå

В условия на пандемия
в края на миналата
година Ловеч отчита по-
ниска безработица в
сравнение с края на 2019
г. В Бюрото по труда има
обявени свободни работ-
ни места. "Няма ден, в
който да няма. Стигали
сме и до над 200, дори в
условията на пандемия",
казва кметът на града
Корнелия Маринова. Най-
висок ръст на безработи-
цата в общината са
регистрирали през март
миналата година и тя
постепенно намалява, за
да достигне към 1 януари
5.98%. Според Маринова
подкрепящите антикризис-
ни мерки на държавата
са дали своя резултат.

Собствениците на
заведения обаче не са
така оптимистично наст-
роени. Председателят на
Асоциацията на хотелие-
рите и ресторантьорите в
града Петко Игнатов
споделя притесненията за

загуба на част от персона-
ла, който не може да стои
няколко месеца без запла-
ти. "Всеки ще се пренасо-
чи към производство или
друга дейност, колкото и
да не му се отдава и да
не му се иска", коментира
той пред БНР. Игнатов
дава пример - "последно
сега са изплатени 24 лева
от ноември месец, първо
плащане е извършено сега
за тези служители, които
са в неплатен отпуск".
Някои от готвачите напри-
мер са заминали да
работят в курортите с
отворени заведения. "Вече
има обяви за продажба на
хотели и ресторанти. Този,
който има заеми, няма да
издържи. Който е под
наем, също няма да из-

държи", прогнозира Петко
Игнатов.

Ловеч е позитивно
изключение от общата
ситуация, коментира в
предаването "Преди
всички" Георги К. Първа-
нов, специалист по човеш-
ки ресурси и член на
борда на Българската
асоциация за наемане на
хора. По думите му огром-
ният скок на безработица-
та е в големите градове.
Годината стартира доста
негативно. През първата
седмица на януари доба-
вихме 15 хиляди нови
безработни, изтъкна
Първанов. Той цитира
официална статистика,
според която за почти
година от началото на
пандемията загубата на

Търговски обекти, затворени
заради противоепидемичните
мерки, настояват да заработят
веднага, дори с цената на по-
малко работни дни и ограниче-
но работно време. Това се каз-
ва в писмо до премиера Бойко
Борисов, вицепремиера Томислав
Дончев, министъра на финанси-
те Кирил Ананиев и министъра
на икономиката Лъчезар Бори-
сов, разпространено от Българ-
ската ритейл асоциация, която
обединява над 100 представи-
тели на търговията на дребно.
Представителите на търговския

Òúðãîâöè èñêàò íåçàáàâíî îòâàðÿíå, íå ñà
ïîëó÷èëè íèòî ëåâ îò äúðæàâàòà

бранш са съгласни да работят пет
вместо седем дни в седмицата.
85% от магазините, членове на
асоциацията, са затворени, защо-
то се намират в големи търговс-
ки центрове.

Заради ограничителните мер-
ки секторът губи стотици милио-
ни левове и призовава властта
да го спаси от фалит. В писмото
си собствениците на затворени-
те обекти настояват за незабав-
но отваряне на търговските цен-
трове, за да може поне оцелели-
те да се опитат да възстановят
дейността си, и твърдят, че меж-

Ресторантьорите предуп-
реждават, че политически фи-
гури не са добре дошли на
протеста на бранша. Това се
казва в писмо от Българската
асоциация на заведенията и
Сдружението на заведенията
в България. Декларацията е
ден преди организирания про-
тест на 27 януари 2021 г. пред
Министерския съвет. Протес-
тът е строго браншов, с точни
и ясни искания за сектора, пи-
шат от двете сдружения.
"Предварително обявяваме, че
ние няма да позволим той да
бъде яхнат политически, как-
вито опити вече се забеляз-
ват. По тази причина се обръ-
щаме към ръководствата на
всички политически партии и
техните лидери", пишат от
бранша.

Те подчертават, че органи-
зираният протест пред сгра-
дата на Министерския съвет е
икономическият, строго бран-
шов и не желаят политически
фигури да присъстват на не-
го. Браншовите асоциации
представляват икономически-
те интереси на своите члено-
ве. При подаване на заявле-
ние за членство ние не ги пи-
таме на коя партия са при-
върженици, пишат ресторан-
тьорите. Те изтъкват, че всеки
член на организацията може
да поддържа една или друга
партия, но това няма значе-
ние за бизнеса.

С благодарност за всички,
които подкрепят сектора и
служителите, ресторантьорите
пишат, че няма да позволят
техните искания да станат част
от предизборната кампания.
"Имаме свои искания и цели,
за които се борим. Нямаме по-
литически обвързаности и дър-
жим това да остане така", пи-
шат в декларацията. Диплома-
тично повтарят на партийните
привърженици да се въздър-
жат от участие в протеста и
изразяват надежда, че инте-
ресът към сектора ще продъл-
жи и след 4 април 2021 г.,
когато е датата на парламен-
тарните избори.ç

Ðåñòîðàíòüîðèòå
íå èñêàò ïîëèòèöè
íà ïðîòåñòà ñè

работни места възлиза на
150 хиляди. "Според мен
реалното число е около
200 хиляди. По мои смет-
ки може би сме на около
12-13% безработица."

Дори да се случи
отварянето, което очаква-
ме, то няма да доведе до
бърз ръст на заетостта,
категоричен е Георги
Първанов. "Хората няма
да посещават особено
често в началото нито
моловете, нито фитнесите,
нито ресторантните и
много бизнеси, които на
ръба са оцелявали и са си
правели сметка, че ще се
възстановят бързо, също
могат да бъдат загубени."

Бизнесите, които оцеля-
ват и бързо са се преори-
ентирали в новата среда,
са свързани с онлайн
сферата, медицината и
фармацията, IT индустрия-
та, посочи Георги Първа-
нов. "Виждаме криза,
каквато не сме свикнали.
Ще трябва да се пренапи-
шат учебници по икономи-
ка. В криза би трябвало
борсите да са надолу,
имотите, а те са нагоре.
Много странно е това,
което се случва", обобщи
Първанов.ç

Ðåàëíîòî
÷èñëî íà
õîðàòà,
îñòàíàëè áåç
ïðåïèòàíèå,
å îêîëî 200
õèëÿäè,
êàçâàò îò
Áúëãàðñêàòà
àñîöèàöèÿ
çà íàåìàíå
íà õîðà

В условията на въведените ог-
раничения заради коронавируса
у нас се наблюдава драстичен
спад в обявите за работа. Това
показват данните на консултант-
ските компании и кариерните
сайтове. 19% по-малко нови
предложения за работа през ми-
налия месец спрямо ноември, от-
чита една от водещите компании
за подбор на персонал у нас. В
рамките на година пък обявите
за търсене на нови служители
са намалели с цели 44 на сто. С
най-голям спад са обявите в сек-

Äðàñòè÷åí ñïàä â îáÿâèòå çà ðàáîòà

ду 10 и 15% от търговците на
дребно в страната вече са фа-
лирали. От организацията насто-
яват за преразглеждане на до-
сегашните мерки и незабавно из-

плащане на помощите. Например
търговците, подали документи
още в първия ден от отварянето
на програмата - 10 процента, все
още не са получили нито лев.ç

торите строителство, здравеопаз-
ване и производство. В отрасли
като изкуство, търговия, хотели-
ерство, ресторантьорство, мар-
кетинг също има намаление.

Конкуренцията сред кандида-
тите, търсещи работа, е голяма,
отчитат компаниите за подбор на
персонал. За да се стигне до ин-
тервю за работа, експертите съ-
ветват да има адекватно описа-
ние на трудовия стаж и самите
задължения като процеси, които
са извършвали при предишните
си работодатели. Добро образо-

вание, предишен опит и възмож-
ност за комуникация и за спра-
вяне с конфликти се ценят най-
високо от работодателите.

Очакванията обаче са, че биз-
несът ще преодолява бавно ефек-
тите от коронакризата, а това ще
влияе и на пазара на труда. "Бав-
но и трудно съживяване, връща-
не към предкризисните нива
евентуално ще има чак в след-
ващата година", заяви пред Би
Ти Ви икономистът Румен Гълъ-
бинов. Прогнозите са, че сред
най-търсените специалисти ще

бъдат хората в ИТ индустрията и
аутсорсинг компаниите.  След
празниците, с началото на годи-

на, вече се наблюдава по-висо-
ко търсене на хора, отчитат още
експертите.ç
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БИО Магазин КООП - Вашият „консултант“
за здравословен живот

Когато търсим богато

разнообразие от биопро-

дукти, веднага се насоч-

ваме към ул. Искър 30, гр.

София, за да посетим БИО

Магазин КООП, който от-

вори врати през 2018 г. От-

тогава, до сега, обектът

предлага качествени, на-

турални храни и козмети-

ка на стотици потребите-

ли и техните семейства.

Освен пълна кошница

с вкусни здравословни

продукти, БИО Магазин

КООП, който е част от

650-те в търговска верига

КООП, предлага персо-

нално отношение към все-

ки клиент. Храна за душа-

та и тялото!

Екипът на БИО Мага-

зин КООП вярва в силата

на естествените продукти

и качеството на храната,

което е от основно значе-

ние, за да бъдем здрави,

щастливи и енергични. Ето

защо се стреми да осигу-

рява изобилие от био про-

дукти с добро съотноше-

ние цена-качество. Тук ца-

ри истинска пъстрота от

български и вносни про-

дукти на утвърдени и ино-

вативни био марки!

 Освен търговската за-

ла с биохрани и козмети-

ка, в БИО КООП ще от-

криете салатен бар с при-

готвени на място свежи

зеленчукови и плодови

салати, фрешове и други

кулинарни изкушения, ко-

ито може да поръчате и

да вземете в обедната по-

чивка или за вкъщи. БИО

КООП разполага с он-

лайн магазин: www.bio

shopcoop.bg и предлага

доставка до адрес, за да

бъдат улеснени клиенти-

те, много от които в мо-

мента работят от вкъщи.

За поръчки и повече ин-

формация: тел. 0882 438

082, email: office@bioshop

coop.bg

Правилният избор на

храни понякога може да

бъде трудна задача, осо-

бено ако сте внимателни

към това, което консуми-

рате. Заобиколени сме от

огромно разнообразие

продукти, които създават

впечателние, че са вкусни

ка, тук ще получите ин-

формация, отношение и

гаранция за качество!

Специално за клиенти-

те на БИО КООП е оси-

гурена потребителска кар-

та, с която може да се

възползвате от различни

бонуси и отстъпки при

покупка на стоки в мага-

зина. Картата е чудесен

начин да облекчите се-

мейния бюджет, без да се

лишавате от екологично

чиста и вкусна храна. За

всички, които се възпол-

зват от потребителската

карта, са предвидени спе-

циални ваучери, които

могат да се използват след

достигане на определен

оборот: при оборот от

200 лв. получавате ваучер

на стойност 10 лв. и съот-

ветно - 500 лв.= 30 лв.;

700 лв.= 50 лв.

