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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Öèòàò íà äåíÿ Живеем скромно като обикновени хора, синът ми износва мои стари дрехи.
Синът ми работи в моя фирма, като преди получаваше 400-500 лв. заплата,
сега е малко повече - около 1000 лева, но има и бонуси, които му стигат
да живее прилично.

Веселин Марешки, лидер на ПП "Воля" и собственик на майбах за 300 000 лева

днес

ÓÍÈÖÅÔ:
332 ìëí. äåöà
ñòîÿò âêúùè
çàðàäè COVID-19
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Поне едно от 7 деца -
или 332 млн. в цял свят
- си е стояло вкъщи най-
малко девет месеца от
началото на пандемията
от COVID-19 съгласно
задължителните или пре-
поръчителните политики,
прилагани повсеместно,
се казва в документ на
УНИЦЕФ. Според анализа
139 млн. деца в цял свят
са живели при задължи-
телни изисквания за зат-
варяне вкъщи в национа-
лен мащаб в продължение
на поне 9 месеца, тъй
като COVID-19 беше
определен като пандемия
на 11 март 2020 г.

Âåçåíêîâ ïðåêúñíà
ñëàáàòà ñåðèÿ
íà Îëèìïèàêîñ

ÑÏÎÐÒ

Александър Везенков
изигра отличен мач за
Олимпиакос при победата
с 94:79 над Цървена
звезда в 28-ия кръг от
Евролигата. Българският
национал беше вторият
най-резултатен баскетбо-
лист за своя отбор със
17 точки и имаше осно-
вен принос за успеха,
който сложи край на
серията на гръцкия гранд
от 7 поредни загуби в
най-комерсиалния клубен
турнир. "Радостен съм,
защото най-накрая побе-
дихме. Надявам се от тук
нататък нещата да по-
тръгнат, да имаме повече
положителна енергия и да
продължим да печелим",
заяви след двубоя Везен-
ков, който заслужено бе
избран за MVP в мача. ç

È ÑÀÙ
îòïèñàõà
Áîðèñîâ!
À íèå êàêâî
÷àêàìå?
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редседателят на
Комисията по
външна политика
на Сената на САЩ

Боб Менендес от
управляващата Демокра-
тическа партия и
водещият републиканец
в Комисията Джим Ръш
публикуваха съвместно
официално заявление, в
което "дипломатично",
но категорично е
казано, че в България
съществува тежка
корупция по високите
етажи на властта, че
правосъдието е полити-
зирано, а върховенство-
то на правото е в
опасност. Казано е, че
корупцията е проблем в
отношенията между
САЩ и България, а
нашата страна е на
европейското дъно по
корупция на властта и
медийна свобода.
Жалки и лъжливи бяха
опитите на ГЕРБ да
омаловажи мнението на
сенаторите, да го
представи за лично, да
прехвърли проблема
към "лошия" президент
Румен Радев и "предате-
ля" Цветан Цветанов.
Няма как, лъжата на
управляващите лъсна!
Мнението е публикува-
но официално на
интернет страниците на
Комисията по външни
работа към Сената и на
Посолството на САЩ в
София, което означава
само едно - че това е
институционална, а не
лична позиция, която
Вашингтон държи да
бъде чута и разбрана от
обществото в България.
И още нещо - че това е
консенсусна позиция и
на демократи, и на
републиканци!

Няма спор - и САЩ
знаково преди изборите
вдигнаха жълтия картон
на премиера Бойко
Борисов. Въпреки че от
години във външната
политика той прилагаше
желязното правило на
"Банкянската дипломати-
ческа школа" - да
обслужва безпрекослов-
но всички желания на
"началствата" във Ва-
шингтон и Брюксел,
даже и на цената на
отстъплението от
националния суверени-
тет и националния
интерес.

ÁÑÏ çàïî÷íà ïðåäèçáîðíàòà ñè êàìïàíèÿ,
öåëòà å ïðîìÿíàòà çà Áúëãàðèÿ
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Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

Днес е 8 март - Международни-
ят ден на жената, в който отдава-
ме нашето уважение и почит към
майките, съпругите, колежките.

Това е ден за международно
признание на икономическите,
политическите и обществените
постижения и правата на жените.

Идеята за създаване на между-
народен ден на жената се появява
след бурната индустриализация в
началото на 20-и век, която по-
ражда протести за подобряване
условията на труд. Първото чест-
ване е от 1909 г., а календарната
дата се свързва с първата масова
проява на жени работнички,
състояла се на 8 март 1857 г. в
Ню Йорк, когато шивачки излизат
на протест против лошите условия
на труд и ниските заплати. Работ-
ничките са атакувани и разпръс-
нати от полицията.

Демонстрациите именно на
жените в Русия се смятат за
първия етап на Руската революция
от 1917 г. В България 8 март
първоначално се отбелязва с
беседи през 1911 г., а през 1915 г.
е първото публично честване. Като
общобългарски празник Осми
март започва да се празнува след
9 септември 1944 г. След 1960 г.
той става любим празник на
жените от всички възрасти. ç

Честит 8 март,
скъпи дами!

СП уверено стартира откриването на предизбор-
ната кампания за нов парламент с ясна заявка
за спечелване на изборите в цялата страна.

Социалистите от Варна, Русе, Бургас, Силис-
тра, Пазарджик, Кърджали и Ямбол дадоха старт
на надпреварата в градовете си и представиха
своите листи, визия и предизборна платформа.

Левицата започва съревнованието за вота на
хората под №4 в интегралната бюлетина и със
слогана "С грижа за хората".

"На 4 април с бюлетина №4 няма да поз-
волим четвърти мандат на Борисов", катего-
ричен бе водачът на листата на БСП в Бургас
Петър Кънев по време на откриването в мор-
ския град.

Ñ ¹4 è ñ Ãðèæà
çà õîðàòà
Ñ ¹4 è ñ Ãðèæà
çà õîðàòà
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Îùå ðàçäîðè â ïàðòèÿòà
íà Ñëàâè Òðèôîíîâ
Áèâøè àêòèâèñòè ñå áóíòóâàò ñðåùó ïàðàøóòèñòè â ëèñòèòå
è àâòîðèòàðåí ïîäõîä íà ñöåíàðèñòà Òîøêî Éîðäàíîâ

Раздорите в партията
на Слави Трифонов про-
дължават. Публичен скан-
дал избухва  в редиците
на "Има такъв народ" и
във Враца. Поддръжници
от Враца на шоумена
политик  излязоха с
отворено писмо до него,
като причината е подред-
бата на листата за предс-
тоящите избори.

Ето какво пишат в
писмото:

"Разочаровани сме от
начина, по който е подре-
дена нашата листа и в
която не намериха място
популярни и уважавани
лица в областта. "Спусна-
тите" от София водач на
листата за предстоящите
парламентарни избори
Георги Георгиев и вторият
в нея Иван Хиновски са
експерти в техните облас-
ти, но не са познати във
Враца. Нашият глас за

"11 години държавата е
оставена без посока, без
идея, без визия за разви-
тие,  без цел. Затова каз-
вам, че ГЕРБ пребивават
в управлението, а не уп-
равляват. Защото, за да уп-
равляваш, трябва да во-
диш на някъде, да имаш
цел".

Това заяви председате-
лят на ДПС Мустафа Ка-
радайъ по време на пре-
дизборна среща в Омур-
таг, където представи лис-
тата на ДПС.

Лидерът на ДПС бе ка-
тегоричен: "Виждаме, че в
държавата развитие няма.
Има едни хора, чиято цел
е да стигнат до властта и

ÄÏÑ: 11 ãîäèíè äúðæàâàòà å áåç öåë, íàòðóïàõà ñå 37 ìèëèàðäà äúëã

Íà 6 ìàðò íàøèÿò ïðèÿòåë è ñúèäåéíèê

Éîðäàí Çäðàâêîâ Ñèìîíîâ
Отбеляза своя 75-годишен юбилей!
Роден в с. Теваличево, Кюстендилско.
Закърмен с родолюбивия дух на своя борчески роден край, той извървява един
достоен път на своето развитие. Като специалист зооинженер дълги години отдаде
своя опит и сили за развитието на селското стопанство. Заемал е отговорни длъж-
ности в системата на земеделието и хранителната ппромишленост. За неговата
всеотдайност, честност, добронамереност и висок професионализъм той е уважа-
ван от хората, с които е работил, от неговите приятели и другари. Остава верен на
социалистическия идеал.
Бъди ни жив и здрав дълги години, приятелю - за радост на твоето семейство и на
всички нас!

ПК "Единство" при РС на БСП "Оборище"

реденето на листите не
беше чут от никой.

Не бяха взети предвид
номинациите и предложе-
нията, които направихме.
Първите двама в листата
почти не са идвали на
място и комуникацията с
тях е изключително труд-
на".

Отвореното писмо е

подписано от представи-
тели на общинските
структури на ИТН от
Враца, Борован, Криво-
дол, Мездра, Роман, Бяла
Слатина, Хайредин, Мизия
и Козлодуй".

Както вече медиите
информираха в последни-
те дни -  скандали като
мини избухват в много
структури на младата
партия. Коренът на проб-
лемите, за които разкри
преди ден бившият вече
областен координатор в
Монтана, е спускането на
парашутисти на водещите
места в листите за депу-
тати, без да се съобразя-
ват с местната структура.

Същото се е случило и
в Пловдив. На първите
три позиции, единствените
избираеми, са спуснати
софиянци. Това означава,
че на практика депутат
пловдивчанин в партията

на Трифонов няма как да
има.

Като водач на листата
е спуснат  сценаристът
Тошко Йорданов, който
заплашва да стъжни
живота на всеки, който се
осмели да пренареди
листата чрез преферен-
ции. Втори и трети са пак
софиянци - Антоанета
Стефанова и Теодора
Пенева.

Скандали избухнаха и в
Плевен и Бургас, където
местните лидери на струк-
тури напуснаха с тежки
разкрития срещу шоумена
с политически амбиции.

Мини войни са пламна-
ли и на много други места
в страната.

Според думите на
напусналите сценаристът
Тошко Йорданов се изжи-
вявал като партиен ръко-
водител, пише сайтът
"Епицентър".

там да пребивават. Форма-
та на управление е безраз-
борното харчене на дър-
жавни пари за лично его.
А политическата криза е
резултат от войната меж-
ду институциите и тотално-
то обезличаване на дър-
жавните органи един по
един и като система".

Зам.-председателят на
ДПС Йордан Цонев напра-
ви сравнение между управ-
лението, в което участва
ДПС през периода 2001-
2009 г., и управлението на
ГЕРБ в периода 2009-2020 г.
"БВП по време на нашето
управление е увеличено със
160% - от 28 на 73 млрд.
лева. А при ГЕРБ - едва 60%

- от 73 на 117 млрд. лева.
Нетният държавен дълг по
време на управлението пре-
ди ГЕРБ е намалял с почти
15 млрд. лева - от 17.280
млрд. на 2.324 млрд. А при
ГЕРБ се е увеличил от 2.324
до почти 22 млрд. лева. Или
равносметката е, че дока-
то при ДПС държавата си
връща дълговете, при ГЕРБ
ги увеличава. И ако към
върнатите при управление-
то на ДПС 15 млрд. приба-
вим увеличения дълг при уп-
равлението на ГЕРБ 22
млрд. лева, се получава об-
ща разлика от 37 млрд. ле-
ва в полза на годините, ко-
ито ДПС управлява", обоб-
щи Цонев.

"Понеже от джипката
непрекъснато се сипят
числа, ние на тази кампа-
ния ще си служим с офи-
циални числа. Очаквайте в
следващи дни нови истин-
ски данни", обеща Цонев

×åñòèò þáèëåé!

От стр. 1

Но макар че към толко-
ва послушен и удобен
премиер има лимит на
търпението - и в Сената
на САЩ не останаха
слепи и глухи към скан-
далните записи и сним-
ките с пачки евро и
златни кюлчета, за
раздаването на народни-
те пари без правила
през прозореца на
джипката, за ендемична-
та корупция в българска-
та администрация, която
за 10 години е напълне-
на с калинките на ГЕРБ.
За масовото налагане на
страх и двоен аршин в
правораздаването, за
срамното 111-о място по
медийна свобода, за
полицейщината, слухте-
нето и мачкането на
политически опоненти,
за натиска върху бизне-
са. С тези средства
ГЕРБ създаде и укрепи
властта си, сега ще
опита да я запази отно-
во с тях. Но ангажиране-
то на могъщите "начал-
ници" с такъв министър-
председател и подобен
властови режим също е
до време. Нека не заб-
равяме, че и Европейс-
кият парламент взе ясно
отношение към сканда-
лите и корупцията на
българските управлява-
щи, а новият европейски
прокурор Лаура Кьовеши
върна 7 от 10-те българс-
ки номинации за евро-
пейски обвинители.
Нерадостен край се
очертава за отиващата
си и морално разкапана
власт начело с Бойко
Борисов. "Началствата"
го отписват, но все пак -
от нас зависи финалният
акт! Дали с масов вот за
промяна ще спрем
масираните опити на
ГЕРБ изборите да бъдат
купени и откраднати.
Дали ще имаме волята и
силите чрез гласуване
за автентична опозиция,
а не за патерици на
ГЕРБ, да променим
България и да започнем
на чисто? Дали с апати-
ята си ще възкресим
статуквото и задкулисие-
то, или ще си върнем
превзетата държава?  И
да покажем на Бойко
Борисов и неговото
управление червения
картон, след като САЩ
му вдигнаха жълтия!?

