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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!

Честит 3 март!

днес

Ïóòèí: Ðóñêèòå
âàêñèíè ñà
åôèêàñíè è ñðåùó
íîâè ùàìîâå

ÑÂßÒ

9
7
7
0
8
6
1
2
3
1
0
0
4

>
2

4
0

0
0

Руските ваксини са
ефективни срещу нови
щамове на коронавируса.
Това уверение получи
президентът Владимир
Путин на среща с ръково-
дителя на Федералната
агенция по биомедицина
Вероника Скворцова, пре-
даде  Епицентър. "Както
ми казаха, ваксините,
които имаме днес, са
ефективни срещу тези
щамове, които плашат
всички в Европа и не
само в Европа. Тестовете
показват, че нашите вак-
сини са ефективни срещу
тези щамове", подчерта
президентът.

Ñïîíñîðúò íà
ÖÑÊÀ 1948
íàìåêíà çà
òåæêà êîðóïöèÿ
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Основният спонсор на
ЦСКА 1948 Цветомир
Найденов коментира
съдийството на Никола
Попов в мача между
"червените" и Левски,
като намекна за тежка
корупция и зададе ня-
колко въпроса, загатвай-
ки за нещо значително
по-сериозно от неволна
реферска грешка. "Попов,
я виж тук... пиле шарено!
Има и още по-добри кад-
ри... но най-важното, за-
що си промени решение-
то? И кой те прати на
този мач? Как стана? За-
що коефициентите тръг-
наха нагоре, след като те
назначиха? А?", пише
Найденов, като публикува
кадри от срещата, на
които ясно се вижда как
в 79-ата минута напада-
телят на ЦСКА 1948
Митков е повален в
наказателното поле от
вратаря на "сините"
Звонимир Микулич.

тотина едри фермери прибират лъвския
пай от евросубсидиите за българското зе-
меделие. Начинът, по който парите се от-
пускат, изкривява целия сектор. Това по-
казва детайлен доклад за земеделския сек-
тор в най-бедната страна в ЕС, публика-
ван преди броени дни. Проучването е нап-
равено по инициатива на групата на "Зе-
лените/Европейски свободен алианс" в Ев-
ропейския парламент, отбелязва в своя
статия EURACTIV България.

Данните показват шокиращите нера-
венства в българското земеделие. През
2018 година 2.4% от най-големите полу-
чатели на евросубсидии са прибрали 45%
от всички директни плащания от ЕС. Все-
ки един от тези едри бенефициенти е приб-
рал по най-малко 100 хиляди евро субси-
дии. А 230 от най-едрите фермери са взе-

Àãðîîëèãàðõèÿ

Òðåòè ìàðò
e íàé-áúëãàðñêèÿò
äåí!

рети март е денят на
Освобождението ни
от османско иго и на
възраждането на

Т
българската държавност!
Най-българският ден!
След пет века чуждо
робство България се
връща като суверенна
държава на картата на
Европа!

Това е еманация на
най-благородната кауза в
българската история -
Руско-турската освободи-
телна война, в която
братска, православна и
славянска Русия безко-
ристно и с цената на
хиляди човешки животи и
неимоверни жертви
помогна на България да
получи своята свобода.
Бойното братство на
руските войни освободи-
тели и българските
опълченци и днес кара
стотици хиляди българи
да се изправят на
заветния връх Шипка! Да
поставят цвете на
преклонение и благодар-
ност за дарената ни
Свобода!

Дълга е историята на
българо-руското братство
- ние дарихме Русия с
православието и кирили-
цата, Русия ни даде
свободата и националната
държава, освободи нас и
Европа от фашизма,
помогна ни за създаване-
то на високоразвита
социална и индустриална
държава след 1944 г., бе
защитник на нашата
териториална цялост и
суверенитет в тежки и
превратно времена.
Заедно с Русия станахме
космическа държава,
овладяхме мирния атом,
стигнахме до престижното
27-о място в света в
класацията на ООН за
човешко развитие. А днес
- без Русия и срещу
Русия - сме последни по
всички показатели в
Европейския съюз. Тези
истини трябва да се
знаят и помнят!

Руско-българската
солидарност и взаимност
най-ярко бяха очертани
от думите на великия
руски хуманист акад.
Дмитрий Лихачов, който
определи България като
"Държава на Духа".

Истинската история на
Освобождението не може
да бъде скрита, преина-
чена и фалшифицирана,
колкото и да се стараят
някои безродници и
платени защитници на
чужди интереси.

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

ли субсидии за 120 милиона евро в рам-
ките на една година. Парите от ЕС зат-
върждават икономическата мощ и засил-
ват политическото влияние на земеделс-
ката олигархия, сочи анализът.

Уважаеми
читатели,
следващият брой ще
излезе на 4 март.

Обзор обяви неза-
висимост от Несебър!
75 процента от имащи-
те право на глас в гра-
да и близките 6 села
гласуваха вчера в ре-
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ЕС плаща милиарди на стотина едри фермери,
за да създава бедност в България

ÑÑ
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Îáçîð å íàé-íîâàòà áúëãàðñêà îáùèíà
Курортното градче обяви независимост
от Несебър с над 70% от гласовете

ферендума за отделя-
нето от Община Несе-
бър, което означава, че
той е валиден. Над 70
на сто от гласувалите
са отговорили с "да" на

въпроса "подкрепяте
ли предложението за
обособяване на нова
община с център град
Обзор".

"Референдумът е
положителен при учас-
твали в гласуването
1626 избиратели. Ак-

тивността е 76.02%, а
отговорилите с "да" в
подкрепа са 1139. То-
ва означава, че пред-
поставките на закона
са изпълнени и рефе-
рендумът е валиден",
обясни председателят
на ОИК. ç

Снимка Пресфото БТА

София. Студентите, преподавателите и служителите на НАТФИЗ се включиха във флашмоб на съпричастност, подкрепа
и солидарност по време на борбата с Ковид-19. Танцът се проведе на открито пред сградата на академията на улица
"Г. С. Раковски".
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Ðåñòîðàíòèòå îòâîðèõà
ïðè ñòðîãè ïðàâèëà
Íàé-ãîëåìèÿò ïðîáëåì íà ñîáñòâåíèöèòå ïðè ïîäíîâÿâàíå
íà ðàáîòàòà å íåäîñòèãàùèÿò ïåðñîíàë, çàÿâè Ðè÷àðä
Àëèáåãîâ îò Àñîöèàöèÿòà íà çàâåäåíèÿòà

Създадена е добра орга-
низация за предстоящите
парламентарни избори,
имаме капацитет да се
справим с тази ситуация.
Частичните избори бяха ге-
нерална репетиция във
връзка с противоепидемич-
ните мерки, заяви пред БНТ
министърът на вътрешните
работи Христо Терзийски.
За изборния ден имаше 7
сигнала за нарушаване на
изборния процес. Напра-
вихме обследване на скла-
да, където са сложени ма-
шините за гласуване - ня-
ма разлика за нас, както

Õðèñòî Òåðçèéñêè: Ñúçäàäåíà å äîáðà îðãàíèçàöèÿ
çà ïðåäñòîÿùèòå èçáîðè

изборните книжа, така и ма-
шините ще бъдат охранява-
ни. Най-вероятно ще ни е

Заведенията за хранене
и развлечения възобновиха
дейността си. Те могат да
работят между 6.00 и 23.00
ч. на 50% от капацитета си.
Изискванията са да изпол-
зват не повече от полови-
ната от капацитета си при
настаняване на не повече
от 6 души на маса и носе-
не на защитна маска от
персонала, коментира
Топновини.бг. Заради
финансовите загуби, които
заведенията търпят вече
повече от година, около
една четвърт от тях няма
да отворят, а сред тези,
които ще опитат да рестар-
тират бизнеса си, най-
вероятно ще има още
фалити, прогнозира Ричард
Алибегов от Асоциацията
на заведенията. Ще има и
доста фалирали колеги,
след като подновяваме
работа, защото междуфир-
мената задлъжнялост е
доста висока, задължения-

Първият път ГЕРБ спечели
с надежди, всички следващи
- със страх. Със страх, че без
тях няма стабилност и ще ни
спрат еврофондовете. Със
страх сред чиновническата
"армия" за топлите им мес-
тенца и гарантирания ръст на
заплатите, страх у "нашия"
бизнес, че ще секнат общес-
твените поръчки, у обикнове-
ните работещи хора, че ще
загубят работата, смачкани от
бюрократичната и/или поли-
цейска машина, страх у най-
бедните, че животът им ще
стане още ад, ако ядосат мес-
тния деребей на управлява-
щата клика. Сега се насложи
още един страх - от панде-
мията. Върху него ГЕРБ играе
етюдите на "доброто" и "ло-
шото" ченге от евтините мут-
ренски екшъни - затягат мер-
ките, разхлабват мерките,
унищожават хиляди затворе-
ни фирми, но пък дават по
50 лева над пенсиите и пръс-
кат милиони от прозореца на
джипката, предизборно отва-
рят кръчмите, но пък ограни-
чават предизборните мероп-
риятия. И връх на всичко то-
ва е прокарваната бавно и
полека опорна точка: Трета
вълна на COVID-19 ще дойде
точно по изборите. Не сед-
мица по-рано или по-късно,
а точно по изборите!? Но не
затягат мерките, за да пре-
дотвратят вълната, която про-
рокуват. Гарантират си гласо-
ве днес, за да саботират из-
борите утре!? Политически
интереси и интриги вместо
прагматични решения… Стра-
нен вирус е COVID - няма
спор. Според нашите управ-
ляващи коронавирус не мо-
жеш да хванеш в банката или
фирмата за бързи кредити,
плащайки на мига дълговете
и огромните лихви. Не можеш
да го хванеш и в касите на
монополистите, плащайки без
отсрочка надутите сметки за
ток, парно и вода. Кредити
вместо помощи, празни обе-
щания вместо надежда. Про-
карват ни през съзнанието, че
ще е опасно да гласуваме. За-
щото властта винаги печели
от ниска активност - тя има
пари, структури, зависим вот,
задкулисие. Опозицията има
ентусиазъм, идеи и воля за
Промяна. Именно това опит-
ват да прекършат на 4 ап-
рил. Разбира се, няма и грам
истина в това, че да гласу-
ваш, ще е опасно за здраве-
то. Да отидеш до изборната
секция, е същото, каквото е
да си в метрото или трамвая,
да си на опашка в магазин
или аптека. Нека с разум,
спазвайки мерките и без да
се плашим от сламеното чу-
довище на отиващата си про-
валена власт, да гласуваме
масово на 4 април за Про-
мяната! Да не позволяваме да
ни откраднат гласа и бъде-
щето ни!

Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ

Ñòðàííèÿò
ñëó÷àé COVID-19

ПриЗЕМЯване

необходим допълнителен
ресурс, като в тези случаи
включваме и служители на
"Гранична полиция", допъл-
ни вътрешният министър.
Христо Терзийски коменти-
ра и развитието около слу-
чая "ОЛАФ". В преговорите
беше определена една су-
ма, изискванията бяха за-
нижени, съотношението це-
на-технически параметри за
автомобилите се обърна 60
процента в полза на цена-
та. Аз съм разпитван за та-
зи обществена поръчка.
Всичко ще бъде изяснено
от хода на досъдебното про-

изводство, няма от какво да
се притеснявам, добави ми-
нистърът на вътрешните ра-
боти. 52-ма служители на
МВР в момента са в болни-
ца с коронавирус, допълни
Терзийски. 428 са на домаш-
но лечение. 90 са под ка-
рантина. 9000 желаят да се
ваксинират. 4833-ма служи-
тели са ваксинирани досе-
га, на 118 е поставена вто-
ра ваксина, уточни Терзий-
ски. Министърът на вътреш-
ните работи отбеляза, че за
последните 4 години са на-
малели драстично престъп-
ленията. ççççç

та към НАП  са доста
високи. От 1 март започват
да текат всички разходи,
наеми и т. н., обясни той,
цитиран от БНР. Най-
големият проблем на
собствениците при подно-
вяване на работата е

недостигащият персонал.
Компенсирането на работ-
ната сила, изгубена в
кризата, от бранша ще
търсят с внос на работници
от чужбина, прогнозира
Алибегов. Нощните клубове
и дискотеките остават

затворени до началото на
април. Работата възобновя-
ват и игралните зали и
казината също при използ-
ване на не повече от 50%
от капацитета им и носене
на маски от персонала и
посетителите. ççççç

От стр. 1
Но нека не само на 3 март, а винаги да помним и

да предадем на децата и внуците си Истината - за
робството, за българските възрожденци, за Априлско-
то въстание, за Руско-турската освободителна война,
за раждането на българската държавност и за строите-
лите на силна България. Народ и нация без корени са
слаби и уязвими. Нека да стъпим върху националната
си история и ценности - родолюбие, миротворство,
солидарност, духовност, православие, социална идея,
кооперативизъм, ученолюбие и трудолюбие, за да ус-
пеем да възродим България като достойна национал-
на европейска държава!

Честита Свобода, българи!

Òðåòè ìàðò e íàé-
áúëãàðñêèÿò äåí! Пияни и дрогирани зад

волана! До 3 март продъл-
жава акцията на Пътна по-
лиция за шофьорите, упот-
ребили алкохол и наркотич-
ни вещества, съобщи "Но-
ва телевизия". Масовите
проверки започнаха в пе-
тък. До момента са напра-
вени над 5000 проверки в
цялата страна. Като рекор-
дни проби са установени
на територията на София
и Пловдив. В столицата е
имало проба от 1.8 проми-
ла, а в Пловдив зад вола-
на е седнал водач с 2.58

промила алкохол в издиша-
ния въздух, заяви  гл. инс-
пектор Николай Крушарс-
ки от Пътна полиция. Той
добавя, че на територията
на Пловдив е имало и опи-
ти за подкуп на служебно
лице. На територията на
Пловдив четирима водачи
са се опитали да дадат под-
куп на полицаите, за да им
се размине нарушението.
Единият от тях е дал 200
лв. на колегите. Той е за-
държан и e образувано
производство, добавя инс-
пектор Крушарски. ççççç

Àêöèÿ íà Ïúòíà ïîëèöèÿ: Ðåêîðäíè
ïðîáè è îïèòè çà ïîäêóï
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Íèíîâà êúì Áîðèñîâ: Âìåñòî äà ñå ìîëè
íà Ôðàíöèÿ è Ãúðöèÿ çà âàêñèíè, äà
çàïî÷âà ðàçãîâîðè ñ Êèòàé è Ðóñèÿ
Òàêà ïðàâÿò ìíîãî åâðîïåéñêè ëèäåðè, Áúëãàðèÿ ïðåäïëàòè 18 500 000 âàêñèíè,
à ñåãà ñå ìîëè çà âàêñèíè â çàåì, ïîñî÷è ïðåäñåäàòåëÿò íà ÁÑÏ

"Изказването на
премиера Борисов, че
преговарят с Гърция и
Франция за ваксини
"назаем" е признание за
пълен провал, безсилие
и липса на далновид-
ност", написа Корнелия
Нинова във Фейсбук.
Председателят на БСП
припомни: "България
предплати 18 500 000
ваксини, а се оказа в
състояние да се моли да
получи ваксини в заем".
Лидерът на българските
социалисти по повод
провала на ваксинацион-
ния процес у нас сравни
безсилието на нашите
управляващи с действия-
та на тези в ЕС. "Редица
европейски лидери
започнаха разговори,
доставки и използване
на руската и китайска
ваксинa. Чешкият и
унгарският премиер,
австрийският канцлер
дадоха пример за това".
Корнелия Нинова крити-
кува премиера и го
призова: "Вместо да се
моли на Франция и
Гърция, да започва
разговори с Китай и
Русия, както направиха
редица европейски
лидери. Управлението на
кризата от правителство-
то на Борисов е неком-
петентно, непоследова-
телно и унизително за
страната. То е опасно за
здравето на хората и
вредно за икономиката".