В края на годината

БИО Магазин КООП ор-

ганизира празнична Колед-

на томбола за своите кли-

енти. Участниците в нея

имаха възможност да спе-

челят страхотна подаръч-

на кошница "Шоколадово

изкушение" от коопера-

тивния магазин ШОКО

КООП. Победителят в Ко-

ледна томбола '2020 - Ве-

селка Здравкова бе изтег-

лен на 5 януари.

И още…

В БИО Магазин КООП

имате възможност да ста-

нете част от кооперация

по Ваш избор, като пода-

дете молба за членство в

специално предвидения кът

за член-кооператори. Ста-

ни един от нас, защото:

� участваш реално в

дейността и управлението

на кооперацията;

� получаваш дивиденти

за участието си в дяловия

капитал на кооперацията;

� притежаваш индиви-

дуална карта "КООП", с ко-

ято пазаруваш с отстъп-

ка в обектите от търгов-

ска верига "КООП";

� почиваш с отстъпка

в реновираните коопера-

тивни туристически ком-

плекси.

Дирекция КООП
"Медии и реклама"

и здравословни. Истина-

та, обаче е, че рядко мо-

жем да открием качестве-

ни биопродукти на добри

цени.

Ето защо екипът на

БИО Магазин КООП от

усмихнати служители ще

се погрижат да бъдете

добре информирани за

асортимента, който се

предлага. Освен изобилие

от био храни и козмети-



Ïîñëåäíèÿ ÷îâåêîÿäåö Òðúìï
ãî èçÿäîõìå â÷åðà
Äúëáîêàòà äúðæàâà íà âàøèíãòîíñêèÿ åëèò èçëèâà âåùåðñêè
áÿñ ñðåùó îïîíåíòèòå ñè

"Демокрацията победи",
съобщи Байдън на празна-
та поляна. Пред Капитолия
имаше повече знамена, от-
колкото хора, и повече вой-
ници, отколкото политици.
Но тв камерите ни за миг
не се обърнаха назад, нито
в мрежата има много сним-
ки на пустите пространства
по Националния мол (алея),
на войниците (които също
бяха подложени на чистка
за политическа благонадеж-
дност) и телените и бетон-
ни заграждения. Търсачката
е пълна със сравнителни
снимки от инаугурациите в
2009 и 2017 г., да се види
колко повече гости имаше
за Обама, отколкото за
Тръмп. Дали ще има такива
сравнения за Тръмп и Бай-
дън? Впрочем и предизбор-
ните им мероприятия в 2020
г. пак изглеждаха така.

Започва нова ера, чува-
ме отвред: край на тръмпиз-
ма и канибализма, послед-
ния канибал го изядохме
вчера. Има наистина осеза-
телна промяна. За което -
освен по засиленото воен-
но присъствие в столицата,
по-голямо от това в Афганис-
тан и Ирак - може да съдим
и по тона на официозните
медии, този важен лакмус
на промяната. Нали бяхме
свикнали с всекидневната
им война на изтребление
срещу Тръмп, а ето че във
вторник вечерта политичес-
кият директор на CNN Дей-
вид Кейлиън каза в ефир,
че "тези лъчи, дето извират
иззад мемориала на Лин-
кън... са като продължения
на ръцете на Байдън, които
прегръщат Америка". В сря-
да сутринта след церемони-
ята за жертвите на ковид во-
дещият от MSNBC Еди Глод
пък каза в ефир, че Байдън
"лекува разбити сърца и пре-
вързва раните им". А днес в
социалната мрежа моя съу-
ченичка журналистка, живе-
еща в САЩ, сподели, че "с
Байдън и жена му любовта
отново се заселила в Белия
дом". Живял съм по време-
то на Живков и Брежнев и
такъв сюрреалистичен под-
халимаж (рус. подмазвачес-
тво) и тогава не съм чувал.

Образците на новата
американска журна-
листика могат да се
открият сигурно
в Северна Корея.

С изследователски инте-
рес изслушах и изказване-
то на Байдън; макар само
по себе си, разбира се, то
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да не представляваше друг
интерес. Освен че е над
средното корумпиран, 46-ят
ни президент е и над сред-
ното скучен и посредствен,
политик без идеи и каузи.
Но при все това бях изне-
надан от мисловната оскъ-
дица на речта му. Веднага
ми се натрапи контрастът с
впечатляващите речи на
Обама в 2009 г. и - да, не се
смейте - Тръмп в 2017 г. И
двамата бяха дошли на
власт с някаква историчес-
ка мисия. Обама, за когото
два пъти гласувах и след чи-
ято първа победа искрено
ликувах, "беше на правилна-
та страна на историята" -
след глобалната финансова
катастрофа от 2008 г., банк-
рута на пазарния фундамен-
тализъм, на агресивната по-
литика на Буш в Афганистан
и Ирак и под призрака на
възникващата при Буш II по-
лицейска държава. Неслу-
чайно в началото Барак бе
срещан като рок звезда от
грамадни ентусиазирани
тълпи от Кайро до Берлин.
За съжаление, той

остана в историята
като "африканската
маска на американ-
ския империализъм"

(the blackface of American
imperialism), като първия Но-
белов лауреат за мир, раз-
бомбил друг Нобелов лауре-
ат, и като подпалвача на Ки-
ев в 2014 г.

Изказването на Тръмп в
2017 г. също бе паметно. Ква-
зисоциалистическо - наис-
тина, малко по фашистки.
Грижа за народа, но не ина-
че, а в дружба и солидар-
ност с капиталистите, поне
с национално отговорните -
и вълкът сит, и агнето цяло.
Всичко за сметка на лоша-
та чужбина. Тръмп, макар по
фантастичен, обърнат с гла-
вата надолу начин, постави
в речта си реални пробле-
ми: да пресушим вашинг-
тонското блато и дадем
властта на народа; т. е. по-
литиците богатеят, а фабри-
ките затварят; средната кла-
са се топи, семействата ед-
ва свързват двата края, а
никой не ги представлява на
горните етажи; училищата
харчат много, но оставят
много деца на улицата на
милостта на банди и нарко-
тици; инфраструктурата е в
разруха; армията и грижи-
те за ветераните са в упа-
дък; във външната политика
- серия от кървави катаст-
рофи...

В сравнение с тази ли-
тания от реални проблеми
в 2017 г. от устата на Тръмп,
какво чухме днес от Байдън?
Освен че демокрацията би-
ла победила? Никакви ре-
ални структурни проблеми
на американското общество
от рода на горните не бяха
хванали вниманието на 46-
ия президент на САЩ. Нито
дума! Няколко пъти обаче
спомена в различна форма
за въстанието от 6 януари,
"разтърсило самата основа
на Капитолия".

"Малко президенти пре-
ди него били изправени

пред по-големи предизвика-
телства". А неговите предиз-
викателства били две: (1) ко-
вид, заради който 400 хиля-
ди американци са почина-
ли, милиони работни места
са изгубени, стотици хиля-
ди фирми са затворени, и
(2) зовът за расова справед-
ливост от 400 години насам.
Второто е по-важното. След
бегло споменаване за "пла-
ча на планетата" Байдън пак
се върна на главната тема:
"надигането на политическия
екстремизъм, бял супрема-
сизъм и домашен терори-
зъм, на които трябва да се
противопоставим и ще раз-
громим".

Последвалата дълга про-
повед за единство, истина,
хармония и благост, в която
имаше религиозни нотки -
Байдън е вторият президент-
католик след Дж. Кенеди -
пропусна да ми прозвучи
убедително, тъй като ми ста-
на ясно, че единството ня-
ма да включва представи-
телите на "белия супрема-
сизъм и домашния терори-
зъм", които ще разгромим.
Никакво благородство, ни-
какъв опит да се отгатне ис-
тинската природа на народ-
ния гняв от 6 януари, да не
говорим пък кой тласна те-

зи хора към насилие и как
полицаите, охраняващи Ка-
питолия, ги пропускаха сво-
бодно - и дори ги упътваха
и си правеха селфита с бун-
товниците.

Интересен материал по
въпроса (от известния ни от
старо време Джеф Стайн)
излезе същия ден в "Дейли
бийст", про-Байдънов сайт,
свързан с "дълбоката дър-
жава" - "Могат ли американ-
ските шпионски служби да
спрат белия терор?". Илюс-
триран със снимка на бе-
силка на фона на Капито-
лия. От материала  ми ста-

на ясно, че въстанието от 6
януари било ни повече, ни
по-малко... новият 11 сеп-
тември - както след 2001 г.
бе приет за борба с исля-
мисткия тероризъм Патрио-
тичният закон и бе създа-
дена полицейската държава,
разрасла се при Обама и
разобличена от Сноудън и
Асанж, така сега след 6 яну-
ари било време войната да
се пренесе и срещу "домаш-
ния тероризъм".

Може би предстои прие-
мането на нов "вътрешен"
Патриотичен закон II с но-
ви федерални

полицейски меро-
приятия срещу
домашните терористи
- тръмпистите

и другите несъгласни, и но-
ви задължения за граждани-
те да осведомяват властите
за злините на майките и ба-
щите си. Представих си мла-
дата чаровна поетеса-лауре-
атка, поканена за инаугура-
цията, как пее ода за Патри-
отичния закон II. В която се
казва: "На белия терор - ще
отговорим с... небял терор!"
Интересно ми беше и изказ-
ването на демократ - член
на Конгреса, разпростране-

но в социалните медии, че
децата на тръмпистите, кои-
то израснали само с Тръмп
на уста, би следвало да се
отнемат от родителите си и
да се превъзпитават в на-
рочни лагери.

Новото сега бе постигна-
тото през четирите години
пълно подчинение - на де-
мократическата върхушка и
на корпоративните шапки на
масовите и социалните ме-
дии - спрямо "дълбоката дър-
жава". И наистина, вещерс-
кият бяс, с който демокра-
тическата върхушка и меди-
ите методично преследваха

Тръмп, едва ли може да се
обясни с друго, освен и с
полицейски натиск. Поли-
цейщината е самокатализи-
ращ се злокачествен бюрок-
ратичен процес. Но пък е и
в съзвучие с класовите при-
теснения на едрия глобали-
зиран капитал.

Победата на "демокраци-
ята", за която съобщи Бай-
дън, значи най-вероятно ще
е победа на полицейската
държава на epic shelter (су-
перкаталогът за всеобщо
следене, създаден от Сноу-
дън за АНС) във вътрешна-
та политика. А във външна-
та - най-вероятно връщане
на традицията на Обама от
Либия, Сирия и Украйна - и
на принципите на Хилари и
Обама.

 И ЕС ще е доволен!
За никакви прогресивни

реформи не стана дума в
инаугурационната реч на
Байдън, дори за скромните
реформи на Обама. Да, но-
вият президент има право
на тълкуване на съмнения-
та в негова полза поне до
сто дни. Но отсега не дава
големи надежди.

Валентин
ХАДЖИЙСКИ

От "Гласове"
(Със съкращения,

подзаглавието е на ЗЕМЯ)
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Руският външен минис-

тър даде голяма пресконфе-
ренция в Москва, в която
направи преглед на най-
значимите събития през из-
миналата 2020 година, как-
то и на резултатите от дей-
ствията на руската дипло-
мация, съобщи ТАСС. Сред
засегнатите теми бяха бор-
бата с пандемията и създа-
ването на ваксина, отноше-
нията със САЩ след встъп-
ването в длъжност на Джо
Байдън.