È ÑÀÙ
îòïèñàõà
Áîðèñîâ!
À íèå êàêâî
÷àêàìå?
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ÁÑÏ âëèçà â íàäïðåâàðàòà çà âîòà ñ ¹4
â áþëåòèíàòà è ñúñ ñëîãàí:
"Ñ ãðèæà çà õîðàòà"
Ëèñòèòå íà ëåâèöàòà ñà áàëàíñèðàíè -
óòâúðäåíè è ìëàäè ëèöà, ñïåöèàëèñòè
ïî ïðàâî, èêîíîìèêà, ñîöèàëíà ïîëèòèêà
è çäðàâåîïàçâàíå, îáðàçîâàíèå,
ðåãèîíàëíî ðàçâèòèå

БСП уверено стартира
откриването на предиз-
борната кампания за нов
парламент с ясна заявка
за спечелване на избори-
те в цялата страна.

Социалистите от Варна,
Русе, Бургас, Силистра,
Пазарджик, Кърджали и
Ямбол дадоха старт на
надпреварата в градовете
си и представиха своите
листи, визия и предизбор-
на платформа.

Левицата започва
съревнованието за вота
на хората под №4 в
интегралната бюлетина и
със слогана "С грижа за
хората".

"БСП за България"
откри предизборната си
кампания и в Бургас, като
представи официално
всеки един от кандидатите
за народни представители
"Успяхме да направим
една много успешна
листа. Обикновено ни
питат каква е целта ни.
Целта ни е само победа.
Единствената партия,
която може да измести
ГЕРБ от властта, е БСП и
всякакво разпиляване на
гласове е абсолютно
безсмислено и вредно за
България", заяви по време
на откриването водачът

Един капан шумно
щракна тия дни - този,
в който сами се набута-
ха шушумигавите ни
телевизии.

Прегракнаха да
говорят за "страдалеца"
Навални, "жертвата на
Путин" - а сега мълчат
като непоръбени.

Абсолютни шушуми-
ги.

Страх ги е поне с
половин дума да споме-
нат, че Международната
правозащитна организа-
ция "Амнести интерне-
шънъл" направи нещо
безпрецедентно:

ОТНЕ от руския
позьор статута на
"Затворник на съвестта"
- заради отвратителните
му дискриминационни и
ксенофобски изявления,
впрочем отдавна извес-
тни.

Но "критикът на
Кремъл" Навални не
намира за нужно да се
откаже от тях - и това
поведение "Амнести"
приема за "шокиращо и
срамно".

Ами умниците от
Брюксел, които ронят
фалшиви сълзи за
Навални и размятаха
сатъра със санкции
срещу Русия?

И те мълчат.
Изобщо не ги инте-

ресува какви ги е
редил Навални - гледат
само да си начешат
крастата.

Всичко е притворен
театър, обмяна на лиги.

Уж са против "езика
на омразата" - а защи-
тават човек, който
призовава към насилие
над мигрантите, нарича
ги "хлебарки", изживява
се като "великоруски"
изтребител/флайтокс.

И с тоя тиквеник
"Западът" ще сменя
Путин и ще промени
Русия.

Изветряла работа.
Обаче хубав сън

сънуват: как се справят
с Русия, като инстали-
рат в Кремъл престру-
ванко/слабак като
Повелителя на хлебар-
ките.

Светът видимо
загнива - а тия се
утешават с глупости.

Къде са сега лигави-
те ни телевизионни
водещи и още по-
лигавите им гости, за
да ги чуем как ще
оправдаят словоблудст-
вата си?

Нищо няма да ни
кажат, нищо особено не
се е случило според
тях.

Хубавко им е и в
капана.

Тия са си направо за
статута "Затворници на
безсрамието".

Кеворк КЕВОРКЯН
От Фейсбук

Êàïàí çà
áåçñðàìíèöè

ПриЗЕМЯване

на листата Петър Кънев.
Откриването на кампа-

нията във Варна започна
с изпълнение на обича-
ния и популярен певец
Орлин Горанов. Водачът
на листата на БСП-Варна
и председател на градс-
ката организация в морс-
ката столица Борислав
Гуцанов представи онлайн
листата и приоритетите
на левицата. "Знам, че те
ще защитят интересите на
Варна, интересите на
БСП и най-вече - интере-
сите на страната ни",
заяви Борислав Гуцанов,
обявявайки колегите си

кандидат-депутати.
С флашмоб под форма-

та на четворка пък старти-
ра кампанията в Пазар-
джик. Кандидатите за
народни представители
запалиха по свещичка в
храма "Покров Богороди-
чен" и отправиха своите
послания от местната
Чешма на желанията,
съградена на свято още
от древността място.

"Влизам с ясната цел,
че ще спечелим. Аз съм
млад човек, необременен
от политиката и обвърза-
ности с нея. Лоялността
към хората е моята основ-
на движеща сила", с тези
думи водачът на листата
на БСП в Кърджали Петя
Михалевска представи
себе си и своите приори-
тети. Партията първа
откри кампанията си в
Кърджали, като с това за
пореден път доказа заяв-
ката си за водещо място
в предстоящите резултати
от изборния вот на 4-ти
април.

"Силистренци и хората
в областта заслужават
сигурност в бъдещето си -
работа, доходи и най-
важното - децата им да
остават да живеят в
родния край. БСП влиза в

кампанията с ясното
намерение, че статуквото,
докарало целия български
народ и особено нашия
край до крайна разруха и
обезлюдяване, трябва да
остане в миналото." Това
каза водачът на листата в
област Силистра Вяра
Емилова при откриването
на предизборната кампа-
ния в Дунавската градина.

"Ще върнем ролята на
държавата в управление-
то като защитник на
гражданите, ще върнем
справедливостта, ще
върнем социалната сигур-
ност и ще работим заед-

но всички за едно ново
различно бъдеще за
България", каза при
представянето на листата
на "БСП за България" за
Ямболският избирателен
район водачът Кристиан
Вигенин.

Кандидатите за народ-
ни представители от Русе
обявиха, че в работата си
за страната  ще бъдат
водени от уважение към
истината, към науката,
към експертността и
професионализма и най-
вече към демокрацията.
"В Русе можем да се
гордеем напълно с наша-

та листа. Тя е логична, тя
е подредена, в нея има
опит, в нея има младост,
в нея има енергия, в нея
има знания, в нея има
Русе-град, в нея има и
общините от областта.
Затова със самочувствие,
с енергия, с вяра в ут-
решния ден ви поздравя-
вам с началото на тази
кампания", отбеляза Крум
Зарков - водачът на
листата и настоящ наро-
ден представител.

Откриването на кампа-
нията продължава и в
останалите области на
страната. ç

Пазарджик

Силистра

Русе

Кърджали Бургас
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Êîðïîðàòèâíàòà ñîöèàëíà îòãîâîðíîñò -
íîðìà íà ïîâåäåíèå â ñâåòà íà áèçíåñà
Èçñëåäâàíå ñðåä 300-òà íàé-ãîëåìè
ðàáîòîäàòåëÿ ó íàñ äàâà êàðòèíàòà
â ñåêòîðà
� COVID-19 не отне от

Кодекса за социално
осигуряване (КСО) програ-
мите, а се превърна в
допълнителна кауза за
фирмите
� Възстановяването си

компаниите свързват с
повече устойчивост и
издръжливост
� Големите работодате-

ли приемат по-професио-
нален подход към Кодекса
за социално осигуряване

Това са част от изводи-
те във второто национал-
но проучване за състояни-
ето на корпоративната
социална отговорност в
България, проведено сред
ТОП300 работодатели в
страната  в края на
миналата година.

COVID-19 се определя
като най-големият нефи-
нансов риск за компании-
те, които категорично
поставят общественото
здраве и безопасност

като най-важен приоритет.
Към него те добавят
грижата за семействата
на служителите, устойчи-
востта и опазването на
околната среда.

Данните показват, че
българските дружества
прилагат международно
признати стандарти за
управление на дейностите
си по КСО и изготвят
нарочни нефинансови
отчети за тях. Нещо
повече, всяка девета от
десет от тях си поставя
конкретни КСО цели
заедно с корпоративните
цели.

Зелените и социалните
теми са водещи на гло-
балната сцена, но според
фирмите ще имат ограни-
чено въздействие върху
българския частен сектор
в следващите 12 месеца.
Глобалните цели на ООН
и Европейската зелена
сделка са разпознаваеми

за почти половината
участници в изследването,
а 58% считат, че чрез
устойчивото финансиране
инвеститорите влияят
директно върху тяхното
планиране и бъдещо
развитие.

"Корпоративната соци-
ална отговорност се
превърна в утвърдена
норма на поведение за
големия бизнес в страна-
та", сподели д-р Марина
Стефанова, ръководител
на изследователския екип.
Големите работодатели
отчитат добавената стой-
ност на КСО за набиране-

то, мотивирането и запаз-
ването на техните служи-
тели, както и подобряване
на цялостната репутация.
Бизнес лидерите са важен
елемент от предстоящото
икономическо възстановя-
ване на тези компании и
от тях се очаква не само
да работят за повишаване
издръжливостта им по
време на кризи, но и да
свържат основния бизнес
с положителното им
въздействие върху общес-
твото и околната среда.
"Трябват ни устойчиви
лидери, които да вдъхно-
вяват и ангажират другите

Догонването на средноев-
ропейския стандарт на жи-
вот, производителност на
труда и равнище на иконо-
мическо развитие е основ-
ната цел на България вече
повече от три десетилетия.
Отделните региони на стра-
ната обаче се движат към та-
зи цел с различни темпове,
коментира Инвестор.бг. Тези
различия се виждат ясно в
новопубликуваните данни на
Евростат за размера на БВП
на човек от населението в
европейските региони, пише
в свой материал Адриан Ни-
колов от Института за пазар-
на икономика (ИПИ). За да
оценим темпа на конверген-
ция към средноевропейски-
те равнища, вземаме отсто-
янието на отделните облас-
ти и райони за планиране от
средното за ЕС ниво. Осо-
беност при тазгодишната
публикация на данните е, че
Брекзит вече е факт - "сред-
ното за ЕС" вече се отнася
за 27 страни членки без Ве-
ликобритания. От практичес-
ка гледна точка това озна-
чава, че по-бедните страни
в ЕС "забогатяват" спрямо
средните за ЕС равнища, тъй
като Великобритания беше
сред по-богатите страни и
нетни донори на европейс-
кия бюджет, и съответно на-
пускането й тласка надолу
средните стойности. При
сравнението между отделни-
те райони за планиране, оче-
виден лидер е Югозападни-

ÈÏÈ: Íàñòèãàìå ÅÑ, íî áàâíî

на труда - по никакъв на-
чин не са достатъчни за
настигане на средноевро-
пейските равнища в обоз-
римо бъдеще. Въпреки бър-
зото разрастване на циф-
ровия сектор и преструкту-
рирането към производст-
ва с по-висока добавената
стойност в редица индуст-
рии, сближаването към
средните за ЕС-27 до голя-
ма степен е игра на изпре-
варващ ръст; запазването
на отношението не е дос-
татъчно. Това, разбира се,

ят, където се намира и сто-
лицата София. За деветте го-
дини от 2010 г. насам райо-
нът се сближил със средни-
те за ЕС-27 стойности с 12
пункта, до 47% от средноев-
ропейския БВП на човек от
населението. При три от ос-
таналите райони - Северни-
ят централен, Североизточ-
ният и Южният централен -
темпът на сближаване е еди-
ничен - с по 6 пункта, а при
Северозападния - с 5, което
от своя страна означава, че
отнесени към средните за
ЕС стойности, районите се
развиват с относително рав-
номерна скорост. Интерес-
на е траекторията на Юго-
източния район, който в раз-
лични части на десетилети-
ето застава на второто мяс-
то, но през последните две
години губи скорост. Важно
е да се отбележи и че райо-
ните извън Югозападния са
групирани много близо един
до друг, между 17 и 22% от
средното за ЕС-27 ниво, с
други думи, различните тем-
пове на развитие на райо-
ните може и да изглеждат
големи от гледна точка на
самата България, но в срав-
нение с целия ЕС разлики-
те между тях остават мал-
ки. В стандарт  на покупа-
телна способност районите
за планиране демонстрират
сходна динамика, но различ-
но отстояние от средноев-
ропейските стойности; през
2019 г. Югозападния район

вече покрива 89% от сред-
ната за ЕС-27 стойност, Се-
верозападният - едва 32%.
На областно ниво доста по-
ясно личат регионалните
различия в догонването на
средноевропейските нива
на икономическо развитие.
Без останалата част от Юго-
западния район, София дос-
тига 57% от средното за ЕС-
27 равнище, а Стара Заго-
ра, най-вече благодарение
на енергийния си комплекс
- 29%. Водещите икономи-
чески центрове се откроя-
ват, най-вече Варна и Бур-
гас. Разликите в ръста съ-
що не са изненадващи -
енергийните центрове стопя-
ват разликата със средно-
европейския БВП на човек
от населението най-бързо,
следвани от движената най-
вече от дигиталните експор-
тно-ориентирани услуги сто-
лица и силните индустриал-
ни области - Пловдив, Габ-
рово, Русе, Варна. Притес-
нително е обаче, че 5 облас-
ти - Силистра, Сливен, Ста-
ра Загора, Перник и Добрич
- са се доближили до сред-
ното за ЕС ниво на БВП на
човек с едва 2 пункта в рам-
ките на осем години.