За десет години ГЕРБ
наложи един модел на
управление, при който
демократичните институ-
ции се използват като
фасада, а в същото време
са овладeни от едно

Íà òîçè äåí

Събития
” 1353 г. - Османските турци
завладяват голямата крепост
Галиполи, изходна база за
завладяване на балкански
територии.
” 1855 г. - Александър II става
цар на Русия.
” 1919 г. - В Москва е открит
първият конгрес на Комунистичес-
кия интернационал.
” 1933 г. - В Ню Йорк се състои
премиерата на филма Кинг Конг.
” 1941 г. - Втора световна
война: Първите германски войници
влизат в България след присъеди-
няването към пакта.
” 1954 г. - УЕФА взема решение
за учредяване на футболната Купа
на европейските шампиони.
” 1998 г. - Данните, изпратени от
космическата сонда "Галилео",
показват, че на луната Европа,
спътник на Юпитер, има течен
океан под дебел слой лед.

Родени
” 1824 г. - Бедржих Сметана,
чешки композитор
” 1928 г. - Гиньо Ганев, българс-
ки политик и юрист, депутат в
периода 1976-1991 и 1997-2005
г., Зам.-председател на Седмото
ВНС, един от създателите на
Конституцията, пръв омбудсман на
Република България
” 1931 г. - Михаил Горбачов,
генерален секретар на ЦК на
КПСС от 1985-1991 г., пръв и
единствен президент на СССР,
Нобелов лауреат
” 1939 г. - Йоаникий Сливенски,
митрополит на Сливенска
митрополия
” 1962 г. - Джон Бон Джоуви,
американски певец
” 1963 г. - Таню Киряков,
български спортист
” 1968 г. - Даниел Крейг,
английски актьор

Починали
” 1899 г. - Николай Палаузов,
български възрожденец
” 1980 г. - Ярослав Ивашкевич,
полски писател
” 1991 г. - Серж Гейнсбург,
френски поет и певец
” 2007 г. - Анри Троая, френски
историк и биограф

:

Êìåò è 3 áàëîòàæà çà ÁÑÏ, ÃÅÐÁ ñïå÷åëè Ìúãëèæ ñ íàòèñê è ìàíèïóëàöèè
В седем от дванадесет-

те населени места у нас,
където на 28 февруари се
проведоха частични избо-
ри за кмет, БСП участва
със свои кандидати. Едно
кметско място вече заво-
юва представител на БСП
на първия тур, трима про-
дължават напред към вто-
ри тур на местните избо-
ри.

Татяна Стойкова от БСП
спечели кметското място
в троянското село Калей-
ца веднага след приключ-
ването на вота там. Тя из-
воюва убедителна победа
срещу кандидата на управ-
ляващите от ВМРО.

В три кметства канди-
датите на БСП ще се явят
на балотаж идната седми-

еднолично управление.
Всички освен една. И
затова и конфликтът
между премиера и прези-
дента е толкова видим -
защото в момента прези-
дентската институция се
представлява от човек,
който не може да бъде
контролиран от премиера.
Всички други институции,
включително Народното
събрание, са изцяло
подчинени на изпълнител-
ната власт и конкретно
на министър-председате-
ля." Това каза заместник-
председателят на БСП и
водач на кандидатската
листа в Ямбол Кристиан
Вигенин в предаването
"Офанзива" по NovaNews.

Според Вигенин, който
е и зам.-председател на
отиващото си 44-то
народно събрание, пар-
ламентът е изгубил изця-
ло своите конституцион-
ни функции - в парламен-
тарния контрол Бойко
Борисов е отговорил
едва на 10 питания от
депутати.

"В същото време
именно заради тази
концентрация на властта
в един човек имаме една
задкулисна власт на
олигархията, която изс-
муква обществените
ресурси. Една такава
власт трябва да бъде
разградена. Тогава ще
видим, че не само може
да се управлява по-
добре, в интерес на
хората, но ще има и
много допълнителен
ресурс, който в момента
изтича към обръчите от
фирми, близки до сегаш-
ната власт", посочи
социалистът.

По думите на Вигенин,
освен за икономически
изгоди, чрез този модел
на управление ГЕРБ си
осигуряват изборните
победи, печелейки вота
по начин, разминаващ се
с разбирането за честни
и демократични избори.

"ГЕРБ на всички избо-
ри влиза с 400 000 500
000 гласа аванс пред
всички останали", конста-
тира Кристиан Вигенин и
обясни: "От едната страна
са обръчите от фирми на
национално и местно
равнище, които получават
финансов ресурс от
властта и естествено,
имат съответните задачи,
които изпълняват обратно
към партия ГЕРБ. От
другата страна, са дър-
жавната и местната
администрация - хора,
които кой знае защо
всеки път преди избори
се притесняват, че ако се
смени управлението,
всички те ще бъдат увол-
нени. Всичко това създа-
ва една среда в избори-
те, която е изключително
трудна за опозицията. Но
ние сме решени този път
да спечелим."

Всеки, който желае
промяна, да гласува!

"Хората, които не
желаят по този начин да
бъдат управлявани и по
този начин да бъде раз-
даван общественият
ресурс, трябва да излязат
да гласуват. Това е начи-
нът да преодолеем явле-
нието ГЕРБ", категоричен
е Вигенин.

Зам.-председателят на
БСП призна, че през
последните година и
половина ГЕРБ са поло-
жили неимоверни усилия
БСП да бъде разбита
отвътре и отвън, огранича-
вайки нейните политичес-
ки възможности и блоки-
райки  финансирането й.

Вигенин коментира и
въпроса с възможните
управленски коалиции
след изборите: "Към
момента БСП е единстве-
ната политическа форма-
ция, която е представила
политическа платформа и
вижданията си за управ-
ление - това също е
голям фактор. Но при
всички положения факти-
те си остават - ГЕРБ си
отива." ç

ца, където надвиха оста-
налите претенденти.

В село Стежерово, об-
щина Левски, социалистка-
та Пепа Костова ще се бо-
ри с кандидата на БЗНС,

след като в класацията от
първия тур претендентът
на ГЕРБ остана четвърти,
изпреварен от издигнатия
от "Републиканци за Бъл-
гария", заел третото мяс-
то по резултат.

Балотаж предстои и на
Димитър Николов - канди-
дат на инициативен коми-
тет, подкрепен от БСП, в
село Трояново, община Ка-
мено. Там подкрепеният от
БСП Николов ще спори с
кандидата на ГЕРБ след от-
падането на претендента
от "Републиканци за Бъл-
гария".

Втори тур очаква и кан-
дидатът на БСП Мехмед
Мехмед в кметство Боян,
община Венец. Той ще се
състезава на втори тур с

избраника на ДПС, тъй ка-
то на трето място се кла-
сира конкурентът от "Ре-
публиканци за България".

БСП остро разкритику-
ва в своя нарочна пози-
ция изнесените в медийни
репортажи данни за неп-
рикрито купуване на гла-
сове от ГЕРБ на частични-
те местни избори в общи-
на Мъглиж на 28 февруа-
ри.

В позицията се казва:
"Цяла България видя как
ГЕРБ победи вчера на час-
тичните местни избори в
Мъглиж - с безпардонни и
неприкрити манипулации.
С употребата на хора и ку-
пуването на гласовете им.
Телевизиите показаха във
видеозпис, че всяка мо-

рална и законова норма е
престъпена и погазена от
ГЕРБ.  Показно, грубо и
арогантно кметското мяс-
то бе узурпирано и това
стана публично достояние.
БСП призовава всички,
без ГЕРБ, да проявим ост-
ра нетърпимост към всич-
ки варианти и механизми
на опорочаването на во-
та. Да се обединим и да
се противопоставим на
всички порочни практики
за подмяна на волята на
българските гласоподава-
тели - познати и нови фор-
ми на агресивно вмеша-
телство в изборния про-
цес. Нека опазим гласа на
всеки български гражда-
нин!", завършва позиция-
та на социалистите. ç
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По инициатива на група-
та на "Зелените/Европейски
свободен алианс" към Евро-
пейския парламент през фев-
руари беше обнародван док-
лад с обстойно проучване за
подпомагането на земедели-
ето, който отличава Бълга-
рия, Чехия и Словакия сред
държавите с най-неравно-
поставено подпомагане, при
което основната част от ев-
рофондовете се насочват
към малък процент олигар-
хични структури. Анализът
обхваща България, Чехия, Ун-
гария, Словакия и Румъния
и включва анализ на офици-
ални данни, експертни док-
лади и медийни публикации,
съобщи EUROACTIV.

След присъединяването
на България към Европейс-
кия съюз през 2007 г. и при-
лагането на Общата селскос-
топанска политика (ОСП) в
страната се изостриха струк-
турните проблеми, в резул-
тат на което земеделците ма-
сово започнаха да отглеж-
дат като касови култури
пшеница, царевица и слън-
чоглед, в ущърб на култури-
те с по-висока добавена
стойност като зеленчуци и
трайни насаждения. Всичко
това доведе до отлив в тър-
сенето на работна ръка, а
оттам и до безработица, миг-
рация и в крайна сметка -
огромно обезлюдяване на
селските райони.

Последните данни на Ев-
ростат за концентрацията на
земеделска земя са от 2016
г. и разкриват, че 48,6 на сто
от земята в България се об-
работва от ферми с годишен
оборот от над 500 000 евро.
Така България заедно с Че-
хия и Словакия става една
от лидерите в ЕС с най-ви-

По традиция на 1 март започ-
ва подаването на заявления за кан-
дидатстване по основните схеми и
мерки за директни плащания. От
миналата година може да го нап-
равите и онлайн през Системата
за електронни услуги (СЕУ) с ва-
лиден имейл адрес. До 15 май се
подават заявленията за подпома-
гане, без да има санкция за закъс-
нение при внасянето на докумен-
тите или при редакцията им. Имайте
предвид обаче, че тази година 15
май се пада в събота. До 31 май
включително кандидатите за под-
помагане могат да правят проме-
ни по подадени вече заявления,
без да търпят санкция за закъсне-
ние. До 10 юни 2021 г. включи-
телно се изчислява санкция за за-
късняла редакция по добавените
части от заявлението в размер на
1% за всеки работен ден. Може
да подадете и да приключите за-
явлението и изцяло на компютър,
ако разполагате с квалифициран
електронен подпис.

Всеки стопанин с активна ре-
гистрация в СЕУ може да въведе и
изпрати към Интегрираната систе-
ма за администрация и контрол
(ИСАК) електронна информация за
обработваемите площи и схемите
за подпомагане, които заявява. След
това той трябва да посети лично
общинската служба "Земеделие"
(ОСЗ), където да провери дали дан-
ните му са коректно нанесени, да
подпише хартиен екземпляр на за-
явлението и да приложи всички не-
обходими документи.

Не забравяйте и сроковете за
пререгистрация или регистрация,
като електронния вариант на Ан-
кетен формуляр и Анкетна карта
може да изтеглите ТУК. Отделно
Министерството публикува Наръч-
ник за Кампанията по директни
плащания 2021, който също може
да ви бъде от полза. Припомнете
си и видеоръководството за рабо-
та със СЕУ.

Желателно е преди да посети-
те ОСЗ за приключване на заявле-
нието, да се уверите, че изпълня-
вате всички условия по мерките,
за които кандидатствате, като нап-
ример да имате регистрация като
земеделски производител по реда
на чл. 7 от ЗПЗП, както и регист-
рирано правно основание по чл.
41 от ЗПЗП, което е налично в
ИСАК, и т. н. ç

Областните дирекции по безопасност на
храните (ОДБХ) започнаха проверки в цялата
страна на здравословното състояние на пчел-
ните семейства и тяхната регистрация. Целта
на контрола, който ще се извършва от офици-
алните ветеринарни лекари (ОВЛ), е да се прос-
леди общото здравословно състояние на отг-
лежданите пчелни семейства, броя на отпад-
налите такива и причините за това, броя на
декларираните и отглежданите към момента на
проверката пчелни семейства, както и наличи-
ето на жизнени пчелни семейства в кошерите.

Проверките на ОВЛ не отменят и няма да
възпрепятстват ежегодните пролетни профи-

Ñòàðòèðà êàìïàíèÿòà
çà äèðåêòíèòå
ïëàùàíèÿ 2021

сок дял земя, обработвана от
големи ферми. За сравнение,
през 2013 г. собствениците на
земя в България обработва-
ха една трета на земята, до-
като през 2016 г. този про-
цент вече е паднал до 12,4%.

На пазара се появиха ог-
ромни корпоративни струк-
тури, които постепенно ста-
наха основните получатели
на европейски субсидии. В
доклада се цитират данни от
2019 г., според които общият
размер на изплатените суб-
сидии по директните плаща-
ния са били 785,324 милиона
евро плюс 359.604 милиона
евро по линия на ПРСР. Из-
платените средства са об-
що1,144 милиарда евро, със-
тавляващи приблизително
два процента от БВП на
страната.

Анализът показва, че през
финансовата 2018 г. едва 2,4%
от фермерите в страната са
получили 45% от всички ди-
ректни плащания, всеки от
тях над 100 000 евро. Изпол-
звайки прага от 300 000 евро
- всъщност надвишаващ на-
ционалния таван на директ-
ните плащания - оказва се,
че 230-те най-големи бенефи-
циенти в България са полу-
чили директни субсидии от
над 120 милиона евро. Или
0,33% от бенефициентите са
взели 15,3% от всички пла-
щания. В същото време цели
48% от най-малките бенефи-
циенти запазват оскъдните
помощи, съставляващи едва
3,4% от плащания. Така в Бъл-
гария 82 на сто от бенефици-
ентите са получили по-малко
от 18 на сто от средствата, с
което страната ни не се доб-
лижава дори до средното съ-
отношение в ЕС от 80/20.

Дори Чехия не постига по-

добна неравнопоставеност,
защото броят на стопанст-
вата с размер на земята до
500 дка получават по-голям
процент от субсидиите, по-
лучавани от фермите с над
500 дка обработваема земя.

Следователно настоящи-
ят дизайн на ОСП, който раз-
пределя субсидии главно за
единица обработвана земя,
като същевременно се пре-
небрегват икономическите
резултати, ефективността
или социалните и екологич-
ните въздействия върху сто-
панството, създава поне в
България порочен кръг в ус-
ловия на икономически сти-
мули, се посочва в доклада.

След 2014 г. България въ-
веде ограничение на най-го-
лемите директни плащания с
пет процента намаление за
плащания над 150 000 евро,
като максималният размер
на субсидиите за един фер-
мер стана 300 000 евро. Тази
мярка беше широко популя-
ризирана като опит за огра-
ничаване на концентрация-
та на земя и мощ в българс-
кото земеделие, но въпреки
това се оказа напразна. Спо-
ред изчисленията на българ-
ски експерти, орязването на
директните плащания през
2018 г. се приложи само за
42 фермери и фондове. Като
чиста сума в бюджета бяха
върнати по-малко от три ми-
лиона евро, или едва 0.7%
от общата сума на директ-
ните плащания за годината.

Три механизма за проек-
тиране обясняват неефектив-
ността на тавана на директ-

ÁÀÁÕ ùå áðîè îöåëåëèòå ï÷åëíè ñåìåéñòâà â öÿëàòà ñòðàíà

ните плащания, който беше
въведен. На първо място,
санкциите се налагаха само
за схемата за единно пла-
щане на площ, докато "зеле-
ните", преразпределителните
плащания и плащанията по
различни пазарни мерки, се
превеждаха независимо от
размера на стопанството.