Русия е обезпокоена от
действията на САЩ и тех-
ните съюзници, насочени
към подкопаване на между-
народната сигурност. Спо-
ред Лавров извън рамките
и компетенциите на ООН
те създават "изключител-
ни механизми и групи на
т.нар. съмишленици", които
се опитват да натрапват
решенията си на всички
участници в международни-
те отношения. "Описание
на подобна концепция се съ-
държа в публичните изявле-
ния на външните министри
на Германия и Франция, в ко-
ито открито личи, че ста-
ва дума за опит ЕС и всич-
ки негови действия в об-
ластта на законотворчес-
твото да бъдат предста-
вени за идеал във външна-
та политика. На установя-
ването на конкретни пра-
вила Евросъюзът гледа ка-
то на свое изключително
право и смята, че всички ос-
танали са длъжни да ги
следват", заяви Лавров.

Руският външен минис-
тър вижда в това проява на
страх от конкуренция у за-
падните политици и осъз-
наване на факта, че вече
не могат да диктуват на све-
та своите правила, както то-
ва е било в продължение
на пет века. "Историята не
стои на място. Трябва да се
съобразяват със страните,
които сега имат вече мно-
го по-голяма тежест на све-
товната арена, искат да за-
пазят своята цивилизацион-
на идентичност и не виж-
дат на Запад идеал за сво-
ите общества. Търпимостта
към многообразието е още
една черта, която Западът
много бързо губи", добави
министърът.

Той напомни за готов-
ността на Русия да работи
"максимално конструктив-
но" в международен план.
"Убедени сме, че трябва да
се спрем да джавкаме
един на друг, да седнем на
масата на преговорите и
да обсъдим всички взаим-
ни претенции. Ние винаги
сме готови за тези стъп-
ки, за решаване на всич-
ки въпроси по пътя на ди-
алога. Но смятаме под сво-
ето достойнство да чука-
ме на вратата, която За-
падът държи под катинар",
отбеляза Лавров.

Ръководителят на руска-
та дипломация отдели осо-
бено внимание на бъдеще-

всички трябва да са гото-
ви за последствията от по-
добен провал на американс-
ката държава. Те ще бъдат
много сериозни за целия
свят. Мисля, че всички раз-
бират това. Неслучайно в
Европа вече се подготвят
документи на ЕС, които да
подготвят платформата за
началото на диалог ведна-
га след встъпването в длъж-
ност на Джо Байдън, в про-
цеса на който да се пред-
видят всички възможни сце-
нарии на развитие на съби-
тията", обясни Лавров.

По повод решението на
големите - фактически уп-
ражняващи монопол, IT кор-
порации да блокират дос-
тъпа до социалните мрежи
на действащия президент
Тръмп и на стотици негови
съмишленици, руският вън-
шен министър отбеляза, че
държавите са длъжни да от-
говарят за действията на
компаниите и да гарантират,
че действията им няма да
излизат извън правното по-
ле и ще бъдат в съответст-
вие със законодателството.
"Да се твърди, че Google,
Facebook, YouTube и прочее
компании нямат никакви за-
дължения, защото били час-
тни, е смешно и звучи де-
тински", каза той и напом-
ни, че Москва многократно
е призовавала Запада към
широк и конструктивен ди-
алог в рамките на ООН по
въпросите на киберсигур-
ността.

По повод на предизви-
кателството, пред което
пандемията от коронавирус
изправи света, Лавров под-
черта, че Русия, която пър-
ва в света създаде антиви-
русна ваксина, от самото
начало на бедствието е го-
това за сътрудничество. Той
отбеляза, че руските пред-
ложения срещат широк от-
клик в много страни. Моск-
ва вече има споразумения
и продължава преговорите
на тази тема със здравни-
те институции в държави от
Азия, Африка, Латинска Аме-
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рика и Близкия изток. Пер-
спективите за руско-герман-
ско и руско-европейско сът-
рудничество за производс-
тво и усъвършенстване на
ваксините бяха обсъдени
неотдавна от Владимир Пу-
тин и Ангела Меркел. Ми-
нистърът обърна внимание,
че на този фон САЩ и по-
вечето им съюзници от НА-
ТО се опитват да използ-
ват пандемията като инст-
румент за оказване на на-
тиск върху други страни.
"Западът не се отзова дори
на призива на ООН по вре-
ме на пандемията да бъдат
прекратени "едностранните
нелегитимни санкции, кои-
то засягат доставките на
медикаменти, продоволст-
вия и оборудване, необхо-
димо в борбата с корона-
вируса".

Не останаха без внима-
ние и събитията в Украйна.
Лавров заяви, че неонацис-
тите в тази постсъветс-
ка република не само орга-
низират редовни факелни
шествия, но и оказват ре-
ално влияние върху полити-
ката на управляващите. За-
едно с Вашингтон Киев ре-
довно гласува против резо-
люциите на ООН за недо-
пустимост на героизация-
та на нацизма и други фор-
ми на дискриминация и ксе-
нофобия. Според него глав-
ната причина за липса на
прогрес в регулирането на
конфликта в Донбас е, че
Париж и Берлин, които за-
едно с Москва са гаранти
за изпълнението на Минс-
ките споразумения, не мо-
гат, или не желаят да на-
карат Киев да изпълни пое-
тите ангажименти.

Особено министърът
подчерта откровените изяв-
ления на представители на
украинския политически
елит, включително и на пре-
зидента Владимир Зеленс-
ки, че споразуменията не
били задължителни и те са
нужни на Украйна само ка-
то инструмент за налагане
на санкции срещу Русия.
"Затова за мен сега е важ-
но да разбера какво си мис-
лят немците и французите.
В отговор на нашите мно-
гобройни призиви, включи-
телно и на мои писма, да
вразумят киевските предс-
тавители на преговорите за
Донбас, те просто - както
се казва, "се покриват" и не
дават никакви обяснения.

Сергей Лавров направи
обстоен анализ на ситуа-
цията в Нагорни Карабах
и успешното изпълнение на
постигнатото между Русия,
Азербайджан и Армения
примирие, както и на за-
дачите, с които се справят
руските миротворци в ре-
гиона по нормализиране на
мирния живот на населе-
нието.

то на руско-американските
отношения и на онова, кое-
то може да се очаква от
новата американска адми-
нистрация. За новия екип
в Белия дом вече има дос-
та информация. "Това ни да-
ва възможност да си пред-
ставим каква политика ще
водят "новите стари" члено-
ве на външнополитическа-
та бригада на президента -
още повече, че те самите
не крият замислите и пла-
новете си. Очевидно е, че
курсът към доминиране на
САЩ и натрапване на тех-
ния начин на живот, без да
се отчитат традициите на
другите народи, ще продъл-
жи. Сдържането на Русия и
Китай без съмнение също
ще продължи. Те вече раз-
съждават какво да напра-
вят, така че Русия и Китай
да не се обединят до така-
ва степен, че да станат по-
силни от САЩ. Звучат пред-
ложения "да се разиграе
картата" на противопоста-
вяне на двете страни. Всич-
ко това отдавна присъства
в американската политика.
Но ние нямаме никакви
илюзии. Ние сме реалисти.
Казано накратко, не очак-
ваме никакви промени.
Просто методите на нала-
гане на "американското ли-
дерство" ще бъдат малко по-
различни", прогнозира ми-
нистърът.

Той подчерта, че съвмес-
тните учения на Русия и Ки-
тай целят повишаването на
бойната готовност на ар-
миите на двете страни и
не са насочени срещу тре-
та страна, включително и
Япония. Напротив, планове-
те на САЩ да разположат
системи на ПРО и ракети
със среден и малък радиус
на действие на територи-
ята на Япония и Южна Ко-
рея са пряка заплаха срещу
Москва и Пекин.

Лавров добави, че все
още не е съвсем ясно как
ще се прояви новият спе-
циален представител на
президента по контрола над

въоръженията, но изказва-
нията на досегашния - Мар-
шал Билингсли, бяха издър-
жани в откровен и агреси-
вен антируски стил. "В прав
текст той бе заявил, че в
никакъв случай новата ад-
министрация не трябва да
се хваща на руската въди-
ца и да се обявява за не-
допустимост на ядрена вой-
на. Това не е каприз на Би-
лингсли, или на който и да
е друг американски поли-
тик, смятащ, че за САЩ би
било неприемливо да се
подпишат под недопусти-
мост на ядрена война", ка-
за руският министър.

Същевременно Москва
разчита, че Байдън като
опитен политик ще сформи-
ра професионален, а не
"пропагандистки" екип, с
който двете страни биха
могли да работят по въпро-
сите на контрола над въо-
ръженията. Висшият руски
дипломат отбеляза още, че
в Москва чуват намерения-
та на новата администра-
ция да преразгледа прие-
тите от Доналд Тръмп ре-
шения за излизането на
САЩ от редица междуна-
родни споразумения и ор-
ганизации - такива като
Световната здравна органи-
зация, ЮНЕСКО и Съвета
на ООН по правата на чо-
века.

Лавров бе помолен да
коментира репресивните
мерки, които спечелилите
изборите демократи пред-
приеха срещу симпатизан-
тите на Тръмп, които са око-
ло половината от гласува-
лите граждани. "Ще се на-
дяваме, че американското
общество няма да позволи
на враждуващите помежду
си елити да използват яв-
на цензура, нарушавайки
грубо конституцията и меж-
дународните задължения на
страната.

Това е проблем на аме-
риканското общество и ако
то не се справи с него, ние
не можем да направим ни-
що. В такъв случай обаче

Страницата подготви
Светлана МИХОВА,

в. „Русия днес -
Россия сегодня“
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Сигурно понякога си казвате, че толкова неща сте видели в този
живот, че вече нищо не може да ви учуди. Приемаме предизвика-
телството и ще се опитаме да ви изненадаме с тези факти за света,
които най-вероятно не знаете:

1. Сърцето на жената бие по-бързо от това на мъжа, но на мъжа
е по-голямо.

2. Ако четете книга на слаба светлина или работите на тъмно на
компютъра си, всъщност не вредите на зрението си.

3. Оксфордският университет е по-древен от царството на ацте-
ките.

4. В Кипър името на Дядо Коледа е Базил.
5. Никой никога не е успял да опитоми африкански слон.
6. След баня кожата на ръцете и на ходилата ни се набръчква и

това не е случайно, а всъщност играе много важна роля. Феноменът
се дължи на факта, че тялото ни се сблъсква с повишено количес-
тво влажност и си дава сметка, че средата става хлъзгава. Затова
кожата веднага започва да се видоизменя (и става по-грапава, об-
разувайки тези гънки), за да ни помогне да се задържим по-лесно
на гладка повърхност.

7. Вдлъбнатината между горната устна и носа се нарича "филт-
рум". Той се формира около четвърти-пети месец от бременността
по средата на периода, в който се формират горната челюст и
носът. Тъй като тези процеси са отделни гънката ("филтрумът") един
вид бележи границата между тях. Някои жени се подлагат на опера-
ция за скъсяване на "филтрума", защото ги състарява.

8. В космоса има повече звезди, отколкото песъчинки по всички
плажове на земята.