Важно е да се отбележи
обаче, че настоящите тем-
пове на догонване - при то-
ва в период, който не мо-
жем да определим по друг
начин освен като силен ико-
номически възход с рекор-
дни показатели на пазара

Òåìïîâåòå íà äîãîíâàíå ïî íèêàêúâ íà÷èí íå ñà äîñòàòú÷íè
çà íàñòèãàíå íà ñðåäíîåâðîïåéñêèòå ðàâíèùà â îáîçðèìî
áúäåùå, å èçâîäúò íà èêîíîìèñòèòå îò èíñòèòóòà

не означава, че номинално
икономическото развитие и
благосъстоянието на насе-
лението не се е подобрило;
тъкмо обратното.

да възприемат по-устойчи-
во поведение", допълва тя.

Проучването включва
още информация за:

- степента на устойчи-
вост и издръжливост на
българските предприятия
по време на криза;

- готовността на бизне-
са за внедряване и изпъл-
нение на новите политики
в областта на КСО;

- интервюта с водещи
експерти в областта на
КСО;

- профил на КСО
специалиста;

- тематични добри
фирмени практики.

CSR AdviceBox е дъл-
госрочна информационно-
образователна програма
на фондация "Каузи" в
областта на корпоративна-
та отговорност и устойчи-
вост. Тя включва поредица
от дейности: изследвания,
специализирани консулта-
ции и одити, професио-
нални и видео обучения,
насочени към подобрява-
не на знанията и уменията
за КСО като бизнес
модел за устойчиво раз-
витие и дългосрочен успех
на компаниите. ç
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44-тото народно събра-
ние тръгва към историята.
На 5 март бе последното за-
седание преди депутатите
да се потопят изцяло в пре-
дизборната кампания. Ня-
кои от тях - за да се върнат
отново във водещата по
Конституция институция в
България.

Време е следователно за
равносметка.

Водеща? Наистина?
Оценките, с които изп-

ращаме Народното събра-
ние, за жалост, са крайно
негативни, а рейтингът - от-
чайващо нисък. "Галъп" из-
мери скромните 14% дове-
рие и гигантско недоверие
- цели 73%.

През последния мандат
центърът на политиката
окончателно се измести
другаде или както каза нас-
коро вицепрезидентът Или-
яна Йотова по друг повод:
"Всеки ни казваше, иде се
разбери с Бойко".

Авторитетът на парла-
мента клони към пълна ну-
ла и причините трябва да
бъдат ясно казани, за да не
бъдат евентуално повтаря-
ни.

Къде е премиерът?!

Институционалната дег-
радация намира най-ярко-
то си проявление в неже-
ланието на управляващото
мнозинство да покани пре-
миера в Народното събра-
ние по какъвто и да било
повод. По какъвто и да би-
ло!

По данни на БСП пар-
ламентарната група на ле-
вицата е задала към Бори-
сов 25 питания и 35 въпро-
са. От тях 24 въпроса и 20
питания са върнати.

Последно Борисов бе в
парламента през април ми-
налата година, когато тряб-
ваше да отговаря на въп-
рос за пандемията. Оттога-
ва насам - нито веднъж.
Премиерът не е стъпвал в
новата сграда на Народно-
то събрание, която не бе от-
крита с фанфари, а с... на-
родно въстание.

Дългото отсъствие на Бо-
рисов ясно сочи системен
проблем. Джипката не е все
пак официална институция.

Спрямо опозицията се
демонстрира сила и някак-
во криворазбрано превъз-
ходство, което е белег как-
то на ниска политическа
култура, така и отстъпление
от основни принципи на де-
мократичното управление и
правовата държава.

Според член 90 на Кон-

Íàé-ñêàíäàëíèÿò ïàðëàìåíò òðúãâà
êúì èñòîðèÿòà - ñ àíòèíàãðàäà çà
öÿëîñòíî òâîð÷åñòâî!
Èíñòèòóöèÿòà äåãðàäèðà, àâòîðèòåòúò é êëîíè êúì íóëà

ституцията "народните пред-
ставители имат право на
въпроси и на питания до
Министерския съвет или до
отделни министри, които са
длъжни да отговарят".

При приемането на ос-
новния закон преди 30 го-
дини едва ли народните
представители са предвиж-
дали казус, при който мно-
зинството в Народното съб-
рание системно ще гласу-
ва срещу изслушването на
премиера, а и той самият
няма да прояви инициати-
вата да отговори на пита-
нията на опозицията.

България парламентарна
или фейсбук република е
вече?

Дали пък решенията на
мнозинството не нарушават
конституционното право на
гражданите за контрол, ко-
ето те имат чрез своите
представители в НС? Може
ли отказите на премиера да
отговаря пред народните
избраници да се тълкува ка-
то суспендиране на Конс-
титуцията?

Думата тук имат експер-
тите, но е сигурно едно: 44-
тото народно събрание се
делегитимира и само се ли-
ши от водещата си по Кон-
ституция роля. Изпразни се
от съдържание.

То се затвърди като ин-
ституцията, която произвеж-
да видима скандалност без
видими политики.

Стабилни сме!

Нямаше сила и нямаше
ситуация през последните
четири години, която да
постави под сериозен въп-
рос математическата ста-
билност в Народното съб-
рание.

Необходимите гласове
все отнякъде идваха, неза-
висимо коя политическа си-
ла какъв етикет си е сло-
жила.

Без проблем мина и
"черновата" за нова конс-
титуция, където преамбюлът
на сегашната бе изтикан
най-накрая. Да не изброя-
ваме всички хрумвания, на-
мерили място в проекта, за
който и малките деца разб-
раха, че е димка за откло-
няване на вниманието от
летните протести.

Важното е, че гласове се
намериха, включително от
депутати, които искрено си
признаха, че не са проче-
ли какво са подписвали. Да,
става дума за Марешки,
който в кампанията сега от-
рича, че не бил чел проек-
та. Кой идиот би направил

това, попита Марешки в
ефира на "Панорама".

Накратко: цялата стабил-
ност на парламента е ма-
тематическа, но не и цен-
ностна.

Проф. Огнян Герджиков,
юрист, председател на 39-
ото НС, бивш служебен пре-
миер, определи проекта за
нова конституция като "по-
дигравка с основния закон",
"плямпук, който се спука" и
"самодейна проява".

Но ако това е "самодей-
на проява", значи нейните
изпълнители могат спокой-
но да бъдат наречени "са-
модейци".

Пет вота на недоверие,
поискани от БСП, не мина-
ха. НС устоя и на Великото
народно въстание (2 сеп-

тември), и на пандемията,
като позволи на карантини-
раните депутати да се ре-
гистрират, за да осигуряват
кворума.

Но привидно най-стабил-
ният като възможности за
осигуряване на необходи-
мото мнозинство парламент
се превърна и в най-скан-
далния.

Закони, закони и
кръпка до кръпка

В края на 2020-а НС от-
чете, че е приело 135 зако-
на, взело е 144 решения и
е гласувало две деклара-
ции.

Но статистиката е едно,
качеството - друго.

Честите промени и про-
карването на нови прави-
ла през преходни и заклю-
чителни разпоредби на съв-
сем други закони се пре-
върна в запазена марка на
парламента, но с отрицате-
лен знак. Както иронично
възкликна проф. Герджиков:
"Както сме тръгнали, очак-

вам в скоро време чрез
Преходни и заключителни
разпоредби на Закона за
пчеларството да променим
Закона за бюджета..."

Всъщност не е смешно,
че този начин на промяна
се превърна в рецидив на
законодателната институ-
ция. Първо, това е наруше-
ние на Закона за норматив-
ните актове. Но по всичко
личи, че авторитетните
юристи са безсилни пред
казуса. Второ, се заобика-
ля общественото обсъжда-
не, тоест интересите на
граждани, социални групи,
професионални общности
не се отчитат. Каквото мо-
же да се промъкне, се про-
мъква. Откъде накъде?!

През февруари, когато

все още имаше време да
се обмислят кандидатите за
следващия парламент, Съ-
юзът на юристите в Бълга-
рия разпространи обръще-
ние към политическите пар-
тии с апел да включат по-
вече юристи в листите. От
240 депутати 27 са юристи
по диплома, "като повече-
то от тях са без реален юри-
дически стаж", отчетоха от
Съюза.

Не бяха чути. Вместо
юристи листите се
изпълниха с лекари,
спортисти, шоумени.

Честите и произволни
промени в законите намират
отражение не просто върху
качеството на продукцията
на НС, а върху начина, по
който живеем всеки ден.

Инвестициите бягат от
несигурна правна среда, а
България се нуждае от ин-
вестиции.

От липсата на елемен-
тарна предвидимост бягат

и българските граждани. А
като избягат зад граница,
могат да гласуват в посол-
ства и консулства. Дистан-
ционно - не и не! Така ре-
ши законодателят.

Римейк на провалите

Ако трябва да класира-
ме провалите на отиващия
си парламент, проектът за
конституция безспорно во-
ди ранглистата.

На второ място са спо-
менатите вече чести проме-
ни в законодателството, не-
отчитането на обществени
интереси, съмненията за ло-
бизъм. При близо 90% от
законодателните инициати-
ви липсват изследвания и
научни експертизи, при
76,3% няма анализ дали съ-
ответстват на правото на
Европейския съюз (данни-
те са изнесени и в обръще-
нието на юристите към по-
литическите партии).

На трето - въвеждането
на фигурата на така наре-
чения надглавен прокурор,
който ще може да разслед-
ва главния прокурор и за-
местниците му. Защо се на-
лага това, след като спо-
ред решение на Конститу-
ционния съд всеки проку-
рор може да разследва об-
винител №1 при данни за
престъпление? Мнозинство-
то, което въпреки съпроти-
вата на експертната общ-
ност и на президента нало-
жи решението, се оправда-
ва с Венецианската коми-
сия. Но такава практика в
европейските държави ня-
ма.

След отхвърленото вето
Румен Радев сезира и Кон-
ституционния съд.

Дебатът около новата
фигура в съдебната власт
със сигурност ще продъл-
жи.

Към всички юридически
гафове трябва да прибавим
и имиджовите поражения,
предизвикани от поведени-
ето на председателката на
НС Цвета Караянчева. Ни-
каква институционална ре-
акция не дойде след разп-
ространените записи с
предполагаемия глас на
премиера. Никакви извине-
ния и към гражданите, кои-
то с апломб бяха посъвет-
вани: "Ходи пеша, бе!"

В обобщение, 44-тото на-
родно събрание си тръгва
с антинаграда за цялостно
творчество. Да (му) мисли
следващото!

Таня ДЖОЕВА
От "Епицентър"
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8 март 2021 - с признание за значимата
роля на жените в кооперациите

Традиционно, Между-
народният ден на жената
се отбелязва всеки 8 март
от 1857 г. до днес. Обяве-
ната от ООН тема за таз-
годишния празник, е:
"Жените - лидери: с апел
за равноправно бъдеще в
епохата на COVID-19". Тя
е отговор и признание за
огромните усилия на же-
ните в целия свят за из-
ход от кризата с панде-
мията и създаването на
по-равноправно и по-доб-
ро бъдеще във всички ре-
гиони на планетата.