На второ място, в съот-
ветствие с регламента на ЕС,
разходите за труд могат да
бъдат приспаднати от изчис-
лението на допълнителни
субсидии преди прилагане на
тавана на директните плаща-
ния. Това предполага, че го-
леми селскостопански про-
изводителите могат лесно да
"наемат" в кавички членове-
те на семейството си с мно-
го висока фиктивна заплата
или да си плащат сами на
себе си.

През февруари 2020 г. от
фонд "Земеделие" обявиха, че
ще използват програмата за
сателитно наблюдение на ЕС
"Коперник", за да открият не-
съответствия между деклари-
раните и реално обработва-
ните парцели. Тези усилия
заслужават похвала и въпре-
ки това тази масивна "квази-
банка" предоставя много при-
мери за конфликт на интере-
си. Засега обаче липсва по-
нова информация за това как
прилагането на новата сис-
тема за сателитен монито-
ринг продължава. Целта на
доклада е да фокусира вни-
манието на експертите в
Брюксел по ефективността от
прилагането на ОСП в посо-
чените държави. ç

лактични прегледи на пчелните семейства в
България по Програмата за надзор и контрол
на болестите по пчелите. Те ще се провеждат,
съгласно програмата, от началото на месец
април 2021 година.

БАБХ напомня, че също от 01.03.2021 г.,
съгласно измененията в Наредба № 13 за мер-
ките за опазване на пчелите и пчелните се-
мейства от отравяне и начините за провежда-
не на растителнозащитни, дезинфекционни и
дезинсекционни дейности, земеделските про-
изводители ще известяват пчеларите за пред-
стоящи третирания единствено през електрон-
ната платформа ЕПОРД. ç

Три години след като районния съд в
Кюстендил оправда животновъда Петър
Пищалов за загиналите му коне в Осо-
говската планина през 2018 г. от Ок-
ръжния съд в Кюстендил го признаха за
виновен за случая, съобщи Би Ти Ви. Той
е обвинен за проявяване на жестокост
към част от животните в стадото му и
последвалата смърт. Съдът освободи Пи-
щалов от наказателна отговорност и му
наложи глоба от 4500 лв. Решението не
подлежи на обжалване и протестиране.

Ãëîáèõà æèâîòíîâúäà Ïåòúð Ïèùàëîâ ñ 4500 ëâ. çà ñìúðòòà íà êîíåòå â Îñîãîâñêàòà ïëàíèíà

Преди три години Пищалов изоставя око-
ло 100 коня в планината, оставяйки ги
да бедстват без храна, вода и подслон
на минусови температури= Доброволци
се организираха и спасиха част от жи-
вотните, но голяма част от тях загинаха.
По-късно стана ясно, че Пищалов е по-
лучавал евросредства за отглеждане на
каракачански коне, но е имал и други
провинения.

Обвиняемият е съзнавал много доб-
ре, че изоставя животните във високите

части на Осоговска планина, без да им
осигури при необходимост храна, вода,
подслон и ветеринарномедицинска гри-
жа, съзнавал е също така, че им причи-
нява продължително и повтарящи се
страдания, увреждане на здравето и
стрес. Както и че през зимата ги излага
на температурни и неблагоприятни ат-
мосферни влияния, които им причиня-
ват болка, страдание, увреждане и стрес,
се казва в мотивите на въззивния със-
тав на Окръжен съд Кюстендил. ç
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За опазване на плажо-
вете край устието на
Камчия и Българското
Черноморие от застроява-
не бе вчерашният национа-
лен протест, който се
проведе в Пловдив, Русе и
в София. Събитието е
продължение на протеста
от миналия месец, когато
гражданите поискаха в
заповедта за европейската
защитена зона "Камчия" да
има ясна забрана за
строеж на заменките с
дюни и гори от времето на
кабинетите на Симеон
Сакскобургготски и Сергей
Станишев да бъдат анули-
рани. Организаторите са
националната коалиция "За
да остане природа в
България" и инициативите
"Море без бетон" и "Зелени
закони".  Исканията на
протеста отново са за ясни
забрани за застрояване,
както и за връщане на
плажните дюни и гори от
плажовете на Камчия и
Шкорпиловци като изклю-
чителна държавна собстве-
ност, за което властта е
задължена от чл. 18. (1) от
Конституцията на Републи-
ка България и чл. 6. (4) на
Закона за устройство на
черноморското крайбрежие
(ЗУЧК).

Миналата седмица от
"Зелени закони" предложи-
ха с писмо до правителст-

Ïðàâèòåëñòâîòî
íà ÃÅÐÁ òàêà è íå
èçïúëíè îáåùàíèåòî
ñè îò ìèíàëàòà
ãîäèíà çà ìîðàòîðèóì
íàä ñòðîèòåëñòâîòî
ïî ×åðíîìîðèåòî

Обединение "Бъдеще за
туризма" организира масов
протест във вторник. Пред
БНР Павлина Иванова,
председателка на организа-
цията, заяви, че недоволст-
вото е свързано с изходя-
щия туризъм, който е в ко-
лапс. По думите й този биз-
нес не работи от 1 година,
все още няма гаранционен
фонд, а скоро стават изис-
куеми средствата, които
клиентите могат да си ис-
кат обратно заради нереа-
лизираните пътувания. "Ако
няма намеса на държавно
ниво, бизнесът няма да се
справи и се очакват масо-
ви фалити", каза Павлина
Иванова.  До момента за
година в бранша не е има-
ло обявен фалит. Целта е

Òóðîïåðàòîðè: Áèçíåñúò íè íÿìà äà ñå ñïðàâè è ñå î÷àêâàò ìàñîâè ôàëèòè

Òðè ãðàäà ïðîòåñòèðàõà
çà Êàì÷èÿ è ìîðåòî

Влезлите в сила нови поп-
равки в Кодекса на труда рег-
ламентират по нов начин изп-
лащането на заплати при пен-
сиониране. Шест заплати вече
ще бъдат изплащани при 10 го-
дини стаж от последните 20 го-
дини при един и същи работо-
дател, като отпадна изискване-
то този стаж да е непрекъснат.

Преди промяната в Кодекса
на труда право на шестте зап-
лати при пенсиониране имаха
само тези работници с непре-
къснат 10-годишен стаж при
един и същ работодател. Сега
нормата е в полза на работе-
щите, обясни по БНР Дина Хрис-
това, експерт в Главна инспек-
ция по труда.

Íîâ ðåãëàìåíò
çà èçïëàùàíåòî
íà çàïëàòè ïðè
ïåíñèîíèðàíå

Îòïàäíàõà êëàñîâåòå À+, À++,
À+++ ïðè åëåêòðîóðåäèòå

Домакинските уреди в
ЕС са с нови етикети от вче-
ра. Добре познатият енер-
гиен етикет е с нов дизайн
и с енергийна скала от А до
G. Плюсовете към буквите
отпадат. Промяната се на-
лага, тъй като вече повече-
то нови уреди са в горните
енергийни класове на ста-
рите етикети, а излизат но-
ви поколения уреди в по-

високи енергийни (енергос-
пестяващи) класове. Досе-
га това бе пояснявано с
плюсове към буквите (нап-
ример A+, A++, A+++), но
така потребителите се ори-
ентират все по-трудно.

Новите етикети ще можем
да видим върху телевизори,
перални, хладилници, миял-
ни машини и лампи. Очаква
се същите етикети да бъдат

въведени и за сушилни, фур-
ни, климатици, абсорбатори
в идните години. Новият е-
етикет ще е с буквите A, B,
C, D, E, F или G. Уред, който
досега е бил с енергиен клас
A+++, сега може да попад-
не в клас B, D или Е - без да
има промяна в енергийната
консумация.

Най-енергоспестяващият
клас А ще бъде оставен пра-
зен - за бъдещи технологич-
ни нововъведения за ико-
номичност. Към етикетите
ще има и QR код с инфор-
мация за продукта. ç

да бъде възможно разпла-
щането с клиентите, а след
това всяка фирма ще ре-
шава след една година лок-
даун дали и как ще продъл-
жи, добави Иванова.

"От 1 март отпада огра-
ничителният режим за про-

веждането на екскурзии в
страната. Може би първите
пътувания ще се осъществят
около 15-20 март", прогно-
зира Иванова. По думите й
има доста голям интерес от
граждани, които искат да
направят някакво движение,

защото COVID-19 една годи-
на прикова всички вкъщи.

От сдружение "Бъдеще
за туризма" са изготвили
протокол за извършване на
дейността, който ще бъде
представен за одобрение
на здравния министър.
"Съвсем скоро ще имаме
много ясно разписани пра-
вила", съобщи Павлина Ива-
нова. За момента не е ог-
раничен капацитетът на
ползване на автобусите и
те могат да се движат пъл-
ни, уточни тя. Тя одобрява
идеята работещите в туриз-
ма да бъдат масово вакси-
нирани, още повече че раз-
личните пазари вече пре-
дявяват претенции да бъдат
обслужвани от ваксинира-
ни лица. ç

вото връщането на държав-
ната собственост да се
осъществи, като се използ-
ва възможността, заложе-
на в оперативната програ-
ма "Околна среда", за
изкупуване на местообита-
ния от европейската мрежа
"Натура 2000", каквито са и
дюните. Природозащитни-
ците обясниха, че прави-
телството може да си
върне земите на цените, на
които те фигурират в
заменките - по 18 стотин-
ки/кв. м за дюни, превър-
нати на хартия в пасища, и
по 9 лева/кв. м за гори
(повече тук). Те припомнят,
че по силата на общ
устройствен план, приет
незаконно без екооценка,
днес заменените плажове
са не само частни, но и
предвидени за урбаниза-
ция.

Протестът настоява
също след обратното
одържавяване на плажове-
те всички дюни на Камчия,
както и по цялото Черно-
морие, да бъдат отразени в
единна карта на дюните в
кадастъра, където досега
различни видове дюни се
показват в различни карти,
а някои дюни все още не
са отразени официално.
Отразяването на дюните в
България в специализирана
карта е задължение на
кадастъра, вписано в

ЗУЧК, от 2014 г. насам,
след скандала със строежи
върху дюните на Несебър.

Организаторите обясня-
ват, че след протестите
миналото лято правителст-
вото така и не е изпълнило
обещанието си за морато-
риум над строителството
по Черноморието. Затова
те отново искат да бъде
изпълнено обещанието на
ПП ГЕРБ, което беше
дадено в началото на
месец юли 2020 г., за
вкарване на текстове в
ЗУЧК, с които ще бъде
наложена пълна забрана
на строителството в най-
близката зона, прилежаща
на черноморския бряг.

Природозащитниците от
Пловдив, Русе и София
настояват законовата
забрана за нови строежи
да важи за 1 км ивица по

морския бряг, като веднага
след обявяването й започ-
нат експертни консултации
за създаване на гаранции
за опазване на местата с
природозащитно значение,
попадащи в национални
защитени територии,
европейски защитени зони
и плажове за природосъоб-
разен туризъм. "Въпреки
статута си на хартия всяко
от тях е под заплаха от
урбанизация заради раз-
лични "вратички" в закони-
те, както през последните
години виждаме на Алепу,
Иракли и Синеморец",
припомнят организаторите
на протестите.

Протестите тази година
започнаха, след като
изненадващо правителство-
то обнародва заповед за
защитена зона "Камчия",
част от европейската
мрежа "Натура 2000", в
която бяха отпаднали
текстове за забрани за
застрояване, които фигури-
раха при общественото
обсъждане. Правителството
публикува през последните
месеци множество запове-
ди за защитени зони, за
които България е в евро-
пейска наказателна проце-
дура заради липсата на
заповеди и ясни режими
как европейските местоо-
битания се защитават в
над 200 български зони. ç

"Ако по някаква причина им
се е наложило те да непрекъс-
нат трудовия си договор при то-
зи работодател, ако в послед-
ните 20 години те са придоби-
ли 10 години трудов стаж при
него, отново ще имат право да
получат шестте заплати". Така,
ако работник е бил безрабо-
тен, но се върне при стария си
работодател, той няма да е още-
тен и е необходимо да е натру-
пал десетте години без значе-
ние, че не са последователни.

Промяната важи и за рабо-
та при няколко работодатели от
една и съща група предприятия
- най-типичният пример са хол-
дингите, където предприятията
са свързани. "Дори те да бъдат
прехвърлени да работят в дру-
го предприятие от групата, при
друг работодател, на тях отно-
во им се полагат шестте зап-
лати, когато те са придобили
право на пенсия", каза Дина
Христова.

Тя припомни и друга разпо-
редба на Кодекса на труда, ко-
ято не е променена, но е важ-
на - шестте заплати се изпла-
щат, независимо на какво ос-
нование се прекратяват дого-
вора при пенсионирането: "До-
ри когато работникът е увол-
нен дисциплинарно. Важното е
да е придобито правото на пен-
сия". ç
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Три актуални предложения от чай COOP
за по-здрав и бодър организъм

Вирусите и бактериите
са активни през цялата го-
дина, но при големи тем-
пературни амплитуди като
през задаващата се пролет,
разпространението им се
улеснява. Затова при нас-
тъпващото пробуждане на
природата е още по-важно
да подсилите имунната сис-
тема и да тонизирате тяло-
то си. Истинското натурал-
но решение идва чрез три-
те нови попълнения в се-
лекцията от чай с марка
"БИЛКОКООП".

Първото от тях е

ИМУНОСТИМУЛИРАЩ
ЧАЙ

с ароматен букет от ехи-
нацея, листа от роза, хи-
бискус (каркаде), мурсал-
ски чай, листа от мента и
шипкови плодове.

Ехинацеята се е нало-
жила като един от малкото
билкови продукти, чийто
ефект е валидиран по нау-
чен път и не се позовава
на "добър маркетинг".

Тя намалява честотата и
продължителността на рес-
пираторните инфекции, или
помага при боледуване да
се преодолеят по-леко.

Ментата е успокояваща
билка. Ползва се от хиляди
години срещу разстроен
стомах и лошо храносми-
лане, предотвратява гадене-
то по време на бременност,
облекчава дискомфорта при
подуване на корема.

Хибискусът регулира ви-
сокото кръвно налягане и
нивата на холестерол, по-
добрява функцията на чер-
ния дроб, ограничава въз-
палителни процеси, спома-
га за ускоряване на мета-
болизма.

Значителните количест-
ва на витамин C в шипки-
те спомагат за намалява-
нето на честотата и тежест-
та на настинките. Съдър-
жат и витамин А, който съ-
що засилва защитните си-
ли и дава енергия.

Определяният като ед-
но от чудесата на Бълга-
рия

МУРСАЛСКИ ЧАЙ
ще откриете не само ка-

то съставка на Имуности-
мулиращ чай, но и като са-
мостоятелен продукт. Това
е второто ново предложе-
ние в богатия асортимент
от 22 вида чай на COOP.