9. 2 ноември 2000 г. е последният път, в който всички хора са
били заедно и едновременно на планетата. Оттогава поне един чо-
век се намира на борда на Международната космическа станция.

10. Млякото на хипопотама е розово.

Факти, които ще ви изумят

Хората казват, че щасти-
ето е субективна величина.
Психолозите и невролозите
обаче изобщо не са на съ-
щото мнение. Според тях и
щастието, и нещастието имат
точно определена причина.
Те посочват някои ежеднев-
ни навици, които ни правят
нещастни и влошават здра-
вето ни, без дори да си да-
ваме сметка за това.

1. Прекарваме по-голя-

мата част от деня в седна-

ло положение.

Седим пред компютъра
вкъщи. Седим пред компю-
търа в офиса. Седим в град-
ския транспорт. Седим в ко-
лата. Без движение хормо-
ните на щастието се пони-
жават значително. Ако ходи-
те поне по 30 минути на ден
или тренирате поне два пъ-
ти седмично, ще се чувства-
те значително по-енергични
и щастливи.

2. Постоянно сме в зат-
ворени помещения.

Или сме в офиса, или сме
вкъщи. Щастливи сме, кога-
то се уговорим с началника
да работим от вкъщи, но
всъщност така се изкушава-
ме изобщо да не излезем. А
ако го направим, отиваме на
кино, или в близкия търгов-
ски център, където продъл-
жаваме да се заблуждава-
ме, че се разтоварваме.
Имайте предвид, че затво-
рените помещения понижа-
ват нивата на хормоните на
щастието. Психолозите са
единодушни, че разходката
навън е най-добрата терапия.

3. Не обръщаме внима-

ние на случващото се око-

ло нас.

Не е важно само да вър-
шим задълженията си, важен
е начинът, по който го пра-
вим. Да вземем например
две ситуации: в единия слу-
чай девойка мие чиниите и
чисти къщата, като през ця-
лото време мърмори, че
предпочита да е на среща в
някой изискан ресторант.

6 навика, които рушат
здравето

Другата извършва същата
дейност, но е щастлива, че
най-сетне е намерила вре-
ме да направи по-уютен до-
ма си. Психолозите ще пот-
върдят, че най-важно е от-
ношението към случващото
се, а не самото случващо се.

4. Знаем само да консу-

мираме.

Съвременният човек е
консуматор. Забравяме оба-
че, че щастието не се изра-
зява само в това да купува-
ме и да придобиваме, но съ-
що така и да даваме. Даря-
вайте каквото имате - усмив-
ка, вещи, време - в малките
жестове е голямото щастие.

5. Отчуждаваме се от
другите.

Не издигайте прегради
към другите хора и към све-
та. Ако спортувате, изберете
спорт, в който да имате кон-
такт с други хора. Ако рабо-
тите от вкъщи, организирай-
те си по-често срещи с при-
ятели, защото губите от со-
циалния контакт с колегите,
който имат останалите, кои-
то работят в офис. Общува-
нето намалява нивата на
стреса.

6. Не създаваме нищо.

Човек се нуждае от креа-
тивни хобита - не за пари и
слава, а за добро здраве.
Доказано е, че творческият
процес понижава значител-
но нивата на стреса в орга-
низма. Затова - запишете се
на курс по рисуване, деку-
паж, грънчарство, цветарст-
во и др. или го практикувай-
те вкъщи като развлечение.

За и против спането с чорапи
Само вие си решавате

дали да спите с къси чора-
пи, или боси. Ако ходилата
ви мръзнат и по принцип
заспивате трудно, не се ко-
лебайте да обуете чорап-
ки. Най-вече през зимата
те ви помагат да се почув-
ствате уютно. Трябва да
внимавате обаче да не са
прекалено тесни и да не
се впиват в кокалчетата.
Пръстите трябва да имат
достатъчно място, за да
мърдат. За предпочитане
са чорапите от естествена
материя като памук, за да
не се потят краката. Раз-
бира се, някои нощи спо-
койно може да спите и бо-

Предимства:

1. 1. 1. 1. 1. ТТТТТопли крака, споко-опли крака, споко-опли крака, споко-опли крака, споко-опли крака, споко-
ен сън.ен сън.ен сън.ен сън.ен сън.
Най-вече през зимата чо-

рапките осигуряват топлина
на краката и оттам - на ця-
лото тяло.  Но ако все пак
не искате да обувате чора-
пи, може да се стоплите с
термофор или допълнителна
завивка. Не е добра идея да
надувате парното, защото су-
хият въздух изсушава лига-
виците.

2. По-лесно заспиване2. По-лесно заспиване2. По-лесно заспиване2. По-лесно заспиване2. По-лесно заспиване
Когато крайниците ни са

топли, заспиваме по-лесно.

мажете с крем, преди да обу-
ете чорапите. През нощта
кремът ще попие добре в ко-
жата и на сутринта тя ще бъ-
де по-нежна.

Недостатъци:

1. По-висок риск от1. По-висок риск от1. По-висок риск от1. По-висок риск от1. По-висок риск от
гъбичкигъбичкигъбичкигъбичкигъбички
Ако непрекъснато носите

чорапи, включително нощем,
не правите добра услуга на
ходилата си. Най-вече меж-
ду пръстите може незабеля-
зано да се събере пот - раз-
въдник на гъбичките. Имен-
но затова е препоръчително
да спите боси. По този на-
чин намалява опасността
краката да се изпотят и да
станат уязвими за гъбични
инфекции.

2. Ограничено2. Ограничено2. Ограничено2. Ограничено2. Ограничено
кръвообращениекръвообращениекръвообращениекръвообращениекръвообращение
Този риск съществува, ко-

гато "нощните" чорапки са
прекалено впити. Ако са тес-
ни и ви стискат на кокалче-
тата, те могат да попречат
на правилното циркулиране
на кръвта. Тогава ходилата
изстиват и тялото трябва да
се напрегне, за да се стоп-
ли. Но така не може да се
концентрира върху нощното
възстановяване и спокойни-
ят сън се нарушава. Прека-
лено тесните чорапи може
дори да причинят болки или
изтръпване.

3. Миризливи крака3. Миризливи крака3. Миризливи крака3. Миризливи крака3. Миризливи крака
Постоянното носене на

чорапи увеличава риска не
само от гъбички, но и от ми-
ризливи крака. Затова е доб-
ре да си лягате боси, с доб-
ре измити и подсушени кра-
ка. Може би на сутринта ня-
ма да ухаят на рози, но по-
не няма да се вмирисват тол-
кова лесно!

Тайните
на мозъка

Мозъкът е главният и
най-сложно устроен орган
на нашата централна нерв-
на система. Ние го използ-
ваме непрекъснато, но как-
во всъщност знаем за не-
го?

От векове учените се
опитват да разгадаят тай-
ните му и днес знаем ня-
кои наистина изумителни
факти за този жизненова-
жен орган.

Ето и част от тях:

1. Всеки път, когато има-
те нова мисъл или си спом-
няте нещо, клетките на мо-
зъка ви изграждат нови
връзки помежду си.

2. Мозъкът няма рецеп-
тори за болка. Това позво-
лява на хирурзите да пра-
вят операции на мозъка, до-
като пациентът е в съзна-
ние.

3. Когато спите, мозъкът
ви отделя хормон, който ви
парализира. Това не поз-
волява на тялото да извър-
шва действията от вашия
сън.

4. Вашият мозък е 75%
вода. Затова, когато сте де-

хидратирани, усещате за-
майване и объркване мно-
го преди тялото ви да из-
пита физическите симпто-
ми от жаждата.

5. Замисляли ли сте се
защо прозяването е зараз-
но? Една от причините е за-
щото имате огледални нев-
рони във вашия мозък. Те
карат тялото ви да имити-
ра автоматично действия,
които наблюдавате.

6. Информацията през
нервната система тече с
различна скорост в зави-
симост от типа неврони.
Има неврони, които преда-
ват информацията с 0.5 м/
сек.,  а има и такива със
120 м/сек.

7. В будно състояние мо-
зъкът ви произвежда меж-
ду 10 и 23 вата енергия, то-
ва е достатъчно да захра-
ни електрическа крушка.

8. За да се засмеете на
дадена шега, са необходи-
ми 5 центъра от вашия мо-
зък.

9. Големината на мозъ-
ка не е от значение. Мозъ-
кът на Алберт Айнщайн е
бил с тегло по-малко от
средното за човека.

10. Мозъкът е най-голе-
мият консуматор на енер-
гия във вашето тяло. Тегло-
то му е около 2% от тегло-
то на тялото, но консумира
20% от произведената от
него енергия.

си, за да позволите на хо-
дилата "да дишат" през
нощта.

По въпроса за спането
с чорапи хората се разде-
лят на два лагера. Едните
искат ходилата им да са
добре затоплени нощем, а
други предпочитат пръсти-
те им да се проветряват.
Но кой вариант е по-добър?
Ето какви са предимства-
та и недостатъците на спа-
нето с чорапи:

От топлината кръвоносните
съдове се разширяват, телес-
ната температура спада и
кръвното налягане на свой
ред се понижава. Това сиг-
нализира на тялото да се от-
пусне и сънят идва по-бързо.

3. Г3. Г3. Г3. Г3. Грижа за ходилатарижа за ходилатарижа за ходилатарижа за ходилатарижа за ходилата
Много хора се кълнат, че

спят с чорапи, за да пред-
пазват ходилата си. Мнози-
на имат суха кожа, особено
на петите. Добре е да ги на-

От Обекти;
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Èçðàåë ñå èçîëèðà îò ñâåòà, çàòâàðÿ
õåðìåòè÷åñêè ãðàíèöèòå ñè

Австрийците смениха
платнените защитни маски
с предпазни маски за
многократна употреба FFP2
(с филтърна мембрана и
по-добро прилепване и
изолация около носа),
които стават задължителни
за хората над 14-годишна
възраст в транспорта,
магазините, в обекти за
услуги и лекарските каби-
нети, предаде АФП.

От сега нататък трябва
да се носят по-филтриращи
маски, които блокират 94
процента от аерозолите в
автобуси, трамваи, влакове
и в метрото. Мярката се
прилага също в супермар-
кетите и в обекти за пре-
доставяне на услуги, като
автосервизи и лекарски
кабинети. Преподавателите,
работещите в складове и
тези на държавна служба,
които са в контакт с хора,
трябва също да съблюда-
ват това на работното си
място, освен ако не спаз-
ват дистанция от 2 м.
Бременните жени и хората,
които имат медицински
противопоказания, са
изключени от изискването,
както и персоналът, който

Снимки Пресфото БТА

Британският премиер Борис
Джонсън отиде вчера в център
за ваксинации в Лондон. По-

рано британското правителство
удължи срока на действие на

въведените заради коронавируса
разпоредби, с което дава на

местните съвети в Англия
правото да затварят пъбове,

ресторанти, магазини и общест-
вени места до 17 юли. Джонсън

заяви, че правителството не
може да обмисли отслабване на
мерките, докато равнището на
заразяване остава на досегаш-

ното високо равнище и преди да
е уверено, че програмата за

ваксинации работи. Великобри-
тания е регистрирала над 3,5
млн. случая на коронавирус и
близо 96 000 смъртни случая.