Значимостта и ролята
на кооперациите в прео-
доляване на здравната,
икономическа и социал-
на криза, породена от
COVID-19, открои още
повече силата и отговор-
ността на глобалното
женско кооперативно
движение, което е пре-
минало през няколко
ключови моменти в сво-
ята история:
1844

С учредяването на
първата потребителна ко-
операция в Рочдейл же-
ните стават равнопоста-
вени членове с право на
глас, а Лейди Алиса Ак-
ланд, автор на рубрика
за жените във вестник
"Кооперативни новини" и
Мари Лауренсон, учител
по професия, осъзнават
необходимостта от съз-
даване на самостоятелна
кооперативна женска ор-
ганизация в Англия.
1884

На кооперативния
Конгрес в Единбург, Ве-
ликобритания, 195 члено-
ве от различни коопера-
тивни сектори учредяват

"Женска кооперативна
лига", чиято цел е да ор-
ганизира кампании за ак-
тивно включване на же-
ните в обществения жи-
вот, за правото да гласу-
ват и да бъдат избирани,
за приноса им за мир и
социална справедливост.
1995

Годината е ключова за
засилване участието на
жените в глобалното
кооперативно движение с
две важни събития:
� Конгресът, на кой-

то се отбелязва 100-го-
дишнината от учредява-
нето на Международния
кооперативен алианс,
приема Декларацията за
кооперативна идентич-
ност, която става осно-
вополагаща в развитие-
то на съвременното коо-
перативно движение.
� Световната конфе-

ренция на ООН за же-
ните в Пекин приема
Декларация и Платфор-
ма за действие за пости-
гане равенство на поло-
вете в 12 стратегически
сфери.
2000

ООН приема Цели на
Хилядолетието за разви-
тие, в т.ч. Цел 3 - Ра-
венство на половете и
разширяване възмож-
ностите за участие на
жените. По този повод
Международният коопе-
ративен алианс създава
Тематичен комитет за ра-
венство на половете (ICA
GEC), в чийто Изпъл-
нителен комитет Цент-
ралният кооперативен
съюз има представител
от 2003 година и понас-
тоящем.

2015

По повод 120-ата го-
дишнина на Междуна-
родния кооперативен
алианс се провежда гло-
бална Конференция на
тема: "Ролята на коопе-
рациите в постигане ра-
венство на половете",
в рамките на Сесията
на Комисията за статута
на жените към ООН
(CSW). Събитието е под
егидата на Дама Полин
Грийн - първата жена
президент на Междуна-
родния кооперативен
алианс. През целият си
мандат тя работи актив-
но за повишаване види-
мостта за приноса на ко-
операциите за социална
и икономическа промя-
на и осигуряване на рав-
ни възможности за раз-
гръщане потенциала на
жените. Същата година,
по повод 20 години от
приемането на Пекинс-
ката декларация Между-
народният кооперативен
алианс и Международна-
та организация на труда
провежда онлайн проуч-
ване. Обобщените резул-
тати акцентират върху
следните изводи:
� Кооперациите съз-

дават възможности за ак-
тивно представителство
на жените в органите на
управление;
� Кооперациите пре-

доставят благоприятни
условия за жените да уч-
редяват кооперации в
различни икономически
сектори, както и да осъ-
ществяват сътрудничес-
тво с организации на
гражданското общество;
� Кооперациите про-

Европа

� ЦКС България - жените в
кооперативната система са 50%
от член-кооператорите, 46% от
председателите на кооперативни
съюзи и потребителни коопера-
ции, 56% от членовете на управи-
телни и контролни съвети и 68%
от заетите.
� КООП Италия - 59% от за-

етите в кооперативната система,
50% от членове и 25% от орга-
ните за управление са жени.

Ключови цифри
за ролята на
жените в
кооперациите
по региони на
международния
кооперативен
алианс:

Азия и Пасифик

През 1998 година е създаден
регионален Комитет за равенство
на половете. От 2020 Комитетът
започва издаването на месечен
електронен бюлетин "Жените в ко-
операциите".

Америка

КООП Аржентина - жените са
40% от заетите в кооперативната
система.

Африка

КООП Нигерия - жените са
60% от член-кооператорите и 45%
от състава на органите за управ-
ление на кооперативните органи-
зации.

веждат последователна
политика за равнопоста-
веност на половете и
признават приноса на же-
ните в съзиданието на
един по-добър свят.
2016

Официалната тема на
ООН за Международни-
ят ден на жената е "Пла-
нета 50-50 до 2030:
Крачка напред към ра-
венство на половете".
По този повод Комите-
тът за равенство на по-
ловете към МКА (ICA
GEC) публикува декла-
рация "Признание за ро-
лята на жените в разви-
тието на кооперациите".
2020

Отбелязват се 25 го-
дини от приемането на
Пекинската Декларация
и Платформата за дейст-
вие. Равенството на по-
ловете е ключов фактор
за икономически растеж.
Днес жените по целия
свят продължават да са
изправени пред редица
предизвикателства - ра-
вен достъп до образова-
ние, здравеопазване, дос-
тоен труд и представи-
телство в политическите
и икономически проце-
си на вземане на реше-
ние.

Международният ден
на жената - 8 март е въз-
можност да акцентира-
ме върху постигнатите
успехи, да отправим
призив за промени и да
дадем гласност на актив-
ността и решимостта на
жените, които имат из-
ключителна роля в ис-
торията на своите стра-
ни и обществото като
цяло.



ÅÑ äàâà âúçìîæíîñò âñÿêà äúðæàâà - ÷ëåíêà íà ÅÑ, äà ìîæå äà ïðåãîâàðÿ ñ òðåòè
ñòðàíè, çà äà ðåøè ïðîáëåìà ñ âàêñèíèðàíåòî íà ãðàæäàíèòå ñè

"Българското правителс-
тво сбърка в диверсифика-
цията на броя на ваксини-
те. Срещу милион и поло-
вина ваксини от единия
вид стоят шест и половина
- седем милиона от другия
вид по незнайни причини.
Някои от тези ваксини не
са произвеждат в момента
в достатъчни количества,
други не са разрешени, а
трети няма да бъдат произ-
ведени до края на година-
та. Липсваше и информаци-
онна кампания, което
доведе до катастрофа във
ваксинирането."  Това
заяви от парламентарната
трибуна народният предс-
тавител от БСП проф.
Георги Михайлов относно
провала на правителството
във ваксинирането на
населението и предложени-
ето на БСП да започнат
преговори за закупуване
на други ваксини.

"Водени от намерение
да подпомогнем нацията,
ние от БСП в лицето на
председателя на партията
предложихме да бъдат
започнати преговори за
закупуване на други
ваксини. Това не е преце-
дент - в Унгария са внесе-
ни и руски, и китайски
ваксини. Други държави
като Полша в момента
водят преговори", припом-
ни здравният експерт.
Проф. Михайлов подчерта,
че дори комисарят по

ÁÑÏ íàñòîÿâà äà ñå îñèãóðÿò âàêñèíè
çà âñè÷êè áúëãàðñêè ãðàæäàíè

7
ÁÚËÃÀÐÈß 8.03.2021

ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

"Изборите правят чуде-
са! След като цяла година
премиерът Бойко Борисов
не се сети за съществува-
нето на българската кул-
тура и я остави да стигне
до състояние на будна ко-
ма, днес чета, че се е сре-
щал с музиканти в Минис-
терския съвет и пред тях
e разтворил торбата с пре-
дизборни обещания."  То-
ва написа във Фейсбук во-
дачът на листата на БСП
в Смолян Александър Си-
мов.

Симов коментира като
патологичен цинизъм и
наглост казаното от пре-
миера Борисов, че ще бъ-
де създадена задължител-
на квота за българска му-
зика в държавните и част-
ните радиа.

 Битката за повече бъл-
гарска музика е една от
основните каузи на БСП в
последните четири години.
За близо две години про-

Ñèìîâ: Áîðèñîâ ïðåäèçáîðíî óíèæè áúëãàðñêàòà êóëòóðà
ÁÑÏ çàùèòàâàøå òâîðöèòå, äîêàòî óïðàâëÿâàùèòå áÿõà ãëóõè êúì âñè÷êè òåõíè èñêàíèÿ

здравеопазването в
Европейския съюз е
обяснил, че всяка държа-
ва - членка на ЕС, може
да преговаря с трети
страни, за да реши проб-
лема с ваксинирането на
гражданите си.

"Това беше и смисълът
на нашето предложение.
Хората имаха нужда от
това, а не вчера управлява-
щите витиевато полу да
разрешават и полу да
забраняват нашето предло-
жение, а да се помогне на
българските граждани,
които чакаха по опашките и
някои от тях се разболяха",
подчерта депутатът от БСП.

Проф. Михайлов пояс-
ни, че БСП не се фиксира
върху руската ваксина, а
върху възможността  в
България да бъдат внесе-
ни ваксини, които да
бъдат легализирани и
които вече имат място в
ЕС. "Това е нашата идея -
да помогнем на българс-
ката нация и на правител-
ството, което е оторизи-
рано от парламента да се
справя с тези проблеми
сега и в този момент. Да
се прехвърля отново
преговорният механизъм
към Европейската коми-
сия, е абсолютно неумест-
но и невъзможно да реши
този проблем", заяви
проф. Георги Михайлов.

"Правителство не можа
да се ориентира правил-

но. То се предовери на
Европейската комисия.
Ние мислихме, че ще има
справедливост за Бълга-
рия, като бъдат осигурени
достатъчен брой ваксини.
За съжаление, това не
стана." Това посочи от
трибуната на Народното
събрание депутатът от
БСП доц. Георги Йорда-
нов.

Здравният специалист
подчерта, че ваксинацион-
ният план не може да
бъде изпълнен. Той при-
помни думите на здравния
министър, че 70% от
българските граждани ще
бъдат ваксинирани до
месец юни. "С този темп
на управляващите ние
няма да достигнем тази
бройка и след 40 години",
заяви доц.Йорданов.

Народният представи-
тел от левицата обясни,
че освен европейските и
американските ваксини,
които в момента са с
недостатъчен брой, други-
те ефективни ваксини са
китайските и руските.  Той
поясни, че  Китай изнася
ваксината си за страните
от Персийския залив и
Южна Америка и не
проявява сериозен инте-
рес към доставяне на
ваксини към страните от
Европейския съюз.

"Остава най-близката
до нас страна - това е
Русия.  Това е единствено-

то решение към този
момент. Австрия, Унгария,
Словакия не само купуват
ваксини от Русия, а искат
и да ги произвеждат.
Австрия в момента е в
напреднала фаза за завод
за производство на руски-
те ваксини", коментира
доц. Йорданов.

"Дадоха  се пари за
милиони ваксини, но
ваксините ги няма. Ако се
грижим за българския
народ, трябва максимално
бързо да се опитаме да
доставим необходимото
количество ваксини за
българските граждани", бе

категоричен депутатът от
БСП.  Той предупреди, че
иначе влизайки в консул-
тации с държави "Ама
бихте ли ни дали ваксини,
ама ако имате бихте ли
ни дали?", това обрича  на
липса на превенция към
болестта българите.

"В момент, в който
светът е пламнал, ние не
можем да си позволим да
оставим българите без
лекарство. Важно е всеки
българин, който иска да
се ваксинира, да има
възможността да го нап-
рави", заяви доц. Георги
Йорданов.

Проф. Георги Михайлов

ведохме стотици срещи с
музиканти, композитори,
продуценти, директори на
радиа и хора от музикал-
ния бранш по темата. И
най-накрая излязохме с
конкретна идея - да се от-
делят пари от държавния
бюджет, с които да се сти-
мулират радиостанциите
да пускат българска музи-
ка. Не просто квота, а сти-
мул, който да даде глътка
въздух на музикантите и да

им покаже, че не са зах-
върлени в прашния ъгъл на
държавното управление.
ГЕРБ обаче гласуваха про-
тив нашия закон. Без мо-
тиви и с цинични аргумен-
ти", така депутатът от БСП
разкри истината за отно-
шението на ГЕРБ и Бойко
Борисов към българската
култура.

 Симов уточни, че въп-
реки това БСП не се отка-
за от тази битка и отново

и отново повдигаше тема-
та въпреки пълния непуки-
зъм на мнозинството. Той
припомни, че миналата го-
дина патриотите предиз-
борно са се сетили за те-
мата, но са осакатили иде-
ята на БСП и са я превър-
нали в кух лозунг. "Но до-
ри и тогава ние, социалис-
тите, се включихме в дис-
кусията. Тогава пак ГЕРБ
напълно посякоха идеята
и за пореден път я отхвър-
лиха.

И сега искате да ме на-
карате да повярвам, че ли-
дерът на тази партия вне-
запно се е преродил и е пре-
осмислил действията на сво-
ите депутати? Квоти отдав-
на можеше да има, ако не
беше ГЕРБ. Музикантите
трябва да знаят това", под-
черта Александър Симов.

"Борисов е обещал на
свободните творци над 4
милиона лева като помощ.
Уважаеми музиканти, не се

хващайте на тази въдица.
От една година насам БСП
предлага на хората със сво-
бодни професии да се изп-
лаща по една минимална
заплата в периода на пан-
демията.  И една година Бо-
рисов си правеше оглушки
и форсираше джипа из пъ-
тищата на отечеството,  а
сега точно преди изборите
изведнъж се сети за музи-
кантите", изтъкна Симов.
Той припомни, че депутатът
от БСП Нона Йотова от ед-
на година не е спирала да
говори за цинизма на уп-
равлението, което остави
творците буквално на ръба
на глада, но нито един пред-
ставител на управляващата
партия не се трогна.