Мурсалският чай е
многогодишно растение,
познат още като Пиринс-
ки, Алиботушки или Шар-
планински чай. Безспор-
но е сред най-полезните
билки, растящи у нас. То-
низира тялото, намалява
риска от високо кръвно на-
лягане, инфаркт и инсулт.
Предпазва от развитие на
ракови клетки, подпомага
сърдечната дейност, сти-
мулира потентността. Има
силно противовъзпалител-
но и антибактериално дей-
ствие. Отлично средство
за лечение на простудни
заболявания - кашлица,
раздразнено гърло, грип,
бронхити. 100% натурален
и насипен, грижливо се-
лектиран от специалисти-
те от "БИЛКОКООП" ЕО-
ОД, той осигурява жизне-
ност и енергия на целия
организъм, пръв помощ-
ник при борбата с добре

познатата пролетна умора.
Освен че присъства в

букета от аромати на Иму-
ностимулиращия чай, ро-
зата дамасцена участва и
в още една прекрасна за
сетивата комбинация - със

Дирекция "КООП медии
и реклама"

зеления чай. Така те офор-
мят третия от новите вку-
сове на доказаната на па-
зара марка COOP -

„РОЗА И ЗЕЛЕН ЧАЙ“
Чаят помага за бързото

и цялостно тонизиране на
тялото, оказва благоприят-
но въздействие върху ко-
жата. Дамасцената е сред
четирите вида маслодайни

рози, отглеждани по све-
та. Полезните й свойства
се дължат на съдържание-
то на розово масло, което
намира широко приложе-
ние в ароматерапията и фи-
тотерапията като средство

за борба със стреса и деп-
ресията. Различни фарма-
цевтични продукти и хра-
нителни добавки разчитат
на свойствата му да подм-
ладява и на неговия антис-
клеротичен ефект, т.е. ка-
чеството да спомага за въз-
становяването на клетките.

Зеленият чай също бо-
ри тревожността чрез ами-
нокиселината L-теанин, за

която пък е известно, че
има успокояващ ефект вър-
ху нервната система. Той
също е добре познат и ка-
то средство за изгаряне на
мазнините.

 Ако искате да сте здра-
ви целогодишно, добре е
да се доверите на лечеб-
ните билки, които включ-
ва целия асортимент, про-
извеждан от "БУЛМИН-
ВЕКС-ГБ" ЕООД. Може-
те да го видите на адрес
www.b i lkocoop .bg/bg/
products, както и да поръ-
чате онлайн.

Ще разкрием и друго
важно нещо за Вашето
здраве: за още по-чисти и
истински чаени моменти,
е добре да добавите към
билките вода с високо ал-
кално pH, тъй като тя е
регулатор на киселинност-
та в организма. С това ще
осигурите по-добра среда
за развитие на полезните
бактерии в тялото.

Проучванията сочат, че
Минерална вода "ГОРНА
БАНЯ 1" е с pH 9.90, кое-
то я прави най-силно ал-
калната вода в България и
втората по този показател
в цяла Европа. Комбина-
цията от истински билки и
вода с алкален характер
имунизира срещу вируси,
настинки и поддържа ор-
ганизма бодър през целия
ден. Богатият асортимент
на "ГОРНА БАНЯ 1" мо-
жете да откриете на адрес
- www.gornabania1.bg/bg/
categories.

Удоволствието, което
ще изпитвате от неповто-
римия COOP вкус и аро-
мат остава с Вас до след-
ващата чаша чай. Вие сте
здрави и заредени с енер-
гия, и сте готови да създа-
вате нови прекрасни мо-
менти с любимите хора!
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Международната Мюн-

хенска конференция по си-
гурността тази година пре-
мина скромно в необичай-
на за събитието тишина. Ме-
диите не обгърнаха участни-
ците с характерната си лю-
безна приповдигнатост. За
разлика от други години и
съставът на поканените бе-
ше рязко съкратен. От меж-
дународен форум срещата
бе превърната в сбирка на
шепа адепти. Причината не
бе в пандемията, тъй като
мероприятието се състоя по
видеовръзка. От него отсъс-
тваха лидерите на повечето
натовски съюзници, на ог-
ромната част страни в све-
та големи и малки.

Върхът на абсурда бе
постигнат с необяснимия
пропуск на организаторите
да поканят представители на
две от трите най-мощни дър-
жави - Русия и Китай. А
именно техните имена бяха
най-често спрягани от учас-
тниците и сочени като "из-
точник на опасност" за си-
гурността в света. Така кар-
тината на говорещите от ек-
раните глави изглеждаше
нелепа. Сякаш се бяха съб-
рали да нахокат непослуш-
ни ученици в тяхно отсъст-
вие и се съревноваваха по-
между си кой ще изрече
най-страшните и смразява-
щи упреци.

Логично бе тройката "по-
бедители" в това безсмис-
лено състезание да оформят
президентите на САЩ и
Франция и канцлерът на Гер-
мания. В своята реч дебю-
тиращият на мюнхенската
сцена Джо Байдън за поре-
ден път обяви, че "Америка
се завръща". След тази ус-
покоителна фраза последва-
ха указания за справяне с
врага. "Кремъл атакува де-
мокрацията, за да я разру-
ши. Русия иска да отслаби
европейския проект и НА-
ТО. На нея й е по-лесно да
сплаши отделни страни, от-
колкото да преговаря с еди-
нен трансатлантически блок.
Заплахите, свързани с Ру-
сия, се отличават от онези,
които идват от Китай. Но ед-
ните и другите са реални".
Според Байдън особено зна-
чение има "защитата на Ук-
райна", противостоенето на
Русия в киберпространство-
то. "Затова Европа и САЩ,
както това беше по-рано,
трябва да подкрепят суве-
ренитета и териториалната
цялост на Украйна. Руските
хакерски атаки срещу САЩ,
Европа и целия свят е ва-
жен въпрос в гарантиране-
то на нашата обща сигур-
ност", заяви Байдън.

Малко преди началото на
Мюнхенската конференция
на заседание на военните
министри от НАТО амери-
канският курс към конфрон-
тация бе обявен от генерал-
ния секретар на пакта Йенс
Столтенберг. Той заяви, че
алиансът трябва да обнови
"стратегическата си концеп-
ция в съответствие с нови-
те предизвикателства и да

вия произход на Северно-
атлантическия блок.

Независимо от отправе-
ните в Мюнхен към Русия и
Китай самоуверени и дръз-
ки слова, западните лидери
не можаха да скрият разли-
чията между тях. Докато
Байдън не каза нито дума
за диалог с Русия, а говори
само за противодействие с
нея, Меркел и Макрон по-
казаха готовност за диалог
и допуснаха сътрудничество.
Известно е обаче, че в дип-
ломацията понятието диалог
върви ръка за ръка с въз-
можността за компромис. В
противен случай диалогът е
безсмислен. Нито Меркел,
нито Макрон не се решиха
да споменат компромиса ка-
то единствен път към евро-
пейската стабилност и си-
гурност.

Ето защо разногласията
между двата бряга на Атлан-

преразгледа политиката си
по отношение на Русия и Ки-
тай". Нещо повече, по думи-
те му плановете на НАТО
предвиждат привличане на
"близки по дух страни от цял
свят за противодействие на
Москва и Пекин".

Вторият по значимост съ-
юзник на САЩ в алианса
Германия, приветства очак-
ваното с нетърпение "зав-
ръщане на Америка" и одоб-
ри посоката на мисли, ви-
таещи в Белия дом. "Русия
постоянно привлича страни-
те от Евросъюза в хибрид-
ни конфликти. Затова за нас
е крайно важно да разра-
ботим общ трансатлантичес-
ки дневен ред за действие
по отношение на Русия, кой-
то от една страна ще пред-
вижда предложения за сът-
рудничество, но от друга
строго ще следи за разног-
ласията", отбеляза Ангела

Трябва да се примирим с
факта, че ще е нужно още
време за крушението на
илюзиите. Бих добавил, че
в определен момент ще ни
се наложи да преразгледа-
ме въпроса за целесъобраз-
ността от съществуването на
НАТО. Трябва трезво да оце-
няваме ситуацията", заяви
френският президент.

Той напомни, че САЩ са
отделени от Русия с океан,
но за Европа тя е съсед.
Според Макрон Европа
трябва сама да се погрижи
за защитата си и да разра-
боти собствена отбранител-
на стратегия. Той призова
страните от Евросъюза "да
не делегират на САЩ отб-
раната си", да се научат са-
ми да защитават интереси-
те си, като паралелно с то-
ва си сътрудничат във во-
енната сфера. "Аз защита-
вам европейския суверени-

Áàéäúí êúðïè àòëàíòè÷åñêîòî åäèíñòâî íà ïðèíöèïèòå îò Ñòóäåíàòà âîéíà
обявява за реваншизъм. Но
нишката и тук се къса: за
хитлеристка Германия, раз-
громена от Съветската ар-
мия, бяха достатъчни само
10 години, за да бъде пре-
гърната отново от колектив-
ния Запад и с негова помощ
да възстанови икономичес-
ката си мощ. От разпада на
Съветския съюз изминаха 30
години, през които нова Ру-
сия се възроди съвсем са-
ма, със силите на собстве-
ния си народ. При това въп-
реки непрекъснатите усилия
на същия този Запад да я
ограби през 90-те години,
непрекъснато да създава зо-
ни на напрежение и конф-
ликти по границите й, да я
души със санкции, да фаб-
рикува една от друга по-аб-
сурдни клевети срещу нея.

Естествено, както се каз-
ва, западните лидери са
сбъркали адреса. Подобно
отношение Русия не може
и няма да търпи. Следова-
телно диалогът днес може
да се води само в рамките,
които бяха по времето на
студената война и дори още
поограничено. Със САЩ то-
ва са въпросите за контро-
ла над въоръженията, а с Ев-
ропа по отделни икономи-
чески и енергийни проекти.
Към тях евентуално може да
се прибавят някои екологич-
ни и епидемиологични пре-
дизвикателства, стоящи
пред целия свят. Това обаче
не може да бъде пълноце-
нен диалог, водещ до реал-
на стабилност и сигурност.

Очевидно е общото же-
лание на САЩ и Европа да
възстановят някогашното си
единство, за което се смя-
та, че е било разрушено от
Тръмп. Ясно е също обаче,
че то няма да си възвърне
старата монолитност. Бай-
дън иска бързо да запуши
дупките, но Европа вече не
е съгласна това да става за
сметка на нейната икономи-
ка и уязвена сигурност. Днес
това личи най-малкото по
реакцията на Германия в за-
щита на "Северен поток-2"
и на десетките хиляди фир-
ми, работещи успешно в Ру-
сия. Избраният от Запада
принцип за консолидация
"дружба срещу някого" мо-
же да бъде ефективен, но
не за дълго докато има обе-
диняващ фактор. Така беше
по времето на студената
война, когато Западът наис-
тина беше обединен от об-
щи социално-икономически,
политически и идеологичес-
ки интереси. Днес поради
липса на друг обединяващ
фактор САЩ тръбят за зап-
лахите от Русия и Китай. Но
Европа все по-осезателно
изпитва последиците за ико-
номиката си от натрапена-
та им "руска опасност". Все
по-чувствителна става необ-
ходимостта да се раздели с
илюзиите си. Важното е да
не стане твърде късно.

Меркел. Така канцлерът нап-
рави плаха стъпка да заяви
интереса на собствената си
страна, давайки си сметка
за нейния горчив историчес-
ки опит от челен сблъсък с
Русия.

Най-несговорчив от глед-
на точка на Вашингтон се
оказа френският президент
с няколко по-смели стъпки.
Той настоя на диалог с Ру-
сия, но за да не се отлъчи
напълно от стадото, добави,
че той трябва да се води "от
позиция на силата". "Ние
сме длъжни отново да съз-
дадем архитектура на сигур-
ността, в която да се вклю-
чи диалог с Русия. Той е не-
обходимо условие за мира
в Европа, но същевремен-
но трябва да сме взискател-
ни към Москва", каза Ема-
нюел Макрон. Той обаче оти-
де още по-далеч, като отно-
во подхвана идеята си за
"мозъчната смърт" на НАТО,
която изложи в последвала-
та след Мюнхен виртуална
среща на Г-7. "НАТО бе съз-
дадена, за да противостои
на Варшавския договор,
който вече не съществува,
а ние продължаваме да се
борим с идеологии и систе-
ми, които ги няма, с несъ-
ществуваща геополитическа
логика, която продължава да
разделя Европа на части.

тет и стратегическа автоно-
мия не защото съм против
НАТО или защото се съмня-
вам в нашите американски
приятели, а защото разби-
рам в какво състояние се
намира света", каза Макрон.

Мнозина ще се съгласят
с високата нота, прозвуча-
ла в думите му. Същевре-
менно не може да не се от-
бележи една меко казано,
неточност, каквато за раз-
лика от американците фран-
цузите като добре образо-
вани рядко допускат. Наив-
но би било да се смята, че
Макрон не знае историята
на алианса, в който члену-
ва страната му. А той е съз-
даден на 4 април 1949 г., ко-
гато Варшавският договор го
няма дори в проект. Отбра-
нителната организация на
някогашните социалистичес-
ки страни се учредява на 14
май 1955 г., т. е. цели шест
години по-късно.

Причина за това става
включването на Западна
Германия в пакта през ок-
томври 1954 г., което де фак-
то е първото нарушаване на
Ялтенските споразумения за
устройството на света след
Втората световна война. Тъй
че добре би било Макрон
да опресни историческите
си знания и да се поотърси
от илюзията за миролюби-
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В. „Русия днес -
Россия сегодня“

Така изглеждаше "специалното издание 2021" на Мюнхенската конференция по сигурността

тика не бива да се преуве-
личават. Единството между
тях е достатъчно силно и то
се гради върху общата по-
зиция, че върху Москва тряб-
ва да се упражнява натиск.
Западът отказва да възпри-
еме Русия като партньор, чи-
ито интереси също трябва да
се отчитат. За Байдън тя е
"враг", за Меркел "труден съ-
перник", за Макрон "източ-
ник на проблеми". Всеки от
тях живее и пропагандира
създадения от самия него
удобен за геополитическите
му цели образ. В такъв слу-
чай няма значение дали нас-
реща е враг, противник или
съперник, с него диалогът се
свежда до натиск и прину-
да. Крайната цел е Русия да
приеме условията, диктува-
ни от Запада.

Логиката, по която три-
мата "големи" лидери си поз-
воляват подобно поведение
е проста. Тя има вече 30-го-
дишна история. Продължа-
ва да се насажда овехтяла-
та теза, че Русия е загубила
Студената война и затова
няма думата и се налага да
се подчини на "победители-
те". Тя трябва да се възпри-
ема едва ли не като Герма-
ния след войната през вто-
рата половина на 40-те го-
дини. Всяко мнение, проти-
воречащо на тази логика, се
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Едно от най-любимите

ми места в Китай е столи-
цата на Вътрешна Монго-
лия Хох хот. Когато си
толкова далеч от родината
не само географски, но и
културно, няма как да не
изпитваш носталгия от
време на време. Моята
носталгия освен по близ-
ките беше насочена до
голяма степен и към
родната кухня. Бленувах и
сънувах всякакви делика-
теси на българската кухня,
а един от тях особено ярко
- киселото мляко! Цяла
година свиквах с лютото и
мазното в Кунмин и
въпреки, че сега юннанс-
ката кухня страшно ми
липсва, тогава  я недооце-
нявах. Вътрешна Монго-
лия първо ме грабна с
храната, после с монголс-
ката етнокултура, има и
доста прилики с прабъл-
гарската. Ако бях отпъту-
вала за Вътрешна Монго-
лия директно от България,
това кътче на света може
би нямаше да ми стане
толкова любимо. Но точно
обратното, посетих Хох
хот година след като
заминах за Китай и бли-
зостта до българското
неизбежно ме спечели.

Град Хох хот се
намира в централ-
ната част на авто-
номния регион Вът-
решна Монголия

и е негова столица от 1954
г. Хох хот също така е и
важен транспортен възел
за Северен Китай с лесен
достъп към Пекин, Тиен-
дзин, Датун и др. големи
градове в Китай, а също и
към Монголия. Аз пътувах
до Хох хот именно през
Пекин. Беше лятото на
2017 г., изпитите в уни-
верситета току-що бяха
приключили, както и моят
престой в Китай. Освобо-
дих общежитието и хванах
полет към столицата.