Преките чуждестранни
инвестиции в света са спад-
нали с 42 % през 2020 г., а
тази година се очаква на-
маляване с 5-10 %. Такава
прогноза направи Конфе-
ренцията на ООН за търго-
вия и развитие (ЮНКТАД),
предаде ТАСС.

На пресконференция в
Женева директорът на де-
партамента за инвестиции
и предприятия в ЮНКТАД
Джеймс Жан подчерта, че
преките чуждестранни ин-
вестиции в света са претър-
пели колапс миналата годи-
на, съкращавайки се с 42

Ïðåêèòå ÷óæäåñòðàííè èíâåñòèöèè â ñâåòà
ñà ñïàäíàëè ñ 42% ïðåç 2020 ã.

Броят на заразените
с коронавирус в Гърция през пос-
ледното денонощие се е увеличил
с 334 души до общо 151 980. По-
чиналите за изминалите 24 часа
са 24, с които жертвите на панде-
мията в страната достигат 5646.
Максималният брой новозаразе-
ни в 11-милионната Гърция бе от-
четен на 12 ноември - 3316 слу-
чая, след което броят им започна
да намалява под влияние на ка-
рантинните мерки и през послед-
ните дни се колебае между 300 и
1000.

Испанският
министър на здравеопазването
Салвадор Иля ще напусне поста
си, за да се включи в надпрева-
рата за регионалните избори на
14 февруари в Каталуния, съоб-
щи кабинетът на испанския пре-
миер Педро Санчес. Самият Иля,
който отговаряше за борбата сре-
щу коронавируса в Испания, бе-
ше обявил още отпреди това, че
ще се кандидатира на изборите в
родната си Каталуния и ще се от-
тегли от министерския пост, щом
същинската предизборна кампания
там започне. Испания е една от
най-тежко засегнатите европейс-
ки страни от пандемията с близо
2,5 млн. диагностицирани случая
на заразяване и официален брой
на жертвите към петък от 55 441
души.
Повечето избиратели
в Шотландия искат нов референ-
дум за независимост. Според про-
учване, чиито данни помества в.
"Сънди таймс", 50 на сто от гла-
соподавателите в Шотландия би-
ха желали референдум за незави-
симост. Ако се изключат колебае-
щите се, 52 на сто от участниците
подкрепят идеята за независимост.
Шотландският премиер г-жа Нико-
ла Стърджън, която предвожда и
Шотландската национална партия
(ШНП), настоява от месеци за нов
референдум за независимост на
Шотландия, след като нейният ла-
гер изгуби подобен вот през 2014
г., когато 55 на сто от шотландци-
те казаха "не" на идеята за неза-
висимост.
Бившият президент
на САЩ
Доналд Тръмп не планира да съз-
даде нова политическа партия, съ-
общи телевизия Си Ен Ен, позова-
вайки се на съветника на предиз-
борния щаб на Тръмп, Джейсън Ми-
лър. Коментирайки слуховете за
евентуално основаване на нова
партия от Тръмп, Милър отбелязал,
че бившият стопанин на Белия дом
"ясно даде да се разбере, че целта
му е да върне на републиканците
Сената и Камарата на представи-
телите през 2022 г. Съветникът под-
чертал, че "извън това, в рамките
на тези усилия, нищо друго не се
планира".

:
Íàêðàòêî

Австрийците сменят платнените защитни маски с предпазни
маски за многократна употреба с филтърна мембрана

и по-добро прилепване около носа

Медици се подготвят за ваксинации в импровизирания имунизационен
център на територията на Белградския панаир. Сърбия е първата

европейска държава, получила китайска ваксина срещу коронавируса.

%, до 895 млрд. долара, в
сравнение с 1,5 трилиона
долара през 2019 г.  Към
края на миналата година
техният обем е бил с над
30 % по-малък отколкото
след световната финансо-
ва криза през 2009 г. и е
бил на равнището на 90-те
години от миналия век.

Глобалните потоци на
преките чуждестранни ин-
вестиции ще останат слаби
през 2021 г. и според прог-
нозите на ЮНКТАД ще
спаднат с 5-10 %. Реалното
възстановяване се очаква
да започне през 2022 г., от-

беляза експертът и поясни,
че на обема на преките чуж-
дестранни инвестиции вли-
яят редица негативни фак-
тори, в частност рискове-
те, свързани с последната
вълна от епидемията.

В ЕС преките чуждест-
ранни инвестиции са се
съкратили миналата година
с две трети - от 373 до 110
млрд. долара, а в САЩ - с
49 %, до 134 млрд. долара.
В същото време в Китай е
бил регистриран ръст на
преките чуждестранни ин-
вестиции с 4 %, а в Индия -
с 13 на сто. ç

е съгласен да си прави
редовни тестове за корона-
вирус.

Въпреки въведената
след Коледа и продължава-
ща поне до 8 февруари
трета карантина, броят на
заразените почти не спада
в тази алпийска държава с
8,9 млн. население. Ново-
заразените на дневна база
са около 130 на 100 000
жители. Целта на правител-
ството е това число да не
надвишава 50.

Училищата, музеите,
спортните зали, киносало-
ните и магазините, които
не продават стоки от първа
необходимост, в момента
са затворени, а хората са
призовани да ограничат
максимално контактите си.

Правителството на
Израел реши да затвори от
26 януари летище "Бен
Гурион" като мярка срещу
разпространението на
коронавируса, съобщи
държавното радио "Кан",
цитирано от БГНЕС.  Чуж-
дестранните авиокомпании
няма да могат да изпълня-
ват полети до Израел до 31
януари. "Ще изпреварим
целия свят. Нито една

страна не направи това,
което ще направим ние -
да запечатаме херметичес-
ки държавата", заяви
министър-председателят
Бенямин Нетаняху.

Разрешават се само
полетите, пренасящи
товари, тези на самолетите
за гасене на пожари, както
и за спешна помощ. От
правителството предупре-
диха, че по-късно ще
обявят ограниченията и за
националните авиопревоз-
вачи. Гражданите на Изра-
ел ще имат право да
напускат страната само
при определени причини
като лечение в чужбина,
съдебни дела, семейни
погребения или емиграция.

На 19 януари правителство-
то на Израел единодушно
удължи срока на пълната
карантина с още две
седмици. До края на
януари гражданите на
страната нямат право да
напускат своите населени
места и да се събират в
групи повече от пет човека
на закрито и повече от 10
на открито.

Забранено е отдалечава-
нето на повече от 1 км от
местожителството без
уважителна причина, както
и посещенията в домовете
на чужди хора. Затворени
са всички увеселителни
заведения, а ресторантите
и кафетата предлагат само
храна и напитки за вкъщи. ç

Àâñòðèÿ çàìåíÿ ïëàòíåíèòå
çàùèòíè ìàñêè
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Öåëòà å äà ñôîðìèðà ïðàâèòåëñòâî ñ
ïî-ãîëÿìî ìíîçèíñòâî â ïàðëàìåíòà

Èòàëèàíñêèÿò ïðåìèåð Äæóçåïå Êîíòå
îáìèñëÿ îñòàâêà

Åñòîíèÿ ìîæå çà ïúðâè ïúò
äà èìà æåíà ïðåìèåð

Двете най-големи
партии в Естония съ-
общиха вчера, че са
постигнали споразуме-
ние за съставяне на
ново правителство, ко-
ето за първи път в ис-
торията на страната
ще бъде оглавено от
43-годишната  Кая Ка-
лас, предаде АП.

Ако получи одобре-
нието на парламента,
Калас ще бъде първа-
та жена премиер на
балтийската страна с
1,3-милионно населе-
ние. Адвокат и бивш
евродепутат, тя е дъ-
щеря на Сийм Калас,

един от основателите
на Партията на рефор-
мите, бивш премиер и
бивш евродепутат. Кая
Калас пое ръководст-
вото на партията през
2018 г. като първата
жена, неин председа-
тел. Очаква се партий-
ните съвети на опози-
ционната, дясноцент-
ристка Партия на ре-
формите и управлява-
щата досега, лява Цен-
тристка партия да гла-
суват за присъединя-
ване към правителст-
во, начело на което ще
застане лидерката на
реформаторите Кая

Калас. Двете партии
ще получат по седем
министерства в 14-
членния кабинет, кой-
то ще има мнозинство
в 101-местния парла-
мент.

По-рано този ме-
сец президентката на
Естония Керсти Калю-
лайд заяви, че неза-
бавен приоритет на
новото правителство
трябва да стане бор-
бата с влошаващата
се ситуация с корона-
вируса и с икономи-
ческите проблеми,
причинени от панде-
мията. ç

Италианският премиер
Джузепе Конте обмисля
да подаде оставка, за да
може след това да сфор-
мира ново правителство,
разполагащо с по-голямо
мнозинство в парламен-
та, пишат италиански
издания, предаде Рой-
терс.

"Целта ми е да постиг-
на споразумение, което
да създаде ясна полити-
ческа перспектива за
управление до края на
мандата на този парла-
мент", заяви Конте, цити-
ран от в. "Република".
Според италианското
издание е възможно
Конте да представи остав-
ката си на Серджо Мата-
рела още днес, като след
това ще се опита да
сформира нова управля-
ваща коалиция, която да
разчита на подкрепата на
центристки и "отговорни"
депутати.

Правителството на
Конте загуби широкото си
мнозинство в парламен-
та, след като партията
"Италия вива" на бившия
премиер Матео Ренци
оттегли подкрепата си от
управляващата коалиция,
защото не одобрява
правителствената полити-
ка за справяне с кризата
на коронавируса. "Италия
Вива" каза, че би се
върнала в управляващата
коалиция, ако нейните
искания бъдат изпълнени.
Ключовото сред тях е
Италия да кандидатства
за заем от европейския
стабилизационен механи-
зъм, за да подпомогне
здравеопазването си да
се справи с коронавирус-
ната епидемия. Малко
вероятно е "Движение 5
звезди", което е в прави-
телството, да приеме
това искане. Нито една
страна - членка на ЕС, не

е използвала този меха-
низъм, защото има опасе-
ния, че парите са съпътс-
твани с нежелани усло-
вия.

Въпреки че Конте
спечели миналата седми-
ца вот на доверие в
парламента, той не успя
да си гарантира абсолют-
но мнозинство в Сената,
което означава, че прави-
телството му ще има
затруднения да прокарва
законодателните си ини-

циативи, освен ако не си
осигури допълнителна
подкрепа. Премиерът
призова сенаторите
центристи и независимите
да се присъединят към
колегите си, подкрепящи
правителството, но досега
малцина откликнаха на
този призив.

Според в. "Кориере
дела сера" Конте иска да
върне Ренци отново в
управляващата коалиция и
възнамерява да сформира

Италианският
премиер
Джузепе Конте
спечели миналата
седмица вот
на доверие
в парламента,
но не успя да си
гарантира
абсолютно
мнозинство
в Сената, което
означава, че
правителството му
ще има затрудне-
ния да прокарва
законодателните
си инициативи,
освен ако не си
осигури допълни-
телна подкрепа

Ракета на компанията
"Спейс Екс" на Илон Мъск
изведе в космоса 143 са-
телита, поставяйки нов ре-
корд за една-единствена
мисия, предаде Ройтерс.