"Днешният цинизъм ми
идва в повече. Българска-
та култура не може и не
бива да бъде унижавана
предизборно по този на-
чин", заяви Александър Си-
мов.
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Èäå íàé-ãîëåìèÿò îáèð, íàðå÷åí
"òåõíè÷åñêè ïàñïîðòè íà ñãðàäè"
Çà æèëèùå îò îêîëî 60 êâàäðàòà öåíàòà å ìåæäó 240 è 480 ëåâà. Ùå ñå ïîÿâÿò íîâè ôèðìåíè
êîíãëîìåðàòè çà ðàçäåëÿíå íà ïàðèòå, êîèòî òðÿáâà äà áúäàò ñìúêíàòè îò ñîáñòâåíèöèòå
Задава се най-големият

обир на българите за пос-
ледните 30 години, като то-
зи път никой няма да бъде
пропуснат. Това е кратката
версия на голямата траге-
дия, наречена "технически
паспорти на сгради". Спо-
ред Националния статисти-
чески институт над 95% от
българите притежават имот,
но около 40 на сто от тези
имоти са по селата.
Какво представлява чудо-

то "технически паспорт на
сграда"? Експерти във вся-
ка сфера на строителство-
то ще проверяват дом по
дом дали са спазени съот-
ветните изисквания за:
” Механично съпротивле-

ние;
” Устойчивост, безопас-

ност при пожар;
” Хигиена (каквото и да

значи това);
” Околна среда (и какво

става, ако околната среда
не е добра?);
” Достъпност и безопас-

ност при експлоатация (и
ако общината не е напра-
вила добра достъпност, кой
е отговорен?);
” Защита от шум (разби-

рай дебела изолация - вън-
шна и вътрешна и висок
клас дограма);
” Икономия на енергия и

топлосъхранение, както и
устойчиво използване на
природните ресурси.
Въпрос към тази точка: А

какво става с населените
места, които от десетки го-
дини са на воден режим и
токът им спира по няколко
пъти на ден?
В репортаж, излъчен по

бТВ, се казва, че "енергий-
ните експерти твърдят, че
техническият паспорт е ва-
жен, за да се разбере дали
сградите са устойчиви на
земетръс, дали имат систе-
ми за пожарна безопас-
ност" и забележете! - "кол-
ко коректни са нашите на-
ематели и комшии".
Неведнъж са излъчвани

репортажи за хора, които
на своя глава, насред на-
селено място, отглеждат до-
битък; правят приюти за жи-
вотни, извършват търговс-
ка дейност в частен имот.
Как точно ще бъде оценена
тяхната "коректност" и ако
бъде установена "некорект-
ност", кой и по силата на
кой закон ще промени то-
ва? Пак в графата за "ко-
ректните комшии" се впис-
ват и нерешените пробле-
ми с хората с психически
отклонения, превърнали до-
мовете си в складове за от-
падъци, населени от плъхо-
ве и излъчващи зловоние.
Законодателството на Бъл-
гария от десетилетия не мо-
же да се пребори с тях и
такива жители тероризират
цели блокове безнаказано.

Когато започне паспортиза-
цията на вход с подобен
проблемен живущ, процеду-
рата ще го заобиколи ли,
или темата ще се върне от-
ново в Народното събра-
ние, където на 31-ва година
от началото на демокраци-
ята някой да реши какво се
прави с болните съседи-те-
рористи?
Следва най-забавната

част:
"Необходим е консенсус

на живущите в блока за па-
рите, фирмата, огледите,
време за доклад от специ-
алисти, а понякога - и ето
къде е заровено кучето!: А
ПОНЯКОГА РЕМОНТИ НА
ТРЪБИ, ДОГРАМИ и КАБЕ-
ЛИ".
С десетилетия никой в го-

лемите градове не може по
никакъв начин да задължи
собствениците на коопера-
ции да поддържат своята
фасада, падат парчета, ко-
ито трошат главите на ми-
нувачи, а собствениците от-
казват да се погрижат, за-
щото нямали пари. Но сега
същите тези хора ще се съг-
ласят някой да обиколи до-
мовете им отвътре, да им
обясни, че цялата ел. инс-
талация е за смяна, че дог-
рамите са изгнили, че гре-
доредът е несигурен при зе-
метръс и че цялото здание
е компрометирано?
Втора част на трагедията

е установяването на неза-
конни реконструкции, кои-
то са отслабили структура-
та на сградата. Ще задъл-
жат хората да издигат от-
ново стени? Кой ще го нап-
рави?

 По силата на кой закон
паспортизацията на сгради-
те ще задължи собствени-
ците да извършват цялост-
ни ремонти? На някои мес-
та трябва да се стигне до
самата структура на здани-
ята. Изведнъж в комедията
ще се намесят банките, ко-
ито ще отпускат нисколих-
вени кредити за "паспорти-
зационен ремонт"?
Случайно или не, но те-

мата тръгва от панелните
блокове, които у нас са око-
ло 20 хиляди за цялата стра-
на. Собствениците на жи-
лища в тези блокове пред-
стои да нахранят:
” Електричари;
” Специалисти по енер-

гийна ефективност;
” Архитекти;
” Водопроводчици;
” Пожарникари;
” Инженери;
” Продавачи на дограма;
” Облицовкаджии;
” Продавачи на уреди,

които уж предупреждават
за нещо;
” Консултанти;
” Банкери.
Според грубата сметка на

"експерти" - каквито и да са

те, паспортизацията на ед-
но жилище от около 60
квадрата, ще струва между
240 и 480 лева. Разликата
между двете "възможни" це-
ни е точно два пъти. И то
само в случай, че някой по-
дава фиш, срещу който чо-
векът си откупува поредна-
та хартийка, наречена "тех-
нически паспорт". Фирма-
та, която "дава" тапията, с
какво се занимава всъщ-
ност? Дали тепърва ще се
появят нови фирмени конг-
ломерати за разделяне на
парите, които трябва да бъ-
дат смъкнати от собствени-
ците на жилища, като те са
изнудени да извършват ре-
монти и инвестиции, какви-
то дори не могат да си поз-
волят?
Всеизвестно е, че в пре-

обладаваща част от жили-
щата са извършвани конст-
руктивни промени - най-
малко са усвоени тераси.
След години на обяви, раз-
лепени по входовете, за
подмяна на водопроводни
щрангове, на стотици, ве-
роятно хиляди места те са
сменени, хората са завър-
шили ремонтите си, но се-
га някой трябва да напра-
ви чертежи и да докаже, че
те са сменени и къде се на-
мират. А някой друг може
да реши да ги "обследва".
Не е ясно какво се случ-

ва с жилищата, които са
конструктивно променени с
бутане на стени и промяна
във функционалността на
помещения - като пренася-
не на кухнята на мястото
на хола например.
А как се прави обследва-

не на арматурата на жили-
ще? Поради ниското търсе-
не на подобна услуга, фир-
мите в България, които мо-
гат да направят това, без
да разрушават стени, са об-
що седем. Иначе казано -
на всяка от тях се падат по
около 2800 апартамента за

проверка за срок от една
година или ако работят без
почивен ден, това ще рече
по около 8 апартамента на
ден. А колко ли струва то-
ва?
Следващо действие от ко-

медията: установяване на
пожарна безопасност. Да
се сещате за жилищен блок,
за модерна кооперация, за
ново строителство, където
в жилищата са монтирани
противопожарни пръскачки
или аларми? То е ясно, че
в 100% от случаите ще лип-
сва противопожарна защи-
та. Една мъничка аларма в
дома струва около 10 лева.
Но тя само пищи. А самата
противопожарна защита?
Колко ще струва нейното
обследване? Колко ще стру-
ва инсталацията й?
Когато настоящият зам.-

министър на регионалното
развитие Валентин Йовев
обяснява, че "до декември
2022 г. е срокът, в който
сградите в страната трябва
да с изготвени технически
паспорти", по странно мъл-
чалив начин не става ясно:
това включва или не включ-
ва селските къщи? Начина-
нието включва или не
включва незаконните пост-
ройки?
Как се издава техничес-

ки паспорт на незаконно
построена кооперация, дом,
имот? Паспортизирането
ще ги узакони или поради
законова невъзможност да
получат такъв ще бъдат съ-
борени? Какво ще се случи
с огромните гета из цяла
България, където са изник-
нали хиляди незаконни
обекти? Как ще бъдат пас-
портизирани блоковете в
жилищни комплекси, къде-
то живеят само малцинст-
ва и където често са оста-
нали само панелни стени и
нищо друго?
И за да е още по-забав-

но, как технически паспорт

ще бъде издаден на стоти-
ци домове в жилищни квар-
тали без отходна канализа-
ция? Баровският "Бояна" е
емблематичен пример, но
всъщност 40 на сто от сто-
лицата е без отходна кана-
лизация. Къщите в тези
квартали ще бъдат паспор-
тизирани само на база вън-
шен изглед? Може би точ-
но тук се задейства графа-
та "хигиена". Ще бъдат обс-
ледвани отходни ями или
ще бъде проследена следа-
та на мръсотиите по дере-
тата?
Дотук едно е сигурно: до-

като едни ще плащат под
масата, над масата и както
намерят за узаконяване,
други ще бъдат принудени
да дадат десетки хиляди за
ремонти.
На фона на всенародния

подем за "паспортизация"
все още не ясно как дър-
жавата ще задължи собст-
вениците на културни обек-
ти да ги поддържат и за-
пазват в автентичния им
вид. Искате пример? - Къ-
щата с ягодите. От колко го-
дини тя се руши, разпада и
съсипва? Фантастичните
исторически сгради, оста-
вени да гинат под тежестта
на времето ще получат ли
"технически паспорт", или
там просто не се пипа? Из-
лиза, че няма проблем да
оставиш да гине историчес-
ко здание, но е проблем,
че панелният блок няма
чертеж на електрическата
си инсталация.
Накратко: предстои сви-

реп рекет, изнудване и най-
гигантската кражба от най-
добросъвестните собстве-
ници на имоти в историята
изобщо - преди, по време,
след Османското владичес-
тво - няма аналог!
И забележете: този маща-

бен, всенароден проект за-
почва в годината, когато
българите изнемогват от чу-
довищния удар по икономи-
ката, причинен от Ковид. То-
ва не е проект, това е иди-
отски пир по време на чу-
ма!
Единственият полезен ход

на бъдещото правителство
е да приеме решение, с ко-
ето сградни технически пас-
порти да бъдат издавани на
всички новостроящи се
обекти и тези, чиито конст-
руктивни планове са налич-
ни в общините, а те са из-
дигнати след 2007 година.
И това да започне да се
случва от 2024 г., когато се
очаква, че икономиките ще
започнат плавно възстано-
вяване. Всяко друго реше-
ние е нечовешко издевател-
ство и план за пладнешки
обир на всички българи.

Стефан ДЖЕНДОВ
От "Гласове"
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9 Китай

Äâåòå ñåñèè - çàäúëáî÷åíî
îáñúæäàíå ïî ïúòÿ íàïðåä

По традиция в началото
на годината започват рабо-
та двете важни годишни се-
сии - на Националния ко-
митет на Китайския наро-
ден политически консулта-
тивен съвет (НК на КНПКС)
и на Общокитайското съб-
рание на народните предс-
тавители (ОСНП) - висшия
НК на КНПКС. В сесията
на НК на КНПКС, която за-
почна работа на 4 март т.
г., участваха председателят
Си Дзинпин и други видни
партийни и държавни ръко-
водители.
През следващата седми-

ца членовете на НК на
КНПКС (над 2100 души) ще
разгледат доклада за рабо-
тата на Постоянния коми-
тет на върховния консулта-
тивен орган и ще участват
като наблюдатели в годиш-
ната сесия на ОСНП.
Главните теми и на двете

сесии - задълбочен анализ
на вече постигнатото през
изминалата 2020-а и пътят
на развитието на огромна-
та страна според предна-
чертанията на 14-ия петго-
дишен план (2021 - 2025).
Основният извод на вече

постигнатото е, че въпреки
огромните мащаби на пан-
демията социалистически
Китай успя да преодолее
трудностите, предизвикани
от голямата зараза и в не-

Êîìåíòàð íà áúëãàðñêèÿ ïóáëèöèñò Ïåòúð Ãåðàñèìîâ ïî ïîâîä äâåòå ãîäèøíè
ñåñèè íà ÍÊ íà ÊÍÏÊÑ è íà Îáùîêèòàéñêîòî ñúáðàíèå íà íàðîäíèòå ïðåäñòàâèòåëè

Âúíøíèÿò ìèíèñòúð Óàí È çà îòíîøåíèÿòà ñ Ðóñèÿ è Åâðîïåéñêèÿ ñúþç

очаквани за мнозина сро-
кове възстанови своята
икономическа мощ. Бе пос-
тигната и историческа пъл-
на победа в борбата срещу
бедността, като само за
последните осем години от
недоимъка бяха изведени
100 милиона души. По този
начин за един сравнително
кратък исторически срок -
около четири десетилетия,
в Китайската народна ре-
публика преодоляха бед-
ността над 730 милиона мъ-
же, жени и деца - почти де-
сет процента от световно-
то население!
Това постижение заслу-

жено влезе в аналите на
ООН и на световната ис-
тория - като безпрецеден-
тен хуманен акт не само за
Китай, но и за целия свят.
Защото китайският опит и
пример несъмнено ще бъ-
дат водещ вектор, серио-
зен стимул в усилията на
десетки други държави да
се справят с тази социал-
на язва.
Дори и в тежката панде-

мична 2020 г. КНР бележи
сериозен ръст на брутния
вътрешен продукт (БВП),
основен показател, който
се срина в редица развити
индустриални страни. Това
означава по-висок жизнен
стандарт за редовите ки-
тайци, по-широка база за

бъдещо всестранно разви-
тие и за продължаване по-
литиката на отвореност,
осъществявана от ККП под
ръководството на предсе-
дателя Си Дзинпин. Комен-
тирайки успешния край на
борбата с бедността, китай-
ският лидер лаконично от-
беляза: "Бедността не е со-
циализъм". Една особено
силна и мъдра мисъл, син-
тезирано напътствие към
осъществяване на т. нар.
китайска мечта - създава-
нето на средна проспери-
раща класа от стотици ми-
лиони мъже и жени в но-

вия етап, очертан от пред-
седателя Си - етап, който
трябва да завърши до 2049
г., стогодишния рожден ден
на Китайската народна ре-
публика.
В прогностичните комен-

тари и анализи на започ-
ващия тази година 14-и
петгодишен план несъмне-
но водещо място и на две-
те тазгодишни сесии на НК
на КНПКС и на ОСНП ще
заемат възможностите и
перспективите пред бурно-
то развитие на високите
технологии - една повеля
на съвремието и на нова-

та световна научно-техни-
ческа Революция 4.0. Без
тези технологии не може
да бъде постигнат предс-
тоящият неминуем скок в
използването на изкустве-
ния интелект, който от своя
страна определя бъдещо-
то развитие на електрони-
ката и роботизацията. В
това отношение Китай ве-
че е доказал, че се нами-
ра на лидерски позиции в
глобален план и че е го-
тов да положи нови, още
по-големи и значими уси-
лия в това направление.