От Пекин до Хох хот
може да пътувате със
самолет или влак. Само-
летните билети струват
около 1000 юана (250 лв.),
от Шанхай полетите са на
почти същите цени. В
момента в Пекин има две
международни летища -
Пекинското международно
столично летище (южно от
центъра на Пекин) и
новото Международно
летище Дасин, което беше
построено в края на 2019
г., намиращо се на северо-
изток от центъра на Пе-
кин. И двете летища
осъществяват полети до
Хох хот на еднакви цени.

Избрах да пътувам с
влак, защото ме очакваха

още 30 дни екскурзия в
Китай, преди да се прибе-
ра в България, и трябваше
да пестя средствата си. В
Пекин има 8 гари и мно-
жество варианти за пъту-
ване с обикновени влако-
ве, влакове стрела и бързи
влакове. Важно е да съоб-
разите избора си с разсто-
янието от летището или
мястото, откъдето ще
потеглите, а също и с
времето, за което искате да
стигнете, и комфорта, за
който сте готови да запла-
тите. Обикновеният влак
стига в Хох хот за около 9
часа и половина и струва
около 20 лв., а бързият и
влаковете стрела присти-
гат за 2-3 часа и струват
50 лв. Аз избрах обикно-
вен нощен влак, затова,
след като пристигнах на

летището в Пекин, трябва-
ше да се придвижа до
Южната гара. Най-бързо
това можеше да стане с
метрото, което като паяжи-
на обгръща целия град със
своите внушителни 27
линии, ако броим експрес-
ните линии от летищата
до центъра и линиите до
някои дестинации. Метро-
то е удобно, но ако не сте
от хората, които се ориен-
тират лесно, по-добре
вземете такси или градски
транспорт. Трафикът в
Пекин е лудница, която
метрото ще ви спести, но
ще ви въвлече в сериозна
битка с безбройните спир-
ки, линии и смени, които
може да ви се наложи да
направите. За мен метрото
си заслужаваше изживява-
нето, въпреки че доста се
поизпотих, докато се озова
на правилната спирка.

В Хох хот нещата стоят
по-просто. От летището
може да вземете транспорт
до центъра, а централната

гара е толкова близо до
него, че дори да решите да
вземете разстоянието пеша
като мен, не е чак толкова
далеч. Все пак съветвам да
ползвате градския транс-
порт или услугите на
такси. През юли, когато
посетих Хох хот, времето
беше толкова горещо и
задушно, че може да си
докарате топлинен удар с
толкова ходене пеш.

Аз си бях запазила
най-евтиния хостел с
възможно повече легла в
стая, за да се запозная с
възможно най-много
млади и интересни хора.
Хостелът ми се оказа
апартамент в жилищен
небостъргач, състоящ се
от голяма стая с 4 четири-
етажни легла, да, 16 жени
и една баня. Беше си
приключение. Оказа се, че
там не отсядат туристи, а
най-вече млади момичета,
които идват да работят в
столицата на провинцията
за лятото и после се

прибират по домовете си в
по-малките населени
места. Личното пространс-
тво, което имах, беше
перденце на леглото и
собствен вентилатор,
който, повярвайте ми, в
тази жега беше от жизнена
важност. Може би този
хостел не е най-удачният
избор през лятото, особено
за човек, който не е спал в
последните седмици и е
пропътувал цялата страна
от юг на север. Един
климатик със сигурност
щеше да ми възвърне
силите и желанието за
разходки. Но пък момиче-
тата в хостела бяха стра-
хотни, водеха ме насам-
натам и въпреки че не
посетих максимума дести-
нации, поживях малко
като местните.

Какво може да се
види в Хох хот?

Истината е, че може да
видите много. Освен

собствената си прелест,
градът е и отправна точка
за много други пътешест-
вия в провинцията.

За да добиете представа
за цялата провинция, като
начало може да посетите

регионалния музей
на Вътрешна Монго-
лия.

Вземете автобус номер 3
от площад "Синхуа" в
центъра или линия №1 на
метрото. Можете да полз-
вате и други линии на
градския транспорт, но
предварително се инфор-
мирайте. Внушителната
нова сграда на музея е
построена през 2007 г. и
четирите етажа съдържат
множество експозиции.

Хората на Вътрешна
Монголия много се
гордеят с космичес-
кото дело на стра-
ната,

което започва именно
тук, когато Мао Дзедун
стартира космическата
програма на страната в
края на 50-те години на
миналия век. Тогава
хиляди хора са изпращани
на юг, за да се построят
внушителните космически
станции, но днес те с
гордост разказват как са
участвали в строителните
дейности и в развитието
на космическата индустрия
в региона, която приемат
като постижение на мест-
ната общност. Повече за
това може да научите в
музея Вътрешна Монго-
лия.

Експозицията "Праисто-
рическа ера" също впечат-
лява с множеството фоси-
ли от динозаври и възста-
новени скелети в реален
размер на тези внушител-
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Множеството експози-
ции, посветени на монгол-
ския етнос, ще ви добли-
жат до неговата история и
култура.

След като приключите с
тях, ще стигнете до ресто-
ранта, където се предлагат
само млечни и месни
продукти на монголския
етнос. Китайците нямат
възможност много да
преработват лактозата и
там киселото мляко е в
много малки разфасовки.
Когато видях, че в ресто-
ранта се продава кисело
мляко, очаквах типичния
сладък йогурт и не бях
много ентусиазирана, но
си взех една кофичка.

Представете си изнена-
дата ми, когато усетих
познатия вкус на нашето
кисело мляко! Съвсем
същото! Купих още 5
кофички и след щателни
предупреждения от прода-
вачките и уверения от моя
страна, че нищо няма да
ми стане, седнах в ресто-
ранта и ги изядох навед-
нъж. Една майка само дето
не закри очите на детето
си, гледайки ме с ужас.

В града може да
посетите също и
Голямата джамия,
Храмът с петте
пагоди, храмът
Даджао и др.

Другата голяма дести-
нация в Хох хот са паси-
щата, близо до града.
Безкрайна шир от трева,
стада с овце, коне и юрти.
Там може да опитате от
номадския живот и да
поживеете в монголска
юрта. Трите най-популяр-
ни пасища са:

Силамужен,

най-близо до Хох хот, на
час и половина път с
кола. Също така е и най-
рано развитото като турис-
тическа дестинация паси-
ще във Вътрешна Монго-
лия. Покрива 1000 кв. м и
е на 1700 м надморска
височина, обградено от
хълмове. Това е чудесен
избор за тези, които искат
да прекарат време в мест-
но семейство и да научат
повече за монголския
етнос и културата на
жертвоприношения Аобао.

Хуейтънсилъ

Името на пасището
означава "студена прерия"
на монголски и покрива
площ от 600 кв. км на
1800 м надморска височи-
на. Намира се на 3 часа и
половина от Хох хот.
Пасището е покрито с

жълти цветя и има 99
естествени езера. Водата
не намалява със смяната
на сезоните и е винаги
кристалночиста. Заради
силните ветрове районът е
и вторият най-голям
ветропарк в Азия. Ако сте
почитатели на конните
състезания, борбата и
разходките сред море от
цветя, това е вашето
място.

Гегентала

Пасището се намира
дълбоко в прерията, на
около 2 часа от Хох хот.
Тук може да се насладите
на множество представле-
ния, конни състезания,
борба, стрелба с лък,
нощни събирания край
огъня. Ако търсите типич-
ните прерийни пасища,
това е най-подходящото
място за вас.

Най-доброто време да
посетите Хох хот е краят

на септември, около праз-
ника Надам. Ако обаче сте
планирали пътуване по
друго време, съветвам ви
да избягвате големите
национални празници,
както и зимата. В пасища-
та най-добре е да сте
облечени с дълги пантало-
ни и яке дори през лятото.
Вземете също и шапка и
слънцезащитни кремове.

Три или четири дни ще
са ви достатъчни да оби-
колите забележителностите
на Хох хот. Отделете още
ден-два за пасбищата.
Може да увеличите пъту-
ването си, като посетите и
други важни места в
провинцията, но за тях ще
научите повече в следва-
щите броеве.

Галина ТОНЕВА
Хох хот - София
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От стр. 1

"Всички наши ваксини -
както "Спутник V", така и
ваксината, произведена от
"Вектор", действат добре",
потвърди  на среща с
президента на Русия
Владимир Путин ръково-
дителката на Федералната
агенция по биомедицина
Вероника Скворцова,
предаде  Епицентърн.

Както отбелязва Сквор-
цова, по време на панде-
мията агенцията е открила
3,5 хиляди мутации на
коронавируса. "Всички те
всъщност са единични
нуклеотиди, неутрални,
без значение за хода на
коронавирусната инфек-
ция и са представени
единично, с изключение
на седем мутации, разп-
ространението на които
надвишава 5% в нашата
популация".

Русия реагира с разби-
ране на исканията за
доставки на ваксини в
чужбина, но производст-
вените мощности не дават
възможност всички те да
бъдат задоволени. Това
заяви пред журналисти
говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков . Той
коментира молбата на
чешкия президент Милош
Земан Русия да предоста-
ви на страната му вакси-
ни "Спутник V", отправена
към руския лидер Влади-
мир Путин. Русия заема

Снимки Интернет
Съоснователят на "Майкрософт"
Бил Гейтс направи поредното си
изявление, свързано с пандемия-

та от новия коронавирус.
Американският предприемач и
милиардер обяви, че очаква

глобалните пътувания във вида, в
който ги познавахме преди

пандемията, е възможно да се
възобновят през 2022 г. Бил

Гейтс добави още, че дотогава
трябва да бъдем изключително

внимателни заради "несправедли-
востта" по разпределянето на
ваксините в някои части на
света, визирайки по-бедните
страни. Въпреки че вече е

ваксиниран, милиардерът бе
категоричен, че ще продължи да
носи маска и да спазва дистан-

ция, най-вече спрямо хора, които
все още не са имунизирани.

След две седмици ще ста-
не една година, откакто бе-
ше обявен първият локдаун
в Белгия, пише за БГНЕС
Апостол Апостолов. Сред
най-засегнатите бяха барове-
те и ресторантите, които ра-
ботиха едва четири месеца
и половина. Правителството
реши да отпусне нов заем
на засегнатите бизнеси. Той

Çàåì îò 10 000 åâðî ïîëó÷àâàò áåëãèéñêèòå áàðîâå è ðåñòîðàíòè

Москва
ще реагира на санкциите
на ЕС по случая "Навал-
ни", заявиха от външното
министерство на Руската
федерация. Вчера стана
ясно, че постоянните
представители при ЕС са
съгласували санкции
срещу Русия във връзка с
Алексей Навални. Новите
ограничения срещу
Москва са във връзка с
ограничаването на
човешките права. Те ще
включват лица, които са
участвали в ареста на
опозиционния политик.
Очаква се имената на
включените в списъка да
бъдат посочени в офици-
алното печатно издание
на ЕС. Новите санкции
вероятно ще засегнат
"председателя на разслед-
ващия комитет, директора
на руската гвардия,
руския главен прокурор и
ръководителя на Федерал-
ната служба за изпълне-
ние на наказанията". На 2
февруари съд в Москва
постанови отмяната на
условната присъда на
Навални по делото "Ив
Роше" и замяната й с три
години и половина в
колония с общ режим
поради многобройни
нарушения на условията
на изпитателния срок.
Московският градски съд
призна решението за
замяна на условната
присъда на Навални с
ефективна. Той ще трябва
да прекара около две
години и половина в
колонията.

 Европейската комисия
съобщи, че до края на
март ще предложи
законодателни промени,
свързани с въвеждането
на цифрови свидетелства
за ваксинираните срещу
COVID-19. Тези докумен-
ти, които досега бяха
определяни като "паспор-
ти" или "удостоверения",
може да се наричат
"зелен пропуск", уточниха
говорители на комисията.
По техните думи се
предвижда данните да
бъдат свързвани към
единен номер на всеки
гражданин на ЕС и така
да се удостоверява дали
той е получил ваксина,
дали е преболедувал,
включително данни от
извършени изследвания
за новото заболяване.
Пропуските ще служат за
улеснение на пътуванията
в ЕС, добави говорителят.

:
Íàêðàòêî

Сумия Сваминанатан, главен изследовател в СЗО, заяви, че  пости-
гането на стаден имунитет срещу коронавируса в световен мащаб е

възможно само чрез ваксинация

Ðóñêèòå âàêñèíè ñà åôåêòèâíè è
ñðåùó íîâè ùàìîâå íà COVID-19

отговорна позиция с оглед
колкото може повече
ваксини да бъдат доставе-
ни в различни страни,
които засега срещат
проблеми с ваксините.
Оборотите на производст-
вото се вдигат всяка
седмица, увери говорите-
лят на Кремъл.

Милош Земан съобщи
по-рано пред чешка
телевизия, че е изпратил
до Путин писмена молба
за "Спутник V" и разчита
на бързи доставки. Той
добави, че "ако е бил
вярно информиран, мол-
бата му ще бъде удовлет-
ворена". Здравното минис-
терство на Чехия инфор-
мира, че засилващата се
в страната коронавирусна
епидемия е убила вече 20
194 души. Според данните
от миналата седмица
Чехия заема първото
място в света по брой
новозаразени на 1 милион
жители. Инфектираните в
страната с 10,46-милионно
население са общо
1 227 595.

Чехия започна ваксина-
ция на 27 декември и 644
300 души вече са имунизи-
рани с препаратите на
Пфайзер/Бионтех, Модер-
на и АстраЗенека. Чешки-
те власти се надяват
Европейската агенция по
лекарствата възможно
най-скоро да регистрира и
"Спутник V".

По-малко от 10% от
световното население има
антитела срещу коронави-
руса, а ваксинацията е
единственият начин за
постигане на стаден
имунитет, каза Сумия
Сваминанатан, главен
изследовател в СЗО,
пише БГНЕС.

В интервю, излъчено в
Туитър от организацията,
Сваминанатан отбеляза,
че СЗО наблюдава проуч-
вания, които анализират
огнищата на инфекция в
някои градове по света.
Въпреки че резултатите от
изследванията показват,
че понякога близо полови-

ната от населението на
големи гъстонаселени
градове има антитела
срещу коронавируса, това
не ни позволява да гово-
рим за постигането на
стаден имунитет. "СЗО
наблюдава тези серо-
епидемиологични проучва-
ния, и ако ги разгледаме
заедно, се оказва, че по-
малко от 10% от населе-
нието на света има анти-
тела срещу този вирус",
каза Сваминанатан

Единственият начин за
постигане на стаден
имунитет в световен
мащаб е чрез ваксинация,
заяви Сваминанатан. ç

е с много благоприятен лих-
вен процент за разрешава-
не на незабавни проблеми
с паричния поток.

Търговците на дребно ще
трябва да платят сами част
от депозита, а фламандските
власти ще компенсират оста-
тъка, обясни схемата федерал-
ният икономически министър
на областта Хилде Кревитс в

интервю.  Рестартиращият за-
ем е с лихва от 1%, сумата за
връщане в за период от 2 или
3 години в зависимост от су-
мата. Първата погасителна
вноска е след 12 месеца, а
минималната е заемна сума
е 10 000 евро. Едно от усло-
вията е такъв тип заем да се
отпуска само на фирми, кои-
то са били финансово стабил-

ни преди кризата.
Сега търговците на дреб-

но имат проблеми с прихо-
дите заради слабите продаж-
би. Хотелиерите също ще се
нуждаят от пари, за да дос-
тавят храни и напитки преди
да отворят отново, когато то-
ва може да бъде възможно.
Засега такава дата обаче не
е обявена от правителство-

то. Доставчиците също пост-
радаха от кризата. Те не са
склонни да предлагат на ма-
газините, баровете и ресто-
рантите разсрочване на нат-
рупаните дължими плащания.
И модните магазини са сред
силно засегнатите. А сега им
предстои да изготвят поръч-
ки за предстоящия пролетно-
летен сезон. ç



Áèâøèÿò ïðåçèäåíò îáâèíè
àäìèíèñòðàöèÿòà íà Áàéäúí, ÷å
äîïóñêà îðãàíèçèðàíàòà ïðåñòúïíîñò
è áàíäèòå îò Ëàòèíñêà Àìåðèêà
äà ñå âíåäðÿâàò â ñòðàíàòà

Äîíàëä Òðúìï ìîæå äà ñå ÿâè íà ïðåçèäåíòñêèòå
èçáîðè ñëåä 4 ãîäèíè

"Кой знае, може би ще
реша да победя демокра-
тите за трети път." Това
заяви бившият президент
на САЩ Доналд Тръмп
пред ентусиазираната
публика на форума на
Американския консервати-
вен съюз, като обяви, че
именно той е спечелил
последните президентски
избори, предаде Епицен-
тър.