Ракетата "Фалкон 9" из-
летя от космодрума в Кейп
Канаверал със 133 граж-
дански и правителствени
апарата и 10 сателита
"Старлинк" на борда, като
част от програма на "Спейс
екс" за споделено изстрел-
ване, която дава достъп до
космоса на малки сателит-
ни оператори. Изстрелване-
то бе отложено с един ден
заради неблагоприятни

Ðàêåòà íà Ìúñê èçâåäå
â îðáèòà 143 ñàòåëèòà

Действащият президент на Португалия, умереният консерватор Марселу Ребелу де Соуза очаквано
беше преизбран за втори петгодишен мандат. 72-годишният професор по право, станал известен

като политически коментатор по телевизията, получава 61,5 % от гласовете. Кандидатът на социалистите
и бивш евродепутат Ана Гомеш остава втора с 12,5 % подкрепа, изпреварвайки с малко кандидата

на крайната десница Андре Вентура, който получава 11,9 %.

Кая Калас
ще направи
втори опит
да състави
правителство
за по-малко
от две години,
след като
тя не успя
да сформира
кабинет
на Партията
на реформите
след изборите
от 2019 г.
въпреки
победата си
във вота

Снимки
Пресфото БТА

метеорологични условия.
По-рано Мъск сподели

вълнението си от възмож-
ността да предлага на мал-
ки компании достъп до ор-
бита на ниски цени. "Спейс
екс" вече е извела в орбита
над 800 микросателита от
няколкохилядите, които ще
са необходими за осигуря-
ване на широколентов ин-
тернет в целия свят. Очаква
се инвестицията от 10 млрд.
долара да донесе приходи
от 30 млрд. долара годиш-
но, които да помогнат на
Мъск да финансира междуп-
ланетна ракетна програма,
наречена "Старшип". ç

"правителство на нацио-
налната сигурност", което
да разполага с подкрепа-
та на някои умерени
дясноцентристи. За да
засилят натиска върху
депутатите, управляващите
партии заявиха, че евенту-
ални предсрочни избори
ще бъдат единственият
начин за излизане от
създалата се политическа
ситуация, ако бързо не
бъде намерено друго
решение. ç
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Бившият футболист и
помощник-треньор на
Левски Георги Донков
разкри защо не е поел
националния тим на
България и какво е дове-
ло до раздялата му със
"сините". "Преди две
седмица имах възможност
да поема националния
отбор на България. Канди-
датите бяха много. В
крайна сметка Българс-
кият футболен съюз избра
друг. За съжаление, тогава
от федерацията не ме
подкрепиха, но това
трябва да се приеме. В
крайна сметка бях много
близо", заяви Донков пред
sport-kuriermannheim.de.

"Преди това работих
като помощник на Петър
Хубчев в националния
отбор и Левски. Получих-
ме много добра оферта
от "сините". Станах про-
фесионалист в този клуб
и играх в периода 1987-
1993 година. В България
това е клуб с традиции.
Имахме тригодишен
договор с Левски и
първоначално целта ни
беше да изградим соли-

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Георги Донков (вляво) беше помощник на Петър Хубчев
в националния отбор и в Левски

Лудогорец е изпратил
официална оферта
до Астана за кипърския
нападател Пиерос Сотириоу.
Българският шампион опитва
да подсили атаката си през
този зимен прозорец и в
лицето на Сотириоу очевид-
но е намерил добър вариант
за конкуренция на сегашните
нападатели в състава. В 11
мача за Астана нападателят
се е разписал на 6 пъти.
Преди това Сотириоу е
носил екипите на Олимпиа-
кос, АПОЕЛ и Копенхаген,
където също се отличава с
добра ефективност пред
гола.
Треньорът на Етър
Александър Томаш е
изгонил
намиращия се на проби
Мурат Сатли. Причината е, че
алжирецът с френски паспорт
е влязъл във физическа
саморазправа със съотборни-
ка си Преслав Боруков. Това
се е случило в събота минути
преди отборът да отпътува за
Пловдив, където "болярите"
загубиха с 1:2 от Ботев
(Пловдив) в контрола. След
като разбрал за инцидента,
Томаш е посочил вратата на
Сатли. Пред свои близки той
е обяснил, че макар тимът да
има нужда от футболист на
този пост, а играчът да е
загатнал за добър потенциал,
то най-важни за него са
дисциплината и добрият
колектив.

:
Íàêðàòêî

Челси официално
уволни своя мениджър
Франк Лампард. Лон-
доначани са взели ре-
шението за раздялата
вчера сутринта, когато
Лампард е имал сре-
ща с ръководството на
тима. "Това бе трудно
решение. Благодарни
сме на Франк, за всич-
ко, което постигна ка-
то наставник. Послед-
ните резултати и пред-
ставянето на тима не
отговарят на очаквани-
ята на клуба, както и

×åëñè óâîëíè Ëàìïàðä

Атлетико (Мадрид) обърна гос-
туващия Валенсия и след успех с
3:1 в мача от 20-ия кръг на Ла Ли-
га отново дръпна на върха със се-
дем точки аванс пред градския съ-
перник и шампион Реал. Освен то-
ва "дюшекчиите", които записаха
седми пореден шампионатен ус-
пех, са и с мач по-мало от "крале-
те".

След пропуски в началото на
Жоао Феликс и Хосе Хименес от
домакините и Ману Вайехо от гос-
тите Урош Рачич (11) изведе "при-
лепите" напред в резултата. Жоао
Феликс (23) изравни след центри-
ране от корнер на Тома Лемар.

След почивката гол на Луис Су-
арес (54) направи обрата пълен, а
Анхел Кореа (72) подпечата побе-
дата на Атлетико.

Àòëåòèêî îòíîâî íà 7 òî÷êè ïðåä Ðåàë

позицията в средата на
таблицата без ясна
идея за трайно подоб-
рение. Никога не е под-
ходящо време за раз-
дяла с клубна легенда
като Франк, но след
продължително обмис-
ляне, бе решено, че е
необходима промяна,
за да се даде време на
отбора да подобри ре-
зултатите и представя-
нето си до края на се-
зона," гласи официал-
ното съобщение на
Челси.

Очаква се до дни
като нов наставник на
"сините" от Лондон да
бъде обявен Томас Ту-
хел, който през мина-
лата кампания достиг-
на до финала в Шам-
пионската лига с
ПСЖ, но на Коледа бе
освободен от францу-
зите.

След 19-ия кръг на
Висшата лига Челси е
на девета позиция с 29
точки, на 11 пункта зад
първия Манчестър
Юнайтед. ç

Барселона записа поредна по-
беда без наказаната си звезда Ли-
онел Меси, като се наложи с 2:0
като гост над Елче в друг двубой
от кръга. Аржентинецът ще се за-
върне в игра на 31 януари срещу
Атлетик (Билбао), срещу който по-
лучи червен картон преди дни във
финала за Суперкупата на Испа-
ния, загубен от Барса с 2:3.

Жорди Алба и Педри пропусна-
ха да открият резултата срещу Ел-
че преди Френки де Йонг да го
стори в 39-ата минута. Вторият гол
в мача бе дело на нисичкия Рики
Пуч с глава (2:0).

Така Барселона се върна на тре-
тата позиция в класирането на три
точки зад втория Реал и на десет
зад Атлетико, който е с мач по-
малко. ç

Манчестър Юнайтед се класира за 1/8-финалите на ФА Къп, след като победи Ливърпул
с 3:2 на "Олд Трафорд" в 206-ото дерби между големите съперници на английския

футбол. Само преди седмица двата отбора направиха 0:0 в сблъсъка си на върха във
Висшата лига. Мърсисайдци преодоляха головите си проблеми и поведоха с попадение
на Мохамед Салах (18'). Мейсън Грийнууд (26') и Маркъс Рашфорд (48') направиха

пълен обрат, но нов гол на Салах (58') отново възстанови паритета. Бруно Фернандеш
(на снимката) донесе първата победа на Манчестър Юнайтед в последните шест мача с
Ливърпул, след като бе точен от пряк свободен удар в 78-ата минута. В следващия кръг
от надпреварата "червените дяволи" ще срещнат Уест Хам. Ливърпул пък има много

сложно гостуване на Тотнъм в четвъртък в двубой от Висшата лига.

ден отбор, а във втората
и третата година да се
борим за титлата. Първи-
те 6-7 месеца минаха
добре, но след това
дойде пандемията и
блокирането. Собствени-
кът на клуба имаше
финансови проблеми и
всичко свърши за една
нощ. Новото ръководство
имаше други цели, които
бяха в противоречие с
нашите. След като няма-
ше смисъл вече да про-
дължим, се разделихме.
Вече съм отворен към
всякакви оферти", добави
50-годишният специалист,
който живее със семейст-
вото си в Манхайм.

В същото време стана
ясно, че хърватският
защитник Анте Върличак
се размина с трансфер в
Левски. 23-годишният ляв
бек пристигна в лагера
на "сините" в петък и
направи една тренировка
с отбора. В събота игра
в контролата с Подбезки-
дзе (1:0), когато се появи
на терена през второто
полувреме.

Треньорът Славиша

Стоянович обаче не е
останал доволен от
представянето на хърва-
тина и го е отпратил. В
лагера на "сините" е бил
и агентът на Върличак,
който е предложил други
свои клиенти.

Предстои да се разбе-

ре дали Стоянович ще
пробва някой от тях и
дали въобще ще се търси
нов играч на позицията.
Наставникът на "сините"
има две опции за ляв бек
в състава си - Матео
Стаматов и Патрик-
Габриел Галчев. ç
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Треньорът на ЦСКА
Бруно Акрапович даде
интервю за босненското
издание Life, в което
подкрепи българския
специалист Ивайло Петев,
който през миналата
седмица беше избран за
селекционер на национал-
ния отбор на Босна и
Херцеговина. "Новият
треньор е голямо футбол-
но име в България. Позна-
ваме се, защото имахме
няколко сблъсъка един
срещу друг. Ивайло е
преди всичко много добър
човек и отлично познава
футбола. Той постигна
големи успехи в България.
Бих подчертал, че е човек
с характер, което е изк-
лючително важно", обяви

Ивайло Петев е страхотен
човек и много добър
специалист, обяви
наставникът на ЦСКА

Акрапович.
"Знае как да създаде

атмосфера. По мое мне-
ние е страхотен експерт и
трябва да му се даде
шанс да работи така,
както смята, че е най-
добре. Всички ние трябва
да го подкрепим и да
създадем добра атмосфе-
ра. Бих искал да се обгра-
ди с позитивни хора като
Томислав Пиплица или
Елвир Бажич, за да защи-
тават гърба му", допълни
53-годишният босненец,
който призна, че също е
имал предложение да
поеме националния тим
на родината си.