Ðúêîâîäèòåëÿò íà êèòàéñêàòà äèïëîìàöèÿ äàäå ïðåñêîíôåðåíöèÿ ïî ïîâîä Ãîäèøíàòà ñåñèÿ íà ÎÑÍÏ
Китай и Русия работят съв-

местно за овладяване на
епидемията от новия коро-
навирус и се противопоста-
вят на използването й за по-
литически цели, заяви вън-
шният министър Уан И на
пресконференция в рамки-
те на провеждащата се в Пе-
кин годишна сесия на
ОСНП.
Двете държави са важни

партньори и защитници на
световния мир и стабилност.
Тази година се навършват
20 години от подписването
на Договора за добросъсед-
ство, приятелство и сътруд-
ничество между КНР и Рус-
ката федерация и двете
страни се договориха да го
продължат и актуализират в
съответствие с новите реал-
ности. Пекин и Москва ще
създадат модел за взаимно-
изгодно сътрудничество, ще
задълбочат интегрирането
между инициативата "Един
пояс, един път" и Евразийс-
кия икономически съюз, ще
повишат търговско-икономи-

ческото си сътрудничество
на по-високо ниво и ще раз-
ширят връзките си в ново-
възникващи области като
технологични иновации и ди-
гитална икономика.
Китай и Русия също така

ще работят заедно в защи-
та на мултилатерализма, ав-
торитета на ООН, основни-
те принципи на международ-
ното право и международ-
ните отношения и глобална-
та стратегическа стабилност,
каза още Уан И.
Китай и Европа представ-

ляват две важни сили в
многополюсния свят. Отно-
шенията между тях са рав-
нопоставени и отворени и
не са насочени към трети
страни. Китай не се опитва
да раздели САЩ и Европа,
а е доволен да види, че ЕС
продължава да укрепва
стратегическата си незави-
симост, да поддържа кон-
цепцията за мултилатера-
лизма и се ангажира с ко-
ординацията и сътрудничес-
твото между големите си-

ли, заяви външният минис-
тър Уан И на пресконферен-
ция в рамките на провеж-
дащата се в Пекин годиш-
на сесия на ОСНП.
Сътрудничеството между

Китай и ЕС е от съвместна
полза и е основа на двуст-
ранните отношения, като
страните не са съперници.
Те могат да постигнат по-
големи резултати чрез не-
зависимо сътрудничество.
Китай ще продължи да под-
крепя европейската интег-
рация и се надява ЕС и да

играе по-важна роля в меж-
дународните отношения, до-
бави той.
През изминалите 24 годи-

ни от връщането на Хонконг
в пределите на Китай никой
не е бил по-загрижен за раз-
витието на хонконгската де-
мокрация от централното
правителство в Пекин. Ние
винаги сме се надявали Хон-
конг да запази своя прос-
перитет и стабилност, зая-
ви външният министър Уан
И на пресконференция в
рамките на провеждащата

се в Пекин годишна сесия
на ОСНП.

"Китай ще продължи да се
придържа към принципите
на "една държава, две сис-
теми", "управление на Хон-
конг от хонконгците" и ви-
сока степен на автономия.
Уверени сме, че бъдещето
на Хонконг ще бъде все по-
добро", изтъкна Уан И.
Макар Китай да овладя

ефективно епидемията,
много други страни продъл-
жават да са в трудна ситу-
ация. А докато това е така
и дори в една държава да
има епидемия, усилията на
международната общност
за ограничаване разпрос-
транението на вируса не
трябва да спират, а стра-
ните да си помагат. Обеди-
нението прави силата и Ки-
тай е готов да продължи да
засилва сътрудничеството
със страните по света и да
полага непрестанни усилия
за окончателна победа в
борбата с пандемията, за-
яви Уан И.

От Радио "Китай"
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Ïîëèöèÿòà
â Ïàðèæ îïðàçíè
êåéîâåòå íà ÑåíàИзраелците се връщат

почти към нормалния
живот, след като в събота
вечерта правителството
утвърди ново разхлабване
на мерките, въведени
заради коравирусната
пандемия, предаде АФП.
Решението на правителст-
вото дойде 15 дни преди
поредните предсрочни
избори в страната.

Така от вчера израелци-
те вече могат да сядат на
терасите на кафенетата, а
притежателите на зелен
сертификат за поставена
ваксина или за прекаран
COVID-19, могат да посе-
щават баровете и ресто-
рантите.

В зоните, където зара-
зата е най-ниска, гимна-
зистите подновяват при-
съствените занятия. Смек-
чават се ограниченията за
местата за вероизповеда-
ние - 50 души вън и 20
души вътре. Отварят се
банкетните зали и ресто-
рантите в хотелите, които
могат да приемат при
капацитет от 50 процента
от обичайното при макси-
мум от 300 души. Култур-
ните и спортните събития
и конференциите могат да
бъдат подновени с макси-
мално 500 участници вътре
и 750 участници навън при

Служителка на общината в
кипърския град Лимасол

разглежда фигурите за предсто-
ящия  традиционен карнавал в
града, който ще бъде с ограни-
чения заради пандемията, но
най-вероятно ще се състои

Президентът на Сърбия
Александър Вучич и члено-
вете на семейството му са
били подслушвани 1572 пъ-
ти, незаконно и без правно
основание, съобщи минис-
търът на вътрешните рабо-
ти на страната Александър
Вулин, цитиран от белград-
ския в. "Политика".

След заседанието на Съ-
вета за национална сигур-
ност Вулин заяви, че това е
установено в завършилото
разследване и всичко свър-
зано с тази ситуация е пре-
дадено на прокуратурата, пи-
ше Епицентър. "Попаднахме
на неоспорими доказателс-
тва, че президентът и семей-
ството му са подслушвани в

Ñðúáñêèÿò ïðåçèäåíò Âó÷è÷ å áèë ïîäñëóøâàí 1572 ïúòè

Делът на германците,
които смятат да гласуват за кон-
серваторите на Ангела Меркел, е
спаднал на 32 процента - по-мал-
ко, отколкото на последните пар-
ламентарни избори, поради кри-
тики срещу управлението на пан-
демията. Става дума за спад от
два пункта за седмица и за най-
ниско ниво от година насам за
християндемократите на канцлер-
ката и съюзниците им - баварски-
те християнсоциалисти (ХДС/ХСС),
показва допитване, поръчано от
в. "Билд". За германските консер-
ватори смятаха да гласуват почти
40 на сто от избирателите на вър-
ха на популярността им по време
на първата пандемична вълна през
пролетта на 2020 г., в момент, ко-
гато Германия се справяше с
COVID-19 сравнително добре за
Европа.
Иранският президент
Хасан Рохани прикани европейс-
ките страни да избягват "всякак-
ви заплахи или натиск" в прего-
ворите с Техеран за ядрената му
програма. Той говори на среща с
ирландския външен министър Сай-
мън Ковини. След поемането на
президентския пост в САЩ от Джо
Байдън Франция, Германия и Ве-
ликобритания, както и Техеран, се
опитват да спасят споразумение-
то, сключено във Виена през 2015
г. То което предвиждаше смекча-
ване на международните санкции
срещу Иран в замяна на ограни-
чения, засягащи ядрената му прог-
рама. Рохани отново отправи кри-
тики срещу "бездействието на Ев-
ропа относно ангажиментите" в
споразумението и допълни, че
Иран се е ангажирал "да го опази"
като "единствената страна, плати-
ла цената му".
Експрезидентът
на САЩ Доналд Тръмп поиска от
три републикански групи да спрат
да използват името и облика му
за събиране на средства. Адвока-
тите на Тръмп са изпратили в пе-
тък предупредителни писма до На-
ционалния комитет на Републикан-
ската партия и партийните коми-
тети, набиращи средства за ре-
публикански кандидати за Кама-
рата на представителите и Сена-
та. Писмата ги предупреждават да
спрат да използват името и обли-
ка на експрезидента в имейли и
върху стоки, с които се набират
средства. Според съветник на
Тръмп той е чувствителен към из-
ползването на името му. Освен то-
ва експрезидентът се вбесил от
факта, че трите групи подкрепят
републикански конгресмени, гла-
сували на страната на демократи-
те за импийчмънта на Тръмп след
размириците на 6 януари.

:
Íàêðàòêî

Руски медик ваксинира пациент със "Спутник V" в център в Москва.
Според руския фонд за директни инвестиции, който се занимава с
международно популяризиране на ваксината, тя вече е регистрирана

в 45 страни с население от над 1,1 млрд. души.

Èçðàåë ðàçõëàáâà ìåðêèòå çà ó÷èëèùà,
êàôåíåòà, ðåñòîðàíòè

Самоходни гаубици на южнокорейската армия заемат позиции  близо
до границата със Северна Корея по време на съвместни учения в
американските сили. Тази година общите маневри бяха съкратени

заради пандемията

1572 телефонни разговора.
"Всички те са били записа-
ни без правно основание, по-
лицейска причина, стеногра-
мата от разговора е била
"предавана на определени
високопоставени служители
в МВР," каза Вулин.

Освен нарушаването на
правата на човека, прези-
дентът Вучич и членовете на
семейството му: брат му Ан-
дрей, баща му Анджелко и
синът му Данило, е била гру-
бо нарушена самата систе-
ма за лично пространство,
казва Вулин. Това е систе-
ма, която трябва да защи-
тава гражданите, а не по ка-
къвто и да е начин да ги въз-
препятства да използват

личната си комуникация, в
която не е имало инкрими-
ниращи разговори и да я
направи достъпна за чужди
уши, добави министърът.

"Министерството на вът-
решните работи приключи
работата си, определен брой
членове бяха разпитани с
полиграф по въпроси, свър-
зани с незаконното подс-
лушване на президента", ка-
за Вулин. Той добави, че се
очаква прокуратурата да
формулира квалификацията
на престъплението и то да
бъде предадено на съдебни-
те органи. "Случилото се ни-
кога повече не трябва да се
случва на никого в Сърбия,"
подчерта Вулин. ç

Снимки Пресфото БТА

представяне на зелен
сертификат.

Летище "Бен Гурион" в
Тел Авив, затворено в края
на януари, освен за товар-
ни полети и за специални
полети, позволили на
максимално 200 души да
влязат дневно страната,
вчера увеличи капацитета
си за прием на 1000 души
дневно от Ню Йорк, Фран-
кфурт, Париж, Лондон,
Киев, Торонто и Хонконг.
Бройката ще стане 3000
души дневно в средата на
седмицата.

Ваксинационната кам-
пания в Израел, започнала

на 19 декември, позволи
да се намали броят на
заразените, който беше в
даден момент по 10 000
новозаразени. Сега брой-
ката на новозаразените
дневно към миналата
седмица е 3600 души. Над
половината от населението
на Израел вече получи
първа доза от ваксината
на "Пфайзер/Бионтех", до
която страната има приви-
легирован достъп в замяна
на споделяне на биомеди-
цински данни за ефекта на
ваксинацията. Около 40
процента от израелците
вече са получили и втора

доза от ваксината.
За втори последовате-

лен уикенд полицията в
Париж евакуира кейовете
на река Сена в града като
част от мерките за борба
с коронавируса, предвиж-
дащи да няма струпване
на много хора на едно
място, пише в. "Фигаро".
Въпреки студа кейовете
отново бяха щурмувани
още в събота от парижани
в търсене на малко слън-
це. Това накара префекту-
рата да вземе мярка за
евакуация на зоната. Още
в петък властите решиха
да забранят и консумация-
та на алкохол по кейовете
на Сена.