Тръмп обяви пред
форума, че настоящият
президент Джо Байдън е
прекратил установената
от него политика на
възпиране на нелегалните
имигранти през границата
с Мексико, през която
влизат и действат прес-
тъпници, наркодилъри и
насилници. Тръмп обвини
настоящата администра-
ция, че допуска организи-
раната престъпност и
бандите от Латинска
Америка да се внедряват
в страната и да пускат
пипалата си в американс-

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
О Б Я В А

Община Правец организира на 16.03.2021 г. от 11:30 ч. в Заседателна зала на
Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Обособена част със
застроена площ от 192.00 кв. м, от които 134 кв. м - помещения и 58.00 кв. м -
тераса, представляваща част от обособен общински обект, целият със застроена площ
от 266.79 кв. м, находящ се на първия етаж на търговска сграда, заедно с ид. части от
общите части и съответното право на строеж в УПИ V - Търговски, социални дейности
и парк в кв. 13 по регулационния план на с. Видраре, община Правец, област Софий-
ска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3710 - II/ 15.06.2020 г.

Начална тръжна цена на имота в размер 56 860.00 лв. (петдесет и шест хиляди
осемстотин и шестдесет лева) без ДДС (необлагаема).

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 04.03.2021 г. до 17.00 ч.
на 15.03.2021 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00
(седемдесет) лева.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до
15.03.2021 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена
в тръжната документация.

Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 15.03.2021 г.
в Информационния център на Община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 15.03.2021 г., след
предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 23.03.2021 г. и 30.03.2021 г.,
при същия ред и условия.

За справки: ет. 1, ст. 106, тел.: 07133/4878

Бившият американски президент Доналд Тръмп заяви, че неговата администрация е отпуснала десетки
милиарди долари за разработване на ваксини срещу коронавируса. Администрацията на Байдън и лъжливите
медии крият, че това, което Белият дом прави днес, е да продължи нашия план за ваксинация, каза Тръмп.

Кметът на Оукланд Фил Гоф
призова жителите да се вакси-
нират, след като най-големият
град в Нова Зеландия влезе в
четвъртата си блокировка през
почивните дни, откакто започ-
на пандемията. Градът ще губи
почти 22 млн. долара на ден
поради ограничителните мерки,
предаде Епицентър.

 Премиерката Джасинда Ар-
дерн въведе седемдневна бло-
кировка в града с два милиона
жители поради един случай на
зараза с COVID-19, подчерта-
вайки, че "е по-добре да се пре-

2-ìèëèîííèÿò íîâîçåëàíäñêè ãðàä Îóêëàíä å â ëîêäàóí çàðàäè
åäèí íîâ ñëó÷àé íà COVID-19

дотвратява, отколкото да се ле-
кува". Заради този подход мно-
жество световни експерти поз-
дравиха Нова Зеландия, която
според тях прилага един от най-
добрите начини за защита сре-
щу коронавируса в света.

Фил Гоф заяви, че градът ще
губи около 200 работни места
и 21,7 млн. долара на ден по-
ради блокирането. "Ваксините
в Оукланд трябва да бъдат наш
приоритет, за да предотвратим
бъдещи блокировки, да защи-
тим работни места и доходи и
да гарантираме, че Оукланд мо-

же да участва в икономическо-
то възстановяване на страна-
та", каза Гоф.

Във връзка с последните
мерки са отменени или отло-
жени спортните и културни съ-
бития, а се стигна и до огром-
ни задръствания, тъй като в пе-
тък хората трябваше да чакат с
часове на полицейските посто-
ве, прибирайки се от работа.

Нова Зеландия е регистри-
рала повече от 2000 случая на
коронавируса от началото на
пандемията с 26 смъртни слу-
чая. ç

Унгарският премиер Вик-
тор Орбан заплаши да из-
тегли 11-те си евродепута-
ти от Европейската народ-
на партия, ако на нейната
делегация не бъде позволе-
но да върви по свой път,
съобщи изданието "Полити-
ко", цитирано от БНР.

От две години членство-
то на ФИДЕС в партията е
замразено. Нейните депута-
ти обаче продължават да
бъдат членове на най-голя-
мата политическа сила в Ев-
ропейския парламент. Пре-
дупреждението се съдържа
в негово писмо до предсе-

Îðáàí çàïëàøè äà èçòåãëè 11-òå
ñè åâðîäåïóòàòè îò ÅÍÏ

дателя на групата на ЕНП
Манфред Вебер. От него се
разбира, че Орбан е ядо-
сан заради поправки, кои-
то според него целят със
задна дата да наказват за
незачитане на върховенст-
вото на закона. Промените
са били обсъдени на сре-
ща на Вебер с главите на
националните делегации
при закрити врата на 26
февруари. Очаква се те да
бъдат одобрени с необхо-
димото мнозинство от две
трети след два дни, когато
групата на ЕНП ще има пле-
нарно заседание. ç

Унгарският премиер
Виктор Орбан

заплаши да изтегли
партията си "Фидес"
от парламентарната

група на Европейската
народна партия (ЕНП).

Той е готов на
подобно действие, в

случай че групата
одобри подготвяните

нови вътрешни
правила за членовете.

"Ако "Фидес" не е
добре дошъл, то
тогава ние не се

чувстваме длъжни да
останем в групата",

написа Орбан в писмо
до лидера на ЕНП
Манфред Вебер.

Снимки Интернет

кото общество. "Демокра-
тите обаче ще получат
това, което заслужават, на
междинните избори за
Конгрес и кой знае, може
би ще се изправя да ги
победя за трети път, тъй
като, добре знаете, че аз
победих на тези президен-
тски избори", обяви Тръмп
под бурните аплодисменти
на залата.

"Джо Байдън незакон-
но ограби нашите деца и
ги затвори в домовете
им", обяви Тръмп по
повод политиката на
новия президент за борба
с коронавируса. Той
обвини демократите, че
са спрели стотици мили-
арди долари, отпуснати
от неговата администра-
ция, и са поставили под
въпрос бъдещето на
американските младежи.
Тръмп подчерта, че вак-
сините, които в момента
действат, или са одобре-
ни, като например тази
на "Джонсън и Джонсън",

са били разработени по
време на неговата адми-
нистрация.

По-рано "Фокс нюз"
съобщи, че Доналд Тръмп
се е отказал от намере-
нието си да създаде нова
политическа партия. През
януари "Уолстрийт джър-
нъл" съобщи, позовавайки
се на информирани
източници, че преди да
напусне президентския
пост, Тръмп е обсъждал

създаването на нова
политическа формация,
която възнамерявал да
нарече "Патриотична
партия". А съобщения в
световните медии глася-
ха, че крайнодесните
поддръжници на Доналд
Тръмп засилват подкрепа-
та в социалните медии за
идеята за създаване на
такава партия.

Онлайн кампанията за
предложената алтернати-

ва на Републиканската
партия активно популяри-
зира събития под лозунга
"Спрете кражбата" в
цялата страна, включител-
но обсадата на Капито-
лийския хълм на 6 януари,
разпространявайки твър-
дението, че бившият
президент на САЩ е
загубил изборите през
ноември поради широко
разпространена измама,
писа Ройтерс. ç
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Съдийската комисия днес
ще обяснява поредния гаф
в двубой от Първа лига

Áëàãîäåòåëÿò íà ÖÑÊÀ 1948 èñêà
ðåôåðà Ïîïîâ äà áúäå èçõâúðëåí
îò ôóòáîëà

Основният спонсор на
ЦСКА 1948 Цветомир
Найденов призова след
равенството на "червени-
те" с Левски (0:0), главни-
ят рефер на срещата от
Първа лига Никола Попов
да бъде изхвърлен ведна-
га от футбола. В най-
спорния момент на дву-
боя от 19-ия кръг съдията
отсъди дузпа в полза на
ЦСКА 1948, но след това
я отмени и показа жълт
картон на нападателя за
симулация.  "Дузпата е
1000 %! Вратарят на
Левски спъва Митков с
коляно. Никола Попов
трябва да бъде изхвърлен
от футбола веднага, не
заради този мач само, а
за поредица от срещи, в
които свири неадекватно
и сътвори невиждани
циркове. Изхвърлете
Попов, останалите попов-
ци ще се оправят или ще
напуснат сами. Попов
трябва да бъде разслед-
ван допълнително също
за това, че съмнително
след неговото назначе-
ние, коефициентът за
победа на ЦСКА 1948
започна да се качва и се

обърна предимството при
букмейкърите! Беше ми
чудно защо се качва, но
след това съдийство, вече
разбрах", написа Найде-
нов във "Фейсбук".

Скандалът с отменената
дузпа в края на мача
ЦСКА 1948 - Левски прину-
ди Съдийската комисия да
даде извънредна прескон-
ференция днес от 15,30
часа, на която ще бъде
разяснен поредния гаф с
рефер от Първа лига.

Главният мениджър на
ЦСКА 1948 Красимир
Балъков бе разочарован,
че неговият тим не успя
да победи Левски. Бала е
учуден от действията на
съдията Никола Попов,
който първо даде дузпа
за "червените", а след
това я отмени. Краси на
шега заяви, че явно ВАР
вече е навлязъл в родния
футбол. "Един гол не ни
достигна да победим, но
като игра сме много
доволни. Действахме с
желание и заряд. Всяка
загубена точка тук е с
вкус на поражение.
Откакто се върнах в
българския футбол, като

започнат мачове с такъв
заряд, започват да се
правят грешки от съдиите.
Не може всеки да се
оправдава, че не е видял.
Ако знаете какво е в
съблекалнята след мача.
Усещаше се, че този
двубой беше за нас.

В 79-ата минута Димитър Митков получи топката в полето на Левски,
а вратарят Звонимир Микулич се хвърли да спасява. Играчът на ЦСКА
1948 бе свален от стража на "сините" на земята, а съдията посочи
бялата точка. След секунди Никола Попов промени решението си

 и показа жълт картон за симулация.

Âåíöè Ñòåôàíîâ: Ñåãà íÿìà ëè
äà ìè âúðíàò 5000 ëåâà?

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира пред
Sportal.bg скандалната ситуация в мача между ЦСКА 1948 и Лев-
ски, при която реферът Никола Попов отмени дузпата за "черве-
ните", която назначи. "Е, такова нещо не бях виждал! Този съдия
сега няма ли да го осъдят да ми върне онези 5000 лева, които
платих като глоба? Оказва се, че май съм прав, а? Да ми върне
парите. Иначе ЦСКА 1948 добре залага на българчета, при Левс-
ки положението е "леле-мале", заяви босът на "белите".

Жалко, че не успяхме да
отбележим - не от дузпа,
а от редовно положение.
То днес ВАР влезе в
сила. Щом първо даде
дузпа, а после я отмени,
явно някъде са му казали
на съдията", каза Балъ-
ков. ç

Един от най-опитните футболисти
Симеон Славчев пак започна да тър-
ка пейката. Според  БЛИЦ халфът
отказва да подпише анекс за нама-
ляване на заплатата му. Припомня-
ме, че Славчев взимаше преди вре-
ме огромните за родните стандарти
22 000 евро месечно. През минала-
та година Симеон се съгласи финан-

Ïúðâà ëèãà -
19-è êðúã
Класиране

1. Лудогорец 43-16 45

2. ЦСКА 28-16 39

3. Локомотив (Пд) 34-17 38

4. Арда 30-19 35

5. Берое 33-18 32

6. ЦСКА 1948 26-19 28

7. Черно море 23-23 25

8. Царско село 19-22 21

9. Левски 19-18 20

10. Монтана 18-33 18

11. Славия 14-30 16

12. Ботев (Пд) 18-37 16

13. Ботев (Вр) 21-32 15

14. Етър 12-38 13

Служители на испанската
полиция са влезли в офисите
на Барселона и са започнали
проверка, пише "Мундо Депор-
тиво". Причините за посеще-
нието не са известни. Предпо-
лага се, че има връзка с дей-
ността на каталунците в соци-
алните мрежи. През миналата
година излезе информация, че
предишният президент на клу-
ба Хосеп Мария Бартомеу е
плащал на журналисти и на
специалисти по социалните
мрежи, за да бъдат публикува-
ни очернящи материали за
звездите на отбора. Разслед-
ването по този проблем пет
пъти беше отлагано от наблю-
даващия съдия Алехандра Хил,
но сега явно е дошъл момен-
тът за преглед на цялата доку-
ментация. Бившият президент
на Барселона Бартомеу също
е бил арестуван вчера, твър-
дят медиите в Каталуня. Той  е

Ботев (Пд) подписа първи професионален договор с Християн
Славков. Вратарят сложи подписа си върху 3-годишен контракт.
Роденият през 2003 година страж прави първите си стъпки във
футбола в школата на Марица (Пд). На 12-годишна възраст е

привлечен в школата на Ботев. Юношеският национал на България
преминава през всички формации на "жълто-черната" академия, а
през миналото лято премина в Септември (Сф), където бе част от
мъжкия отбор на столичани. В същото време Ботев завърши 1:1 с
Монтана в среща от 19-ия кръг на Първа лига. Гостите поведоха
чрез Николай Минков (48), а Мишел Еспиноса (83) изравни.

Ñèìåîí Ñëàâ÷åâ òúðêà ïåéêàòà â Ëåâñêè çàðàäè ïàðè
совото му възнаграждение  да бъде
свито до 10 000 лева, като това спо-
разумение важеше до 1 януари.

Наскоро собственикът наЛевски
Наско Сираков започна нови пре-
говори с играчите за поредно на-
маляване на парите им. Предложе-
нието към Славчев е било същото -
заплатата му пак да бъде свита от

22 000 евро на 10 000 лева. Халфът
обаче този път е поставил условие.
Съгласен е, но ако взима участие
поне в 70% от официалните мачове
на Левски. Засега изглежда дого-
ворка не е постигната и Славчев от-
ново е резерв, като дори не попад-
на в групата за двубоя срещу ЦСКА
1948. ç

Ïîëèöèÿ íàõëó â îôèñèòå íà Áàðñåëîíà,

àðåñòóâàõà Áàðòîìåó
бил в дома си, когато служи-
телите на реда са пристигна-
ли, за да го задържат.  Съща-
та участ е сполетяла и бившия
изпълнителен директор на клу-
ба Оскар Грау, както и Роман
Понти, който се занимаваше с
юридическите въпроси на
"Камп Ноу" по време на управ-
лението на Бартомеу.