"Селекционерът на
Босна и Херцеговина
винаги ще има моята

Íîâèÿò ñåëåêöèîíåð íà Áîñíà è Õåðöåãîâèíà
íå ñå ñòðàõóâà äà äàâà øàíñ íà ìëàäèòå

подкрепа. Ако не беше
Петев, а някой друг - пак
щях да го подкрепя. Когато
дойдох в България, поисках
съвет от Ивайло. Телефонът
му беше отворен за мен 24
часа в денонощието и

винаги предлагаше да ми
помогне. Защо да не се
даде шанс на такъв човек.
Твърдя, че има страхотни
познания, но ще му отнеме
време, за да намери
правилния път за нацио-

Бруно Акрапович заяви, че новият национален селекционер на Босна и
Херцеговина е много добър специалист

налния отбор", смята
Бруно.

"В момента с ЦСКА сме
трети, с равни точки с
втория. Когато пристигнах
през ноември, играчите
бяха уморени от Европа и
в клуба бушуваше корона-
та. Но някак закърпихме
положението и в крайна
сметка се вдигнахме.
Спечелихме градското
дерби с Левски, победихме
Рома в Лига Европа.
Успяхме и срещу по-слаби
отбори от нас като качест-
во, защото тези мачове са
най-трудни", коментира
треньорът на "червените".

"Няма по-щастлив човек
от мен. Феновете на
Локомотив (Пловдив) ме
носеха на ръце. Успехът
обаче ми показа, че мога
да направя повече и че
съм готов за следващата
стъпка. И това беше да
започна работа в най-
добрия и успешен клуб в
България - ЦСКА. Надявам
се да потвърдя резултатите
си и тук", завърши Акрапо-
вич.ç

Ивайло Петев проговори за
първи път след избора си за на-
ционален селекционер на Босна
и Херцеговина. Българинът раз-
каза за досегашния си опит и
за новите предизвикател-
ства пред местното издание
sportsport.ba, а въпросът за кри-
тиките около назначението му
също не беше подминат. Петев
обеща, че няма да се влияе от
чуждо мнение и ще залага на
най-добрите, за да постигне
поставената му цел - класира-
не за Мондиала в Катар.

- Г-н Петев, първо искам да
ви поздравя и да ви пожелая
успех в на националния ни от-
бор.

- Благодаря ви, голяма чест е
да бъда треньор на Босна и Хер-
цеговина, но в същото време и
голямо предизвикателство. Иск-
рено се надявам, че в крайна
сметка всички ще имаме осно-
вание да бъдем доволни.

- Състезателната ви кари-
ера продължи около 15 години
и почти веднага след това
станахте треньор. Знаехте ли
като играч, че ще се занима-
вате с това?

- Честно казано, не мислех
за това в началото на кариерата
си. С течение на времето, тоест
с наближаването на края на със-
тезателната ми кариера, все по-
вече осъзнавах, че футболът ще
бъде моят живот след това.

- Кое е по-трудно да бъдеш -
играч или треньор?

- Това е въпросът, на който
ми е най-лесно да отговоря.
Всички, които са били играчи, а

след това треньори, вероятно ще
ви кажат същото - много по-лес-
но е да бъдеш играч.

- Лудогорец, изглежда, е клу-
бът, който най-много ви е по-
могнал, но й клубът, на който
сте дали най-много?

- Историята с Лудогорец е
много хубава за българския фут-
бол. Но малко хора знаят, че
кога-то поех клуба, целта беше
да се класираме в по-горна ди-
визия. Преди първата част на се-
зона, когато ни се отвори така-
ва възможност, президентът на
клуба ме повика и ми каза, че
трябва да направим всичко, за
да се класираме за елита. През
зимата взехме осем нови игра-
чи и успяхме. Имам приятни спо-
мени от Лудогорец, но мога да
ви кажа, че имаше много силна

позитивна енергия в отбора.
- В кариерата си освен ня-

колко клуба сте водили и бъл-
гарския национален отбор?

- Да, имах честта да бъда се-
лекционер на българския нацио-
нален отбор. Поех тима в квали-
фикациите за европейското пър-
венство, имахме и добри, и ло-
ши резултати. За съжаление, ни-
то тогава, нито сега ситуацията
ни е добра. Имаме много малко
играчи, които играеха в чужби-
на. Така е от почти двадесет го-
дини.

- След националния отбор
поехте Динамо (Загреб), с кой-
то не успяхте да спечелите
титлата. Това ли е най-голе-
мият ви треньорски провал?

- Бях треньор на България, ко-
гато пристигна офертата от Ди-

намо, която не можех да отка-
жа. Платих си неустойката за на-
рушения договор със собствени
пари и пристигнах в Загреб. Не
мога да кажа дали е най-големи-
ят ми провал, но със сигурност
беше голям минус. Футболът оба-
че е такъв. Тогава дадох шанс на
много млади играчи - на Олмо,
Мора, Годжак, Ходжич, които блес-
наха. Повече от 60 милиона евро
влязоха в касата на Динамо от
това поколение.

- Доверявате се много на
младите играчи. Изглежда, не
сте треньор, който се стра-
хува да ги хвърли в огъня. Мо-
жем ли да очакваме подобно не-
що и в националния отбор?

- Най-добрите ще играят за
националния отбор, възрастта им
няма да е от значение. Бъдете
сигурни, ако мисля, че млад иг-
рач може да донесе нещо доб-
ро на националния отбор, тога-
ва той ще играе. Не се страху-
вам да дам шанс на младите.

- За разлика от България,
в Босна и Херцеговина има
много играчи в чужбина, вклю-
чително по-млади...

- Прав сте и мисля, че зара-
ди това можем да направим до-
бър отбор. Това ми дава допъл-
нителен стимул. Знам, че има
много качество в отбора и мно-
го млади играчи, на които тряб-
ва да се даде шанс. По-опитни-
те футболисти ще играят важна
роля и решаващо значение в съз-
даването на отбора.

- Квалификациите за Мон-
диала в Катар започват през
март. Групата ни съвсем не е

лесна, но изглежда, все още мо-
жем да се борим, ако не за дру-
го, то поне за баража.

- Франция е световен шам-
пион. За тях няма какво да гово-
рим. Украйна е на добро ниво и
разчита на поколение, което пре-
ди няколко години стана евро-
пейски шампион при 21-годиш-
ните. В групата ни е и Финлан-
дия, която вече показа, че е не-
удобен съперник. Но не мисля
толкова за нашите съперници.
Моят отбор е това, което ме ин-
тересува. Би било добре да има-
ме няколко приятелски мача, за
да мога да видя как функциони-
рат играчите ми на терена. За
съжаление, обаче нямаме това
време, но не можем да се оп-
лакваме. Трябва да работим мно-
го. Пак повтарям, имаме инди-
видуални качества и задачата ни
е да направим отбор от това.

- Атмосферата обаче не е
много добра, общественото
мнение не е във ваша полза.
Как ще промените това?

- Наясно съм с всички съби-
тия от последните дни. Това, ко-
ето искам да кажа, е, че не е
добре да вмъкваме политиката
във футбола. Дойдох да работя,
наясно съм, че няма да е лесно,
но така е във футбола. Знам, че
само с добри игри, честен труд
и резултати ще подобрим атмос-
ферата. Вярвам, че можем да
го направим и ако мислех, че
не можем, нямаше да приема
поста. Едно е сигурно - само
най-добрите ще играят за наци-
оналния отбор, докато съм тре-
ньор.ç

Ивайло Петев даде първото си интервю, след като подписа договора си
като национален селекционер на Босна и Херцеговина
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ÇÅÌß07.30 "Антидот" (п)
08.00 "Общество и култура" (п)
09.00 "Не се страхувай" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
12.00 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 "Студио Икономика" (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ

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

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

ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
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
13.00 Последният печели /п/
14.00 Законът на Дойл - тв филм /2 сезон,

3 епизод/ (12)
15.00 Тими каучука детски - тв филм

/Унгария, 2015 г./
15.15 Мън Уа анимационен филм /5

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

детски - тв филм
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории /п/
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

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

ва
22.00 Нощният управител - тв филм /3

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

тир "Свети Иван Рилски"/п/
04.25 Законът на Дойл - тв филм /2 сезон,

3 епизод/п/ (12)

bTV

05.40 "Домашен арест" - сериал, еп. 9
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, с. 3, еп. 6
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 "Навсякъде ти" - сериал, еп. 7
15.00 Премиера: "Истинска любов" - сери-

ал, еп. 23
16.00 Премиера: "Лекар в планината" -

сериал, с. 13, еп. 14
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

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

ал, еп. 11
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - се-

риал, еп. 17
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, еп. 17
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - сери-

ал, с. 3, еп. 17
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Записът" - сериал, еп. 5
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 59
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.50 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 122

bTV Action

05.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 1
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Рескю Ботс" - сериал, еп. 3 - 6
08.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 1
09.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 2
10.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 3
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 10
12.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 8
13.00 "Ex Machina: Бог от машината" -

фантастика, трилър (Великобрита-
ния, 2015), в ролите: Донъл Глийсън,
Алисия Викандер, Оскар Айзък, Чел-
си Ли, Кори Джонсън, Иви Рей и др.

15.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 2
16.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 3
17.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 9
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 11
19.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 4
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стоте" -

сериал, с. 7, еп. 14
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Аз съм легенда"

- фантастика, трилър (САЩ, 2007), в
ролите: Уил Смит, Сали Ричардсън,
Алис Брага, Уилоу Смит, Чарли Та-
хан, Джеймс Маккоули, Ейприл Грейс

00.00 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 14
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 11
02.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 4
03.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 9
04.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 3

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 10,

еп. 10, 11
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

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

сериал
09.30 "Кухня" /п./ - сериал
10.00 "Аз, Ърл и умиращото момиче" -

драма, комедия (САЩ, 2015), в ро-
лите: Томас Ман, Ар Джей Сайлър,
Оливия Кук, Ник Оферман, Кони
Бритън, Моли Шанън, Джон Бърнтол,
Мат Бенет и др.

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. 13, 14
19.00 "Теория за големия взрив" - сериал,

с. 6, еп. 2

19.30 "Новите съседи" - сериал, еп. 40
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 3,

еп. 9
22.00 "Кухня" - сериал, с. 6, еп. 13, 14
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 11, еп. 5, 6
00.00 "Аз, Ърл и умиращото момиче" /п./ -

драма, комедия (САЩ, 2015)
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.30 "Звездите отблизо" - биографична
рубрика

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
9, 10

08.00 "Ергенският запой Част III" - комедия
(САЩ, 2013) в ролите: Брадли Купър,
Зак Галифанакис, Ед Хелмс, Джъстин
Барта, Кен Джонг, Джон Гудман,
Мелиса Маккарти, Джефри Тамбор,
Хедър Греъм, Майк Епс и др.

10.15 "Ривърдейл" - сериал, с. 3, еп. 11, 12
12.30 "Джой" - драма, биографичен (САЩ,

2015), в ролите: Дженифър Лорънс,
Робърт Де Ниро, Едгар Рамирес,
Даян Лад, Върджиния Мадсън, Иза-
бела Роселини, Брадли Купър, Даша
Поланко, Елизабет Рьом, Дона Милс,
Дрина Де Ниро и др.

15.00 "Кралят на крадците" - приключенс-
ки, семеен, фентъзи (Люксембург,
Великобритания, Германия, 2006), в
ролите: Ерън Тейлър-Джонсън, Джас-
пър Харис, Керол Бойд, Боб Гуди,
Джим Картър, Каролайн Гудол и др.