През уикенда около
4400 полицаи се грижеха
за спазване на социалната
дистанция на знакови
места в Париж, както и за
съблюдаване на вечерния
час от 18 ч. до 6 ч. Заради
струпвания на хора и по
бреговете на Гарона в
Тулуза и Бордо властите
там приложиха идентични
мерки. В Бордо бе забра-
нено да се консумира
алкохол на брега на
реката, а бреговата зона в
Тулуза просто бе забране-
на за достъп. ç
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Íåêà æåíèòå äà áúäàò óâàæàâàíè è çàùèòàâàíè, ïðèçîâà ïàïàòà ïðè ïîñåùåíèåòî ñè â Èðàê

Êèòàéñêèÿò èçíîñ çà ÿíóàðè è ôåâðóàðè
å íàðàñíàë ñ íàä 60% ñïðÿìî 2020 ã.

Китайският износ за пе-
риода януари-февруари е
нараснал с 60,6 на сто спря-
мо същия период на мина-
лата година, показват дан-
ните на митническата адми-
нистрация, цитирани от
ДПА. Вносът за същия пе-
риод е нараснал с 22,2 на
сто. Търговският излишък за
периода е достигнал 103,25
млрд. долара.

Голямото повишение се
дължи на забавянето на
търговията в началото на
миналата година вследст-
вие на коронавирусната
пандемия. Китай започна да
затваря фабрики през яну-

Папа Франциск посети
иракския град Каракош,
пореден етап от обикол-
ката му в Северен Ирак,
започнала по-рано в
събота с визита и молит-
ва в Мосул. Каракош по-
рано продължително
беше окупиран от Ислям-
ска държава (ИД).

При пристигането си в
града папата бе приветст-
ван от множество, раз-
махващо палмови и
маслинови клонки, събра-
ло се покрай пътя, откъ-
дето премина автомобил-
ната колона, в която се
намираше Франциск. В
даден момент папата
отвори прозореца на
колата, в която пътуваше,
и помаха на хората,
някои от които бяха без
маски, въпреки коронави-
русната зараза, ширеща
се в страната. Колоната
спря пред Църквата на
Непорочното зачатие в
Каракош. Там папата се
срещна с богомолци,
отслужи традиционната
неделна молитва, след
което чу разказите на
жители, преживели жес-
токостите на ИД. Църква-
та на Непорочното зача-
тие беше опожарена от
ИД, но в последните
няколко години беше
възстановена.

Организаторите на
проявата на папата в
Каракош заявиха по-рано,
че очакват няколкостотин
души в храма. На входа
на църквата всички
влизащи, които се бяха
снабдили със специален
билет, бяха проверявани,
а температурата им беше
измервана. Пред множес-
твото в храма папата
каза, че "пътят към пълно-
то оздравяване е все още
дълъг", визирайки раните,
нанесени на местните
жители от жестокостите
на ИД. Той прикани

Папа Франциск и архиепископът на Мосул Акра Наджиб Михаел Муса пътуват към  разрушената сирийска
католическа църква Ал Тахира. В Мосул католическите власти така и не успяха да намерят църква, която
да е в такова състояние, че да бъде посрещнат папата вътре. Общо 14 църкви в провинция Ниневия,
където се намира Мосул, бяха разрушени от ислямистите. Седем от тях датираха от пети, шести или

седми век. Ето защо властите трябваше да изградят импровизирана сцена на площад в Мосул, заобико-
лен от руините на четири църкви, принадлежащи на различни християнски общности, сред които и
църквата Ал Тахира, която датира от повече от 1000 г. Именно от тази сцена насред руините папата

говори и се помоли пред малка аудитория, която го приветства топло, скандирайки "Да живее папата".

В Мианма и вчера продължиха протестите и репресиите срещу демонстрантите, излезли с хиляди
по улиците на няколко града въпреки съботните акции на силите за сигурност, по време

на които хора от партията на Аун Сан Су Чжи бяха арестувани

Ôðàíöèñê ïîñåòè ïðåæèâåëèòå íàñèëèåòî
íà èñëÿìèñòèòå Ìîñóë è Êàðàêîø

ари, докато вирусът се раз-
пространяваше извън пър-
воначалния епицентър в
Ухан.

Икономическата актив-
ност нарасна отново през
март и април благодарение
на правителствени инвести-
ции. Китай отбеляза иконо-
мически растеж от 2,3 на
сто за миналата година,
единствената от големите
световни икономики, отбе-
лязали повишение, припом-
ня ДПА. В петък китайски-
ят премиер Ли Къцян зая-
ви, че целта на Пекин е да
бъде постигнат ръст от "над
6 на сто". ç

На третия ден от визитата си в Ирак папа Франциск пристигна в
северната част на страната, където се помоли сред руините на
църкви, унищожени или повредени от терористите от Ислямска
държава, а след това отслужи литургия на открито. Ватиканът се

надява, че тази знакова визита ще обедини и сплоти християнските
общности в страната и ще ги насърчи да останат в Ирак въпреки

десетилетията на война и нестабилност.

богомолците да не губят
кураж и каза, че "способ-
ността да се прощава" и
"куражът за борба" са
необходими. "Настъпи
моментът за възстановя-
ване и за ново начало",
добави папата пред
богомолците в храма.
Сред тях беше и Амал
Ецо, директорката на
католическото училище в
Каракош, която припом-
ня, че правителството
засега не е помогнало на
хората да възстановят
домовете си, а помощта е
дошла от международни
организации.

Сред хората в църква-
та жените бяха повече и
се открояваха с цветните
си дрехи с пайети във
всякакви нюанси. На тях
папата отдели специално
внимание. "Бих искал да
благодаря от все сърце
на всички майки и жени
в тази страна, на всички
смели жени, които про-
дължават да дават живот
въпреки издевателствата
и раните", каза той.
"Нека жените да бъдат
уважавани и защитавани!
Нека да им се обръща
внимание и да им се
дават възможности!",
подчерта Франциск. По
този повод АФП припом-
ня, че процентът на
трудещите се жени в
Ирак е най-нисък в
света, а същевременно
едно на 10 домакинства
е оглавявано от жена,
тъй като продължилите
40 години военни конф-
ликти често пъти са
отнели живота на баща-
та, съпруга или на сино-
вете в семейството.

Насред руините, оста-
вени от ислямистите в
Мосул, папа Франциск се
помоли за жертвите на
войната срещу Ислямска
държава. Мястото не е
избрано случайно. Мосул

именно беше "столица" на
самопровъзгласения от
ислямистите халифат в
части от територията на
Ирак и Сирия. Визитата
на Франциск в Мосул
протече при много строги
мерки за сигурност.

"Трагичното намалява-
не на броя на последова-
телите на Христос тук и в
Близкия изток е невъоб-
разима щета, не само за
самите последователи и
техните общности, но и
за самото общество,
което те остават зад себе
си", каза папата в Мосул.
Християнската общност в
Ирак е една от най-
старите в света, но е
също и общност, беляза-
на от най-голямо замина-
ване в изгнание. ç

Снимки Пресфото БТА
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Åòúð ïîáåäè ÖÑÊÀ 1948
è ñå îòëåïè îò äúíîòî

Етър победи с 3:1
ЦСКА 1948 в мач от 20-ия
кръг на Първа лига и се
отлепи от дъното на
класирането, където
мястото на "болярите"
зае Ботев (Враца), който
е с мач по-малко. Във
вторник от 17,30 часа
тимът, воден Антони
Здравков, гостува на
Монтана в опашкарско
дерби. "Червените" пък
вече са в серия от три
шампионатни срещи без
победа, а в последните
пет двубоя от първенст-
вото само веднъж са
стигали до трите точки.

Гостите от София
откриха резултата чрез
попадение на Денислав
Александров (4), но след
това" виолетовите" тотал-
но надиграха своя съпер-
ник и с два гола на
Гаетан Мезу (17, 57)
осъществиха пълен об-
рат. Крайното 3:1 оформи
Преслав Боруков в 62-
рата минута.

Домакините можеха да
реализират и още попа-
дения след поредица
груби грешки на браните-

Имаме проблеми при гостуванията, смята треньорът
на столичния тим Красимир Балъков

Локомотив (София)
надви с 1:0
Септември (София)  в
среща от 21-вия кръг на
Втора лига. В герой за
"железничарите" се превър-
на халфът Николай Цветков
- Демона, който порази
мрежата в 67-ата минута.
Това се оказа достатъчно
за "червено-черните" да
спечелят заплетения мач и
да се върнат на върха в
класирането. Други резул-
тати: Локомотив (Горна
Оряховица) - Добруджа 1:1,
Созопол - Пирин 0:0,
Нефтохимик - Миньор
(Перник) 0:1 и Янтра
(Габрово) - Струмска слава
(Радомир) 0:1.
България загуби с 1:3
от Мексико в среща от
Световна група 2 на купа
"Дейвис", неофициално
световно отборно първенст-
во по тенис за мъже. В
решаващ мач между
първите ракети на двата
състава Димитър Кузманов
претърпя драматично
поражение от Херардо
Лопес Виясеньор с 6:7(6),
6:4, 6:7(5) в зала "София".
Така латиноамериканците
взеха непреодолим аванс и
последният сингъл между
Адриан Андреев и Луис
Патиньо беше отменен. По
този начин България
дебютира със загуба при
новия си капитан Теодор
Бачев и през 2022 година
ще играе плейоф за
оставане в Световна група
2 на турнира.
Лестър спечели с 2:1
при гостуването си на
Брайтън в мач от 27-ия
кръг на английската Висша
лига. Адам Лалана (10)
даде преднина на домаки-
ните, но след почивката
"лисиците" стигнаха до
пълен обрат с голове на
Келечи Ихеаначо (62) и
Даниел Амартей (87). Астън
Вила и Уулвърхемптън
завършиха 0:0 в друга
среща от кръга.

:
Íàêðàòêî

"Ìîðÿöèòå" ïîäàâàò æàëáà
ñðåùó ðåôåðà Ãåîðãè Êàáàêîâ

Ръководството на Черно
море ще подаде жалба сре-
щу съдийската бригада, ръ-
ководила двубоя срещу Ар-
да в Кърджали, съобщава
официалният сайт на "моря-
ците". От клуба смятат, че
реферът Георги Кабаков и
неговите помощници са пов-
лияли с отсъжданията си на
крайния изход на мача, за-
вършил 1:0 за домакините.

От Черно море имат пре-
тенции за единствения гол
в срещата, паднал в края
на първото полувреме. То-
гава при атака на Коконов
топката напусна очертани-
ята на терена, но тъч не бе
отсъден, въпреки че стра-
ничният съдия и четвърти-
ят рефер бяха много близо
до ситуацията, уточняват от
клуба.

Освен това варненци
претендират за две неотсъ-
дени дузпи в тяхна полза.

Европейските шампионки на двойки жени Стефани и Габриела Стоеви спечелиха сребърни медали на
турнира по бадминтон от световните Суперсерии 300 в Базел (Швейцария) с награден фонд 140 хиляди
долара. Третите поставени в основната схема българки загубиха на финала от Перли Тан и Муралитаран

Тинаах от Малайзия с 19:21, 12:21.

Отборът на Етър успя да спечели много важни три точки
в борбата за оцеляване в елита

Първата е за очевадна иг-
ра с ръка в наказателното
поле пред погледа на Геор-
ги Кабаков, независимо че
топката срещна ръката на
футболист на Арда след
удар на негов съотборник.

Втората е в заключител-
ните минути на двубоя и ако
беше отсъдена, това със си-
гурност можеше да проме-
ни крайния резултат. Съдий-
ските грешки в ущърб на
Черно море през настоящия
шампионат стават все по-
вече и клубът сезира в то-
ва трайна тенденция и дво-
ен аршин при отсъждания-
та на реферите в двубоите
на "моряците", обобщават от
Черно море.

Арда победи с 1:0 Черно
море в мач от 19-ия кръг
на Първа лига и се утвърди
на четвъртото място с 38
точки. Черно море е на сед
çма позиция с 25 точки. ç

ЦСКА и Локомотив
(Пловдив) завършиха 0:0 в
дербито от 20-ия кръг на
Първа лига. Двубоят ще се
запомни с малкото игрово
време, след като главният
рефер Валентин Железов
са застрахова, като отсъди
общо 55 нарушения. Според

Â ìà÷ ñ 55 íàðóøåíèÿ ÖÑÊÀ è Ëîêîìîòèâ (Ïä) çàâúðøèõà 0:0
треньора на ЦСКА накъсва-
нето на играта с множест-
во нарушения е причината
да не се получи хубав фут-
бол. "За да стане топ мач,
трябва да играят и двата от-
бора. Ние се опитвахме да
играем, противникът -  да
изритва топката. Трябваше

да направим малко повече
в ситуациите, в които бях-
ме близо до наказателното
поле. Имаше много фауло-
ве, трудно е да става няка-
къв мач така. По този на-
чин футболът няма да ста-
не по-добър. Вкарах пове-
че офанзивни играчи през

второто полувреме, но не
успяхме да отбележим. Аз
никога не съм имал нега-
тивни чувства към Локомо-
тив, но някои хора се опит-
ват да правят интриги. Този
отбор завинаги ще остане
в сърцето ми", сподели Ак-
рапович след мача. ç

лите на ЦСКА 1948, и
най-вече на Симеон
Петров и Димитър Пир-
гов, но Симеон Мечев и
Ловре Кнежевич напра-
виха фрапантни пропус-
ки.