На 7 март предстои да се
проведат президентски избо-
ри в Барселона. Кандидати за
поста са Жоан Лапорта, Вик-
тор Фонт и Тони Фрейша.
Преди това своите кандида-
тури оттеглиха Емили Русо и
Аугусту Бенедито. До извън-
редните избори за президент
се стигна, след като през
есента Бартомеу беше при-
нуден да подаде оставка след
сериозно недоволство от фе-
новете заради слабите резул-
тати и желанието на Лионел
Меси да напусне клуба. ç

Íàêðàòêî

:
Волен Чинков
ще ръководи
мача за Купата на
България между ЦСКА и
Черно море днес от 17,30
часа на стадион "Българс-
ка армия".  Другият
двубой днес от 17,30
часа между Етър и Арда е
поверен на Станимир
Тренчев.

Литекс (Ловеч)
завърши 2:2
с Лудогорец II в среща
от 20-ия кръг на Втора
лига.

Загубата на
Шефилд с 0:2
от Ливърпул в мач от 26-
ия кръг на Висшата лига
се оказа историческа за
английския футбол. За
"остриетата" това беше
21-во поражение от 26
изиграни срещи в шампи-
оната. Това е срамен
антирекорд, който се
случва за първи път от 50
години. Последният клуб
от английската футболна
лига, който губи 21 мача
в първите си 26 двубоя
за шампионата, е Нюпорт
през сезон 1970/1971 на
тогавашната четвърта
дивизия. Шефилд в
момента заема последно-
то място в класирането
на Висшата лига с актив
11 точки.

Милан спечели
с 2:1
при визитата си на Рома
в дербито от 24-тия кръг
на италианската Серия "А"
и отново е на 4 точки зад
лидера и градски съпер-
ник Интер. Франк Кесие
(43 - дузпа) даде аванс
на гостите, но малко след
почивката Жордан Верету
(49) изравни. Анте Ребич
(59) върна преднината на
"росонерите" и им
осигури победата.



ÑÏÎÐÒ 13 2.03.2021
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

Бях сигурен, че с малко повече работа и
търпение ще се класираме на европейското
първенство, категоричен е Димитър Димитров

Áúëãàðèÿ ãîñòóâà íà Ëàòâèÿ â ðåøèòåëåí

äâóáîé çà Åâðîáàñêåò 2021

Звездата на националния ни от-
бор по баскетбол и на Балкан
(Ботевград) Димитър Димитров
гостува в предаването "Код
Спорт" по ТВ+. След едно десе-
тилетие ходене по мъките най-
после изгря слънце и на "ули-
цата" на родния баскетбол. В
Рига "лъвовете" направиха ис-
тински подвиг и в инфарктен
мач постигнаха сладка победа
над Латвия само с точка раз-
лика. Това се оказа достатъч-
но, за да подпечатат визите си
за европейското първенство.
Шампионатът ще се проведе
през септември догодина в Че-
хия, Грузия, Италия и Германия.
А отборът ни ще бъде воден за
трети път на престижния фо-
рум от селекционера Росен Бар-
човски.

дохме в никакъв случай и ус-
пяхме лека-полека да стопим
тази разлика. Може би това
беше преломният момент.

- Ниската резултатност
как си я обясняваш?

- С важността на мача.
Може би съдиите пуснаха по-
груба игра, стана една мъж-
ка битка, и в двата отбора
имаше много контакт, много
сблъсъци, които реферите ос-
тавиха в двете посоки. По-
скоро се превърна в един
физически двубой, отколко-
то в баскетболен.

- Каква беше атмосфера-
та преди двубоя в Рига? От
какво най-много се притес-
нявахте?

- Не мисля, че е имало
притеснение. Всички бяха из-
ключително мотивирани и
концентрирани. Преди мача
по-скоро имаше едно спокой-
но напрежение в съблекал-
нята, никой не говореше, все-
ки си мислеше точно какво
трябва да направи. Това бе-
ше ключът към успеха - всич-
ки бяхме концентрирани, все-
ки си знаеше задачите и ги
изпълнихме по най-добрия
начин.

- Как приехте новината,
че ще излезете без Алексан-
дър Везенков и колко ва-
жен е той за националния
отбор?

- Той е изключително ва-
жен за националния отбор,
но ние сме свикнали, доста
мачове вече изиграхме без
него. Преди европейското,
имаме квалификации за све-
товно първенство, надявам
се там да може да помогне
на отбора. Като цяло никой
от нас не е имал големи на-
дежди, че той ще бъде в на-
ционалния отбор, понеже ве-
че има голяма роля в тима
на Олимпиакос. Той е важна
част за тях, а гърците са в
нашата група и по една или
друга причина не го пускаха
срещу тях да играе. Има го-
ляма роля, но не е целият
отбор. Показахме, че можем
и без него. Но с него на ев-
ропейското ще покажем още
по-добро лице.

и Левски-Лукойл, защото
вие се намирате на трето
място в класирането?

- Не, не мисля, че са по-
добри. Всеки отбор си има
силните и слабите страни.
Може би сме на едно и съ-
що ниво. Просто от начало-
то на тази година не сме
изиграли нито един мач в пъ-
лен състав заради болни,
контузени… След две-три
седмици вече всички трябва
да сме на линия, за да може
в края на сезона, когато е
най-важно, да сме на най-
високо ниво.

- Къде би искал да игра-
еш в чужбина и защо? Като
юноша беше в Италия…

- Да, четири години пре-
карах в Италия. Там е втора-
та ми родина. Страна, която
много ми харесва, знам и
езика. Със сигурност ще се
радвам да се върна там. Дъ-
щеря ми да види друга стра-
на, друга култура. Но няма
значение - искам да отида в
добра лига, в добър отбор,
който има амбиции да се бо-
ри за нещо голямо, а не
просто да играе за спасение.

- Майка ти Тина Димитро-
ва е спортен директор на
Академик-Бултекс. Прави
ли ти разбори на играта? От
какво е доволна и за какво
те критикува?

- Опитва се да ми прави
разбори, но сме се разбра-
ли да не говорим за баскет-
бол. Вече съм на 27 години,
доста опит натрупах. Най-
добрият разбор може да си
го направи всеки един чо-
век сам за себе си. Мисля,
че съм достатъчно интелиген-
тен, като си гледам мача, да
видя къде са ми грешките и
да се опитам да не ги повта-
рям.

- Със сестра ти Екатери-
на чувате ли се?

- Да, разбира се. В пос-
ледно време си имаме една
закачка. Като ме избраха за
най-добър баскетболист за
2019 г., не знаех, че тя не е
била избирана. Сега ? казах,
че съм първият член на се-
мейството, който ще играе на
европейско. Установихме, че
може би съм я надминал ка-
то професионални успехи.

- Как приема израства-
нето баща ти Наско Димит-
ров, който е бивш състеза-
тел по академично гребане?
Между другото, истински го
съжалявам - трима класни
баскетболисти в семейст-
вото и нито един гребец…

- Опита се да ме качи в
лодка, но прекалено късно.
Вече се бях изградил като
баскетболист. Сигурно тайно
се е надявал някой да стане
гребец. Сега има възможност
с внучки, внуци.

- Има ли място в Бълга-
рия, което те привлича и ис-
каш да заведеш дъщеря ти
и жената до теб?

- Със сигурност родният
ми град Пловдив е едно от
местата. Винаги се чувствам
прекрасно като се приберем
там. Имаме прекрасна стра-
на, много обичаме да пъту-
ваме с жена ми и с малката,
вече като е по-осъзната да
обикаляме. Обичаме да хо-
дим на море, на планина, ка-
то цяло да бъдем заедно.

28-годишният Димитър Димитров смята, че българският национален
отбор по баскетбол има още по-голям потенциал

- Какво ви каза треньо-
рът Росен Барчовски непос-
редствено преди мача с лат-
вийците?

- Каза ни, че българите
сме силни в такива ситуации.
Тогава можем да покажем
характер и зъби. Спомена ня-
колко исторически битки в
нашето минало, които ни мо-
тивираха още повече да из-
лезем и да покажем битка.

- Много интересно бе пъ-
туването ви до Рига - PCR
тестове, заключване на част
от треньорското ръководс-
тво. Имаше ли някакво из-
нервяне от тази ситуация?

- Не, нямаше изнервяне.
Ние може би бяхме най-об-
лагодетелстваният отбор, за-
щото повечето от нас вече
са го прекарали и имаме ан-
титела, което е условие на
ФИБА да не се правят тес-
тове при пристигането. Све-
тът вече се е променил драс-
тично и трябва да се нагаж-
даме, няма какво да се из-
нервяме. Това са правилата,
които не зависят от нас.

- Какво си спомняш не-
посредствено след финал-
ната сирена на мача? Как-
во се случи в съблекалня-
та?

- Имаше доста еуфория.
Вече осъзнахме, че сме на
европейско и че този труд,
който сме полагали послед-
ните години, се е възнагра-
дил. Мисля, че само двама
от този отбор са играли на
европейско. За всички оста-
нали това беше една несбъд-
ната мечта досега. Едно чув-
ство на добре свършена ра-
бота. Трудил си се през це-
лия си живот, от дете си меч-
тая да играя на голям форум
с екипа на България. Най-ху-
бавото чувство е да знаеш,
че си си свършил добре ра-
ботата.

- Как отпразнувахте по-
бедата?

- В коридора на етажа, по-
неже заради мерките не ни
позволиха да се съберем ни-
къде. С няколко бири. Оказа
се, че латвийците в хотела
не бяха подготвени. Не бе-

ше нищо грандиозно - само
няколко бири, тъй като тряб-
ваше да изиграем още един
мач.

- Върху какво трябва да
работим, за да не изглеж-
даме случайно попаднали
на шампионата на Стария
континент?

- Най-вече върху физика-
та. Не технически или такти-
чески отстъпваме на други-
те отбори, а по-скоро физи-
чески. Нямаме играчи по 2,10
м, които да се борят. Може
би на всяка една позиция
изоставаме с по 5-6 см ръс-
тово, така че трябва да на-
ваксваме с повече физика,
повече желание.

- Може ли съвременни-
ят баскетбол без т.нар. теж-
ки центрове?

- Натам върви вече. В го-
лемите отбори от Евролига-
та, ако тежките центрове не
са подвижни, все повече и
повече им се губи ролята.
Може би за нас това ще е
един плюс. В защита ще ни
е по-трудно, а в нападение -
по-лесно да играем срещу
по-високи играчи.

- Защо реши да останеш
в родното първенство?

- Реших да остана тук, по-
неже пандемията се разрас-
на. Имаше доста голяма не-
сигурност, неяснота какво ще
стане по света. В Ботевград
се чувствам прекрасно. Мис-
ля, че изградихме един до-
бър отбор, който е боеспо-
собен да се бори за титла и
за купа. Тук съм трета годи-
на и се чувствам като у до-
ма си. Мисля, че хората ме
харесват. Аз също харесвам
града, организацията. Това е
добро място за моето раз-
витие.

- Задоволява ли те ка-
чеството на баскетбола у
нас?

- Не. Има още накъде да
вървим! Не трябва да се за-
доволяваме, а винаги да ис-
каме още и още. Мисля, че
тази година качеството леко
е паднало, за сметка на рав-
ностойността на отборите.
Този сезон всеки може да
бие всеки, а това прави пър-
венството доста по-интерес-
но. Надявам се всички отбо-
ри да вървят нагоре, да има
градация, а не както в пре-
дишните години - излизаш и
биеш с 20 точки.

- Не е ли малко странно,
че децата не могат да се за-
палят по този популярен
спорт у нас? Спорт, който ни
е носил толкова много наг-
ради и престиж…

- Странно е със сигурност.
Мисля, че в европейски и в
световен мащаб баскетболът
е вторият спорт, докато при
нас вече волейболът е из-
местил взимането на висо-
ките деца. По-перспективни-
те се насочват към волейбо-
ла. Надявам се с това кла-
сиране на европейско пър-
венство да запалим все по-
вече деца, повече спонсори
да привлечем, да успеем да
допринесем с нещо за раз-
витието на баскетбола.

- Спомена, че усилията
на Балкан са насочени към
спечелването на титла и ку-
па. По-добри ли са от вас от-
борите на Рилски спортист

Áàñêåòáîëèñòèòå íè ïðàçíóâàëè ñ áèðà
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- В предишното ни интер-
вю за "Код Спорт" през ля-
тото на 2019 г. бе категори-
чен, че ще се класираме за
шампионата на Стария кон-
тинент? Кое ти даде увере-
ност да прогнозираш, че на-
ционалният отбор има мяс-
то на европейски финали?

- Това, че познавам всич-
ки момчета в националния
отбор. Знам какви характе-
ри са, има перфектна атмос-
фера. Бях сигурен, че с мал-
ко повече работа и търпе-
ние, успехите ще дойдат. Ня-
ма невъзнаграден труд. Ве-
че пет години ядрото от бас-
кетболисти е едно и също и
накрая достигнахме резулта-
та, който според мен не тряб-
ва да ни задоволява толко-
ва много. Имаме още рабо-
та за вършене.

- Каква е мотивацията на
играчи, които не са успели
веднъж, втори път в еврок-
валификации? Не си ли каз-
ваш: "Май на мен няма да
ми се случи да играя на пър-
венство на Стария конти-
нент"?

- Може би това е мотива-
цията, че не сме успели един-
два пъти. Сигурно това изиг-
ра лоша шега на отбора на
Латвия, който е свикнал вся-
ка година да е там. За нас
този мач беше на живот и
смърт. А те може би подхо-
диха малко по-небрежно и
ние се възползвахме по най-
добрия начин. Като не успе-
ем първия, втория, вече на
третия път се замисляме, че
трябва да дадем всичко от
себе си, за да успеем.

- Кога осъзнахте, че вече
сте на финали на европей-
ско първенство?

- Малко след финалната
сирена. Имаше една еуфория
4-5 секунди, за да разберем
дали е тя или нещо друго е
свирнало.

- Кое беше най-трудно в
тази среща?

- Да запазим главите си
хладни, след като ни пове-
доха с 13 точки и успяхме
да се върнем. Показахме ха-
рактер, битка, не се преда-
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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
11.15 Музикален антракт
12.00 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 "Студио Икономика" (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ"
15.30 Новини
16.00 "Антидот"
16.30 "Думата е ваша" - открита линия
17.15 ТВ пазар
17.30 "Сапарева баня - началото на нача-

лото" - документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Лява политика"
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
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Законът на Дойл - тв филм /3 сезон,

13, последен епизод/ (12)
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Цезар детски - тв филм /Унгария,

2016 г./
15.15 Малка нощна приказка - детски тв

филм /3 част/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
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 Под игото - тв филм /4 част/
23.00 По света и у нас
23.40 Моят плейлист /п/
00.40 Светът и ние /п/
01.00 100% будни /п/
02.55 Култура.БГ /п/
03.50 Домът на вярата - Пътят към храма,

гр. Попово/п/
04.20 Законът на Дойл - тв филм /3 сезон,

13, последен епизод/п/ (12)

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова

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. 32
15.00 Премиера: "Истинска любов" - сери-

ал, еп. 48
16.00 Премиера: "Спасители в планината" -

сериал, с. 12, еп. 8
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

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

ал, еп. 36
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - се-

риал, еп. 42
21.00 "MasterChef" - кулинарно шоу, с. 7
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Кралици" - сериал, еп. 1
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 84
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.50 bTV Документите: "Песента на Валя"

- филм на Гена Трайкова за Валя
Балканска (2014 г.)

bTV Action

05.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 10
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Рескю Ботс" - сериал, с. 3, еп. 21 -
24

08.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 10
09.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 3
10.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 6
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 22
12.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 17
13.00 "Смъртоносен пациент" - трилър (САЩ,

2018), режисьор Род Робъртс, в
ролите: Бри Уилямсън, Марк Хапка,
Лора Райт, Броуди Хъцлър и др.