17.00 "Грешният съпруг" - трилър (САЩ,
2019), в ролите: Рик Коснет, Ранди
Краудър, Шарлът Греъм, Форест Хоф-
ман и др.

19.00 "Поредният ергенски запой" - коме-
дия (САЩ, 2011), в ролите: Брадли
Купър, Зак Галифанакис, Ед Хелмс,
Джефри Тамбор, Пол Джиамати, Кен
Джонг, Майк Тайсън, Джейми Чънг,
Джъстин Барта, Ник Касаветис и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Малката стъпка" - анима-

ция, комедия, семеен (САЩ, 2018),
режисьори Кари Къркпатрик и Джей-
сън Рийсиг

23.00 "Птица върху жица" - екшън, комедия
(САЩ, 1990), в ролите: Мел Гибсън,
Голди Хоун, Дейвид Карадийн, Бил
Дюк, Стивън Тоболовски, Джоан Се-
верънс и др.

01.15 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
11, 12

03.15 "То" - драма, хорър (САЩ, 2017),
режисьор Андрес Мушети, в ролите:
Бил Скарсгард, Фин Улфхард, Хави-
ер Ботет, Никълъс Хамилтън, Мегън
Шарпантие, София Лилис и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Военни престъпления" - сериал, се-
зон 16 /п/

06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Мерием" (премиера) - сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка"
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - риалити
21.00 "Под прикритие" - сериал
22.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 7
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления" - сериал, се-

зон 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 "Мерием" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

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

07.15 "Най-сладката Коледа" - романтична
комедия с уч. на Лейси Чабърт, Лиа
Коко, Джонатан Адамс, Лейн Едуардс

09.00 "Празнична суматоха" - семеен филм
с уч. на Ан Хечи, Кевин Даниелс,
Карлос Гомез и др.

11.00 "Луди години" - биографична драма с
уч. на Уинона Райдър, Анджелина
Джоли, Британи Мърфи, Джаред Ле-
то, Ванеса Редгрейв, Упи Голдбърг /п/

13.30 "Палави мамчета" - комедия с уч. на
Мила Кунис, Кристен Бел, Катрин
Хан, Кристина Апългейт, Ани Мумо-
ло, Джейда Пинкет-Смит и др. /п/

15.30 "Ямакаши" - екшън с уч. на Шарл
Перие, Малик Диуф, Шау Бел Дин,
Уилямс Бел и др. /п/

17.15 "Великолепната седморка" - уестърн
с уч. на Дензъл Уошингтън, Крис
Прат, Итън Хоук, Винсънт Д'Оноф-
рио, Кам Жиганде и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 6

21.00 "Бивш под прикритие" - екшън-коме-
дия с уч. на Мила Кунис, Кейт Мак-
Кинън, Джъстин Теру, Сам Хюгън,
Джилиан Андерсън и др.

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

00.15 "Мокри поръчки" - трилър с уч. на
Юън Макгрегър, Майкъл Фасбендър,
Чанинг Тейтъм, Джина Карано, Анто-
нио Бандерас и др.

Тв програма - вторник, 26 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.

Застудяване
Днес ще бъде облачно. Ще вали дъжд, който отначало по

високите полета, а по-късно и в останалите райони ще пре-
минава в сняг. В ранния следобед температурите ще бъдат
от 1-2 градуса по високите котловини на запад до все още
около и над 10 в югоизточните райони. Ще се появи и усил-
ва северен вятър, с който застудяването ще продължи.

В сряда ще остане облачно, все още със слаби преваля-
вания от сняг, които през деня постепенно ще спират. Мини-
малните температури ще бъдат от минус 5 до около нула, по
морето до плюс 3-4, а дневните - от минус 2 до плюс 4
градуса. Ще бъде ветровито, с умерен вятър от запад-севе-
розапад. Облачно, почти без валежи или със съвсем слаби
такива ще остане времето в четвъртък. Минималните темпе-
ратури ще бъдат обичайни за януари - от минус 6 до минус
1, а дневните ще останат без съществена промяна. Остава
ветровито, с умерен вятър от запад-северозапад.

В петък вятърът ще отслабне  и ще се ориентира от юго-
запад, а температурите ще започнат да се повишават.

bTV Cinema, 23.00 ч., "Птица върху жица" - eкшън,
комедия, в ролите: Мел Гибсън, Голди Хоун,

Дейвид Карадийн, Бил Дюк, Стивън Тоболовски,
Джоан Северънс и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 16

ВОДОРАВНО: Сателити. Сауна. "Летателен план".
Тирамин. "Вилиси". Налин. "На кино". Нако. Пап.
Кант. Токоферол. Рол (Мишел). Материк. Рив (Кла-
ра). Ва. САРИНА. Алил. "Те". Асират. Лила. "Вима".
"Лозана". Марина Маринова. Акинак. МИТАК. "Би-
на". Итома. "Ила". Ви. Алила. Епир. "Катерин". Ра-
ли. Канаваца. Ал (Даниил). Сетер. Тикитики. Тара-
пана. ИВЕР. Комита. Ес. "Тала".
ОТВЕСНО: Калина Тасева. Иването. Теракота. Ира-
нит. Там (Игор). Металокерамика. Екери. Лами.
"Орисани". Арарат. Литин. Фини (Албърт). Анилин.
Па. Тен. Пекар. Матината. Кил. Нар. Алакол. Вине
(Мария). Евапоратор. Маракас. Асник (Адам). "Лил".
Зима. "Аци". Аплик. Вилани. Елатит. Кулинар. Ли-
нотипи. Ива. Насонов (Арсений). "Ла Вали". АКЕЛ.
Лани. Тлака. Акар. Лира.
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Капанският ансамбъл
ще изнесе концерт
Капанският ансамбъл ще
поздрави с концерт
разградчани за празника
на града - 28 януари.
Заради противоепидемич-
ните мерки спектакълът
ще бъде излъчен по
местна телевизия от
20.00 ч. в Деня на
Разград. В близо
90-минутната програма
под наслов "За Разград с
песни, танци и любов" са
включени песни и танци
от различни фолклорни
области на страната, като
акцентът са образци от
фолклора на капанците.
Тринайсетте творби от
концерта от богатия
репертоар на състава
са сред любимите за
почитателите.

Пласидо Доминго пя
в празната зала
на Виенската опера

Звездата Пласидо Домин-
го отпразнува 80-ия си
рожден ден, като пя във
Виенската опера - сцена,
на която той получава
овации повече от половин
век. Този път залата беше
празна  поради covid-19.
"Щастлив съм, че мога да
отпразнувам своите 80
години с пеене. За
съжаление, пандемията
още не е приключила,
така че представлението е
в празен театър", заяви
оперната звезда.

Íàêðàòêî

Събитието е на 11
февруари в програмата
на "Европейски музика-
лен фестивал". Изключи-
телният руски цигулар и
носител на "Грами" Мак-
сим Венгеров ще изнесе
концерт с националния
ни оркестър под дириген-
тството на маестро
Найден Тодоров.

От 19.00 ч. световната
цигулкова звезда ще
представи в зала "Бълга-
рия" Концерт за цигулка
№1 от Дмитрий Шостако-
вич, а във втората част
на вечерта ще прозвучи
Камерна симфония в до
минор. Това е трето

гостуване у нас на Мак-
сим Венгеров и първо в
акустична зала. Предиш-
ните блестящи изяви на
цигуларя у нас бяха през
2006 и 2018 г. Събитието
е част от силния проле-
тен сезон на Филхармо-
нията, в който ще госту-
ват редица други забеле-
жителни класически
музиканти. На 12 юни
Венгеров трябваше да
чества 40 години на
сцената с голям концерт
в Роял Албърт Хол в
Лондон. Събитието бе
преместено за 20 април.
В програмата ще участ-
ват изключителни светов-

От рождението на Илия
Бешков са изминали 120 го-
дини, а творчеството му е
своеобразна история на
България, на ключови съби-
тия у нас и по света. Албу-
мът с 400 негови карикату-

Кенет Брана ще изпъл-
ни ролята на министър-
председателя на Англия
Борис Джонсън в сериа-
ла "Островът с призраци-
те", който се фокусира
върху пандемията.

Проект от пет епизода
ще разкаже за антивирус-
ната политика на Джон-
сън, за работата на
сестрите и лекарите.

В сюжета влизат
разкази на сътрудници от
британския Департамент
на здравеопазването,  от
Научно-консултантската
група по извънредни

Младежкият театър "Нико-
лай Бинев" е основан през
1945 г. като "Детски народен
театър". През петдесетте го-
дини на ХХ век директори на
театъра са Стефан Каралам-
бов (1951 - 1952), Пенка Да-
мянова (1952 - 1957), Кръс-
тьо Мирски (1957 - 1960).
Прочува се като "Народен те-
атър за младежта", а от януа-
ри 2006 г. с указ на прези-
дента е преименуван в чест
на актьора Николай Бинев -
Младежки театър "Николай Би-
нев". От септември 2006 г. ди-
ректор е Владимир Люцканов,
а зам.-директор - Петър Кау-
ков. ç
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щяхме да станем излишни",
казва за него Емилиян Ста-
нев.  "Карикатуристът е хи-
рург, а не бръснар. Рабо-
тата му е да лекува, а не
да разкрасява. Всеки пред-
почита да види грозен, но
жив човек, отколкото мър-
тва красавица", казва ав-
торът. "Винаги бях в опо-
зиция... Бях карикатурист и
журналист. Друго не мо-
жех, друго не биваше да бъ-
да. У нас куражът винаги
се е свързвал с въпроса
за политическия кураж. От-
тук настъпва тази парали-

зация, скованост. Става ду-
ма за творчески кураж - не
е кураж да се обявиш сре-
щу този или онзи, да проя-
вяваш бабаитлък.   Засег-
натите от карикатурата зна-
ят, че това е истината, за-
това и наказват куража, че
си я показал. Хуморът е аб-
солютна свобода. Той обез-
вредява престъпника", пи-
ше Бешков. "Привикнал да
измерва нещата с критерия
на висок идеал, Бешков ис-
каше от всички и от всич-
ко повече", пише Богомил
Райнов. ç

ни солисти като Миша
Майски и Марта Аргерич,
както и Оксфордската
филхармония с диригент

Марис Пападопулос и
студенти от Кралския
музикален колеж в Лон-
дон. ç

ситуации, персонал от
болниците и домовете за
възрастни. Консултант на
създателите е редакторът
в "Сънди таймс" Тим Шип-
ман.  Режисьор е Майкъл
Уинтърботъм, заснел
филма "Убиецът вътре в
мен", "Могъщо сърце".
Кенет Брана е известен
от екранизациите на
пиесите на Шекспир
"Хенрих V", "Много шум за
нищо". Лауреат е на
наградите BAFTA и "Еми",
номиниран за приза
"Златен глобус", пет пъти
номиниран за "Оскар". ç

ри и ключовото заглавие
"Не се наказва вината, а ку-
ражът", изд.  "Изток-Запад",
е събрал рисунки, правени
между 1923 до 1957 година.

"Добре, че не е станал
писател, защото всички

„Интимен разговор“

Максим
Венгеров

„Автопортрет“

Пласидо
Доминго

Кенет Брана