15.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 11
16.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 4
17.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 18
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 23
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" -

сериал, с. 5, еп. 7
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Червената

линия" - сериал, еп. 4
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Марсианецът" -

фантастика, приключенски, екшън
(САЩ, 2015), в ролите: Мат Деймън,
Джесика Частейн, Кристен Уиг, Джеф
Даниълс, Майкъл Пеня, Шон Бийн,
Кейт Мара, Себастиан Стан, Чиуетел
Еджиофор, Бенедикт Уонг, Макензи
Дейвис, Доналд Главър и др.

01.00 "Червената линия" - сериал, еп. 4
02.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 23
03.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 18
04.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 4

bTV COMEDY

06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 6,
еп. 9, 10

07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

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

сериал
09.30 "Психоложки" /п./ - сериал
10.00 "Женихът" - комедия (Русия, 2016), в

ролите: Сергей Светлаков, Олга Кар-
тункова, Сергей Бурунов, Филип Рей-
нхардт, Светлана Смирнова-Марцин-
кевич, Георгий Дронов, Александър
Демидов, Дмитрий Никулин и др.

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

сериал
14.00 "Психоложки" /п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно шоу

18.00 "Приятели" - сериал, еп. 21, 22
19.00 "Теория за големия взрив" - сериал,

с. 7, еп. 3
19.30 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7, еп.

11
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 5,

еп. 6
22.00 "Психоложки" - сериал, еп. 9, 10
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

еп. 17, 18
00.00 "Женихът" /п./ - комедия (Русия,

2016)
02.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал, с.
2, еп. 5, 6

08.15 "Път с предимство" - комедия (САЩ,
2010),  в ролите: Робърт Дауни мл.,
Зак Галифанакис, Мишел Монахън,
Джейми Фокс, Джулиет Люис, Дани
Макбрайд, Мат Уолш, Тод Филипс

10.15 "В кадър" - рубрика
10.30 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 2,

еп. 7, 8
12.30 "В кадър" - рубрика
12.45 "Върхът на Данте" - екшън, приклю-

ченски, трилър (САЩ, 1997), в роли-
те: Пиърс Броснан, Линда Хамилтън,
Джейми Рене Смит, Джереми Фоули,
Елизабет Хофман, Грант Хеслов и др.

15.00 "Прелестни създания" - фентъзи, ро-
мантичен, драма (САЩ, 2013), режи-
сьор Ричард ЛаГравънейз, в ролите:
Олдън Еренрайк, Алис Енглърт, Ема
Томпсън, Вайола Дейвис, Джереми
Айрънс, Зоуи Дойч, Еми Росъм и др.

17.30 "В кадър" - рубрика
17.45 "Черният рицар: Възраждане" - ек-

шън, трилър, криминален (САЩ, Ве-
ликобритания, 2012), в ролите: Крис-
чън Бейл, Гари Олдман, Том Харди,
Лиъм Нийсън, Ан Хатауей, Марион
Котияр, Морган Фрийман, Майкъл
Кейн и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Безкраен купон" - коме-

дия (САЩ, 2018), в ролите: Малиса
Маккарти, Мат Уолш, Моли Гордън,
Бен Фалкон, Джаки Уийвър, Стивън
Рут, Мая Рудолф, Крис Кавалиър

23.15 "Разобличен" - криминален, трилър
(САЩ, 2016), в ролите: Ана де Ар-
мас, Киану Рийвс, Кристофър Мак-
доналд, Мира Сорвино и др. [16+]

01.30 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал, с.
2, еп. 7, 8

03.45 "Чистката 3" - фентъзи, хорър, пси-
хотрилър (САЩ, 2016), в ролите:
Франк Грило, Елизабет Мичъл, Май-
кълти Уилямсън, Джоузеф Джулиън
Сориа, Едуин Ходж, Итън Филипс

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Военни престъпления" - сериал/п/
06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Мерием" (премиера) - сериен филм
13.30 "Изпитанията на живота" - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (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 "Откраднат живот: Финалът" (преми-

ера) - сериал, сезон 11
21.00 "Един за друг" - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, сезон 2
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления" - сериал, се-

зон 17
00.30 "Нюанси синьо" - сериал, сезон 2
01.30 "Незабравимо" - сериал, сезон 3
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Изпитанията на живота" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.10 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 1 /п/

07.00 "Тера Уили: Непознатата планета" -
анимационен филм /п/

08.45 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 2

11.00 "Скелети близнаци" - комедия с уч.
на Бил Хадер, Кристен Уиг, Люк
Уилсън, Тъй Бърел и др.

12.50 "Дама, поп, асо, шпионин" - трилър
с уч. на Гари Олдман, Колин Фърт,
Том Харди, Кийрън Хайндс, Тоби
Джоунс, Марк Стронг, Бенедикт Към-
бърбач, Дейвид Денчик, Джон Хърт,
Саймън Макбърни и др. /п/

15.30 "Корумпиран град" - криминален филм
с уч. на Марк Уолбърг, Ръсел Кроу,
Катрин Зита-Джоунс, Джефри Райт,
Бари Пепър, Кайл Чандлър и др. /п/

17.30 "Карибски пирати: Отмъщението на
Салазар" - приключенски екшън с уч.
Джони Деп, Кийра Найтли, Орландо
Блум, Джефри Ръш, Хавиер Бардем,
Брентън Туейтс, Кая Скоделарио, Пол
Маккартни и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7

21.00 "Моят шпионин" - екшън-комедия с
уч. Дейв Баутиста, Кен Джонг, Крис-
тен Шал и др.

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7 /п/

23.50 "Хотел Артемида" - трилър с уч. на
Джоди Фостър, София Бутела, Джеф
Голдблум, Дейв Баутиста, Стърлинг
К. Браун, Джени Слейт, Закъри Куин-
то и др.

Тв програма - вторник, 2 март 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.

Затопляне
Днес повече облаци ще има над източната поло-

вина на страната, докато на запад след обяд ще
бъде слънчево. Вятърът ще се ориентира от северо-
запад и ще бъде до умерен. Минималните темпера-
тури ще са от минус 3 до плюс 3 градуса, а макси-
малните от 5-6 на североизток до 11-13 градуса в
крайните северозападни и югозападни райони.

В сряда ще започне повишение на температури-
те, а в четвъртък и петък дневните стойности отно-
во ще бъдат около и над 15 градуса, в някои райони
и до 17-18 градуса. Положителни в повечето места
ще бъдат и минималните температури.

В събота и неделя предстои ново застудяване, с
понижение на температурите и превалявания от дъжд
и сняг. Според сегашните прогнози, валежите няма
да бъдат значителни.

bTV Cinema, 23.15 ч., "Разобличен" - криминален,
трилър (САЩ, 2016), в ролите: Ана де Армас,
Киану Рийвс, Кристофър Макдоналд, Мира

Сорвино и др. [16+]

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 41

ВОДОРАВНО: Кирилова /Росица/. Атанасов /Георги/. Колан. Танин.
Киви. Номер. Риман /Бернхард/. Танас. Гарона. Есаки /Лео/. ИКО.
МАН. Дамар. Кирил. Лавал /Карл/. Синор. КА. Кепе. Иново. Олово.
Сокак. Толар. Ната /Джулио/. Синап. Ролан /Ромен/. Билет. Сирене.
Арена. "Ала". Сак. "Леман". Велит. Пикет. Ротор. Ба. Лапи. Акола
/Пол/. Енина. Екер. Ливер. Нако. Пират. Нипел. Танер. Капани. Аламо
/Франк/. Они. Кок. Намек. Нерис /Саломея/. Рабат. Танев /Никола/.
ТА. Соте. "Анита". Олива. Манит. Карон /Лесли/. Нара. Пирон. Палат.
Китан. Комини. Исома. "Има". Лакедемон. Катинар.
ОТВЕСНО: "Никога не си сама". Икономика. Роман. Поник. Перак.
Тарок. Килер. Лекар. Пикап. Реноме. Ларода. Апели. Етана. Инид. Тон.
Навик. Некар. Набат. "Не". Раман /Чандрасекхара/. Ремек /Влади-
мир/. Ниман /Алберт/. Пим. Рати. "Алото". Атоли. Етика. Амер. Волан.
Липак. Талин. Манас. Солар. Равел /Морис/. Тарас /"Семейството на
Тарас"/. Тинаки. Анево. "Елана". Оток. Сан. Кинор. Нетер /Емил/.
"Менон". Ма. Тирол. Балон. Торел /Ото/. КАТ. Бака. Ирони. "Ирина".
Ивини. "Синил". Валат. Нанос. Ватин. Новак /Витезслав/. Котел. Ба-
кен. Тарама. Висота. Атака. Орина /"Орина, майка войнишка"/. "Анар".
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Íàãðàäàòà "Çëàòåí ãëîáóñ"
âçå Ðîçàìóíä Ïàéê

Българската актриса
Мария Бакалова не успя
да спечели "Златен
глобус". В категорията
"Най-добра актриса в
мюзикъл или комедия"
приза грабна Розамунд
Пайк за ролята й във
филма "Много ми пука".
Другите претенденти в
категорията, освен Мария
Бакалова за участието й
в продължението на
"Борат", бяха Кейт Хъд-
сън, Мишел Пфайфър и
Аня Тейлър-Джой.

Комедийните актриси
Тина Фей и Ейми Полър
откриха 78-ата церемония
за раздаването на награ-
дите "Златен глобус".
Заради пандемията тя се
провежда твърде необи-
чайно. Фей води на живо
от зала "Рейнбоу" в
центъра "Рокфелер" в Ню
Йорк, а Полър е водеща
в хотел "Бевърли Хилтън"
в Бевърли Хилс, където и
традиционно се провеж-
дат наградите.

"Тина и аз водим от два

Изложба на бижута
в галерия "Папийон",
"365 преживявания" -
новата сборна бижутерска
изложба на варненската
галерия "Папийон", носеща
пролетно настроение.
Свои творби са представили
близо 50 художници, които
творят и бижута, и скулпту-
ра, и дизайн, работят в
различни жанрове. Сред тях
са имената на Димитър
Делчев, Иво Борисов,
Теодор Лулчев, Николай
Сърдъмов, Мирена Златева.
Това е изложба, която се
очакваше с изключителен
интерес, може да бъде
разгледана до 17 март.
Васко Василев свири
на Пирин планина
"Зимата" на Вивалди проз-
вуча на 2525 м надморска
височина в изпълнение на
цигулка "Калкани" от 1714 г.
Изпълнението, на майстора
на цигулката Васко Василев.
Той  пропътува пътя от
Валенсия до България
въпреки Ковид ограничения-
та, за да свири на вълшеб-
ната си цигулка по снежни-
те върхове на Пирин! Васко
винаги е впечатлявал не
само с таланта си, но и с
любовта си към България и
нейните прекрасни кътчета.
Вдъхновението му този път
идва от Пирин планина,
където прекарва три дни от
изгрев-слънце до късно
през нощта на белоснежни-
те писти.

Íàêðàòêî

:

Â ßìáîë çàïî÷âà 22-ðèÿò Ìåæäóíàðîäåí ìàñêàðàäåí ôåñòèâàë "Êóêåðëàíäèÿ"

Âèðòóîçúò
Åâãåíèé Êèñèí
ùå ñâèðè ó íàñ

Явлението Евгений Ки-
син се включва в сезона
на Софийската филхар-
мония. На 11 март в за-
ла "България" изключи-
телният пианист ще из-
несе рецитал с творби от
Берг, Гершуин, Хренников
и Шопен. Идеята за тази
програма се ражда по
време на изолацията ми-
налата година, която му-
зикантът прекарва в Пра-
га. "На пръв поглед конт-
растните произведения
са обединени от мотива
за любовта", казва Кисин.
"Аз съм всеяден човек,
има много музика, която
обичам, така че се надя-
вам само на едно: да жи-
вея достатъчно дълго, за
да имам време да изсви-
ря всичко." Руският пиа-
нист, започнал като дете
чудо, днес е сред най-
уважаваните виртуози в
класическата музика. На
шест години той постъп-
ва в специално училище
за даровити деца, Мос-
ковското музикално учи-
лище "Гнесин", където е
ученик на Анна Павлов-
на Кантор. ç

От 12 до 14 март в Ям-
бол и в някои села на об-
щина Тунджа ще се състои
22-рият международен мас-
караден фестивал "Кукер-
ландия" и Националният ку-
керски празник "Кукериада
- Тунджа, долината на куке-
рите".

Фестивалът се провеж-
да под патронажа на Ми-
нистерство на културата
под мотото "Да пазим тра-
дициите, да пазим себе си
и другите!"

В програмата са включе-
ни работна среща "Кукерс-
ки игри - традиции и ино-
вации" с участието на вид-
ни фолклористи; детски ку-

ще бъде с концерт под нас-
лов "Кукерска магия", има
и шествие на местната ку-
керска група с факли и
празнична заря.

Предстои откриването на
авторска фотографска из-
ложба с концерт на Теодо-
сий Спасов; на традицион-
ния детски фолклорен праз-
ник "Аз съм кукерче", както
и на фотоизложбата-кон-
курс "Кукерландия" и връч-
ване на наградите на отли-
чените фотографи. Заклю-
чителната проява на тазго-
дишния маскараден фести-
вал "Кукерландия" ще бъде
тържествено шествие на ку-
кери. ç

Èçëîæáà íà Íèêîëà Ñòîèìåíîâ â ãàëåðèÿ "Àñòðè"
"Страници от ателието"

- това е първата самосто-
ятелна изложба на худож-
ника Никола Стоименов в
галерия "Астри". Изложба-
та се откри на 1 март.
Представени са около 50
произведения с различни
формати от няколко цикъ-
ла, работени през послед-
ните години. Техниките са
предимно смесени върху
картон, фазер, платно, а
хартията е негово любимо
изразно средство.

Заглавията на тези сък-
ровени, сякаш сънувани
картини, подсказват пие-
тета на Стоименов към
гръцката митология, към
мита изобщо, към притчи-
те и преданията, и особе-
но към фреските и рисун-

ките от пещерите, към об-
рази на Ангели и Бог "о-
човеци. Заглавията са:

Сбогуване с червения об-
лак, "Нишката на Ариадна",
"Ангелът, който искаше да

различни града, а техно-
логията е толкова напред-
нала, че едва ли може да
се познае", каза Ейми
Полър и "докосна" Тина
Фей, докато и двете бяха
показвани на телевизион-
ния екран. На церемония-
та присъства абсолютно
необходимият персонал,
както и звездите, предста-
вящи наградените. Номи-
нираните се включват
само през видео връзка.

В самото начало
имаше и технически гаф.
Даниел Калуя, който
спечели в категорията
"Най-добър актьор в
поддържаща роля" във
филма "Юда и черният
месия", се сблъска с
технически проблем.
Звукът на видео включва-
нето му прекъсна на
благодарственото слово,
което принуди водещата
на награждаването в
тази категория Лора
Дърн да се извини.
Малко по-късно звукът
беше възстановен.

"Борат 2" получи "Зла-
тен глобус" за филмова
комедия или мюзикъл, а
Саша Коен бе отличен за
най-добър актьор в
комедия. "Короната"
наградиха за най-добър
телевизионен драматичен
сериал. Призове за
актьорски превъплъщения
получиха Ема Корин,
която изигра принцеса

Даяна, и Джош О'Конър,
младия принц Чарлз.

 "Гамбитът на кралица-
та" бе награден за най-
добър лимитиран сериал,
отличена беше и изпълни-
телката на главната роля -
24 годишната Аня Тейлър-
Джой. Като цяло преобла-
дават расово разнообра-
зие, повече критика и
доза политика. ç

Розамунд Пайк

керски празници на общи-
на Тунджа; изложба на ку-
керски маски и на детски

рисунки от конкурса "Моя-
та Кукерландия".

Официалното откриване

потанцува", "Подир белите
коне", "Ягодова градина",
"Змейова сватба". ç