Треньорът на "боляри-
те" Александър Томаш не
можеше да разчита за
този мач на контузените
Даниел Младенов, Ерол
Алкан и Венелин Фили-
пов, както и на наказа-
ния Здравко Илиев.

Мениджърът на ЦСКА
1948 Красимир Балъков
нямаше проблеми с
контузени играчи, но
извън сметките бе звез-
дата Галин Иванов, който
изтърпява наказание.
Героят от САЩ'94 отчете,
че "червените" имат
проблем при гостувания-
та си. "По футболни
причини загубихме.
Казах на играчите в
последните няколко дни,
че това ще бъде най-
тежкият мач и че трябва
да влезем по-мотивирани
в сравнение със срещите
с Левски и Ботев (Плов-
див). Това не се получи,

видя се още при първото
единоборство. После се
стабилизирахме. Може
би и 120-те минути в
Пловдив за Купата пов-
лияха на някои, играта
ни беше на фази", каза
Балъков.

"Бяхме проучили добре
Етър, знаем как играят,
но отборът не успя да се
ориентира добре. Поня-
кога може да се каже, че
това е грешка на мла-
достта. Една идея Етър
желаеше повече победа-
та. При нас двама-трима

не участваха в играта
така, както на нас ни се
иска", продължи мени-
джърът на "червените".

"Имаме някакъв проб-
лем при гостуванията,
който трябва да анализи-
раме и коригираме. Сега
е по-различно от първия
полусезон - където и да
отидеш, всеки мисли за
точките. Трябва да сме
по-агресивни, по-концент-
рирани. Даже и късметът
отиде на страната на
противника", добави
Балъков. ç
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Димитър Бербатов взе
отношение към най-актуал-
ните теми около българс-
кия футбол чрез блога си и
коментира страстите около
съдиите в родния елит.
Бившият национал засегна
и други теми като дербито
между Лудогорец и ЦСКА,
мачовете от турнира за
Купата на България, чуж-
денците в Първа лига и
дебюта на Валентин Антов
за Болоня.

Съдийските страсти
в родния футбол

Поредна седмица,
поредни скандали, свърза-
ни със съдиите в България!
Поредните критики, насо-
чени към тях. Поредните
обиди и определения,
които се сипят из медиите
по техен адрес! Ситуация,
която заслужава да бъде
погледната от две страни.
От една страна абсолютно
недопустимо е да се
използват грозни епитети и
определения по адрес на
съдиите! Ако се прави,
глобите трябва да са още
по-големи! Винаги се
стремим и говорим как
искаме да взимаме пример
от големите първенства, но
не се сещам някой да си е
позволил да говори по
подобен начин за съдиите,
както го правим в Бълга-
рия! Да, изказват недовол-
ство - най-вече треньорите,
не президентите, но съдия
да бъде обиден по най-
грозния начин, не се
сещам.

От другата страна е
темата подготвеност. Дали
са подготвени нашите
съдии!? Дали имат всичко
на разположение, за да
бъдат на 100%, когато
влизат в мачовете!? Дали

Андрей Гълъбинов игра
за Специя в края на сре-
щата при равенството 1:1
срещу гостуващия Беневен-
то в мач от 26-ия кръг на
италианската Серия "А".
Българският нападател се
появи на терена в 85-ата ми-
нута, но не успя да помог-
не на своите съотборници
да стигнат до победата.

Гаич изведе Беневенто
напред в резултата в 24-
тата минута, а Даниеле Вер-
де успя да изравни в 71-
вата минута. След това ра-
венство двата отбора имат
по 26 точки, като Специя е
на 14-а позиция, а Беневен-
то е на 15-о място.

Шампионът Ювентус
обърна и срази у дома Ла-
цио с  3:1 в друг мач кръга.

Àíäðåé Ãúëúáèíîâ âëåçå êàòî ñìÿíà çà
Ñïåöèÿ ïðè ðàâåíñòâîòî ñ Áåíåâåíòî

Испанският гранд Барселона записа любопитно постижение в
испанското първенство след победата над Осасуна с 2:0 с голове на
Жорди Алба и Илаиш Мориба (на снимката). Барса е първият отбор
в историята на испанския шампионат, в чийто състав голове са

отбелязали трима футболисти под 19-годишна възраст в рамките на
един сезон. През тази кампания това сториха 17-годишният Ансу

Фати и 18-годишните Педри и Мориба.

самите те имат амбицията
да се развиват и да бъдат
перфектни и ако щеш,
невидими в мачовете!?
Дали ще бъдат подготвени
за работа с ВАР? Въпроси,
на които скоро ще получим
отговор. И като стана
въпрос за ВАР, може би
когато започне да се
използва, ще свали поне
малко товара от съдиите.

Двубоят за върха
между Лудогорец -
ЦСКА

Мач, в който според мен
Лудогорец заслужено
спечели, и то с шампионс-
ки резултат. В такива
срещи трябва да знаеш как
да вземеш 3 точки, дори и
да играеш не по начина, по
който ти се иска! В тези
двубои  моментната форма
дори не е от толкова
голямо значение, важни са
концентрацията и допуска-
нето на малко грешки.
Спомням си, когато играех-
ме с Манчестър Юнайтед
шампионския сезон при
първата ми година на "Олд
Трафорд", най-често среща-
ният ни резултат беше 1:0 -
10 пъти 1:0...

Битката за Купата
на България

Купата на България е
трофей, към който всеки
клуб трябва да се стреми!
Спомням си през далечна-
та 1999 година, когато
спечелихме Купата с
ЦСКА, колко бях щастлив.
Със сигурност през тази
година за ЦСКА и Левски
Купата е възможност за
трофей, който ще преслед-
ват с всички сили. Очевид-
но е, че топмачът от чет-
въртфиналите за Купата ще

бъде Лудогорец - Локомо-
тив (Пловдив). Надявам се
да видим пак зрелищен
двубой между тези отбори,
с доста голове. Винаги съм
бил фен на изненадите,
когато са постигнати от по-
малките отбори, затова се
надявам и тук да видим
нещо такова. Все пак
магията на Купата понякога
поднася подобни изненади
и прави футбола още по-
интересен за гледане.

Темата за чужденци-
те в България

Често говорим колко
много чужденци играят в
България, нужни ли са, има
ли смисъл, пречат ли за

развитието на българските
футболисти. Да поразсъж-
даваме над следното -
защо не говорим за чужди-
те треньори в България? Те
спират ли развитието на
младите български треньо-
ри!? Те по-добри ли са от
нашите специалисти!?
Заслужава ли си тяхното
назначаване, ако след 3
месеца вече са уволнени?!
Носят ли някаква иновация
с тях, нещо, което липсва
на нашите треньори?! Или
просто да има по-голяма
тежест, че треньорът е
чужденец!? Аз не виждам в
повечето случаи да носят
добавена стойност за
развитието на българския

футбол чрез знания и ноу-
хау, липсващи на нашите
треньори. Масовото им
назначаване всъщност
носи някаква фалшива
сигурност и авторитет, че
видиш ли, чуждите треньо-
ри имат повече знания от
българските... Но дали е
така?! Най-големите ни
отбори в България са
водени от чужденци. Може
би се притесняваме да
дадем отговорността на
някои млади български
треньори. Може би им
липсва достатъчно доверие
към тях. Може би извине-
нието "той е още млад и
неопитен" все още важи
тук. А не би трябвало!

Това са все въпроси,
над които си струва да се
замислим. И особено
хората, които назначават и
уволняват тези треньори! А
най-големите успехи на
българските отбори си
мисля, че са постигнати от
български треньори...

Дебютът на Валентин
Антов в Италия

Първи мач за Антов в
Италия! Да се надяваме, че
ще е първи от много!
Прочетох, че му дават
много добри оценки за
представянето, което е
чудесно за младо момче
като него! Нека да вярва в
способностите си, да
тренира усърдно - с амби-
ция и желание за разви-
тие! А когато трудните
моменти настъпят, а те ще
настъпят, да извлече
нужните уроци от тях, да
бъде обграден от добри
хора, за да може да про-
дължи уверено напред! Но
най-важното е личната
амбиция, която не се
съмнявам, че той има!
Успех! ç

Кристиано Роналдо бе ос-
тавен на резервната ска-
мейка, но се появи в игра
през втората част, когато
резултатът бе в полза на
"старата госпожа".

След пропуски на Моха-
мед Фарес и Сергей Милин-
кович-Савич в началото Хо-
акин Кореа (14) все пак да-
де аванс на гостите. Попа-
дението сякаш "събуди" фут-
болистите на Ювентус, ко-
ито притиснаха съперника
и след пропуски на Аарън
Рамзи и Алваро Мората се
стигна до изравнителен кра-
сив гол на Адриен Рабио
(39).

В началото на втората
част "бианконерите" натисна-
ха и след пропуск на Феде-
рико Киеза все пак постиг-

наха пълен обрат след две
попадения на Алваро Мора-
та (57, 60 - дузпа). Испане-
цът реализира красив гол, а
след това оформи и крайния
резултат от дузпа, отсъдена
за нарушение на Милинко-
вич-Савич срещу Рамзи.

В 70-ата минута в игра
се появи и Кристиано Ро-
налдо, който бе оставен ре-
зерва,  като малко след
влизането си на терена съз-
даде нова опасност, която
обаче не доведе до гол.

След успеха си Ювентус
събра 52 точки, доближа-
вайки се на една от втория
Милан. Лацио остава сед-
ми с 43 точки.

Удинезе победи гостува-
щия Сасуоло с 2:0 в друг
двубой от кръга. ç

Димитър Бербатов е треньор на нападателите в Етър
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ÇÅÌß07.00 "Студио Икономика" (п)
08.00 "Дискусионен клуб" (п)
09.00 "Общество и култура" (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 "За историята свободно" (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ"
15.30 Новини
16.00 Музикален антракт
16.30 "Думата е ваша" - открита линия
17.15 ТВ пазар
17.30 Документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Не се страхувай" с Васил Василев
21.00 "Лява политика" (п)
22.00 ТВ пазар
22.15 Новини (п)
22.45 "Актуално от деня" (п)
23.20 "Не се страхувай" (п)
00.20 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
01.35 "Общество и култура" (п)
02.35 "Дискусионен клуб" (п)
03.35 "За историята свободно" (п)
04.50 "Студио Икономика" (п)
05.50 "Лява политика" (п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

06.00 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова

09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
13.00 Последният печели /п/
14.00 Бързо, лесно, вкусно
14.45 Румбата, аз и Роналдо - 8-сериен

детски филм /България, 2019 г./, 1
епизод, режисьор Александър Ко-
сев, в ролите: Мартин Паунов, Мар-
тин Методиев, Ангел Христов, Илиан
Божков, Дария Хаджийска, Деян Дон-
ков и др.

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 Парламентарни избори 2021: Диспут
16.45 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
20.30 Парламентарни избори 2021: Гласо-

вете на България
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg - Петър Берон
22.00 Под игото - тв филм /7 част/
23.00 По света и у нас
23.30 Библиотеката
00.30 Светът и ние /п/
00.45 100% будни /п/
02.40 Култура.БГ /п/
03.40 Джинс /п/
04.10 Малки истории /п/

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. 35
15.00 Премиера: "Истинска любов" - сери-

ал, еп. 51
16.00 "Островът на Пиетро" - сериал, еп. 1
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

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

ал, еп. 39
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - се-

риал, еп. 45
21.00 Премиера: "Белези" - сериал, еп. 3
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Кралици" - сериал, еп. 5
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 87
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.50 "Божествено" - сериал, еп. 21

bTV Action

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, с. 4, еп. 7 - 10

08.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 14
09.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 7
10.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 10
11.00 "Последният кораб" - сериал, с. 4,

еп. 2
12.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 21
13.00 "Смъртоносно оръжие" - екшън, кри-

минален, трилър (САЩ, 1987), в
ролите: Мел Гибсън, Дани Главър,
Гари Бюси, Мичъл Райън, Том Ат-
кинс, Дарлийн Лав и др.

15.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 15
16.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 8
17.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 22
18.00 "Последният кораб" - сериал, с. 4,

еп. 3
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" -

сериал, с. 5, еп. 11
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Червената

линия" - сериал, еп. 8
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Разобличен" -

фентъзи, криминален, драма (САЩ,
2016), в ролите: Ана де Армас, Киану
Рийвс, Кристофър Макдоналд, Мира
Сорвино, Санди Техада и др. [16+]

00.00 "Червената линия" - сериал, еп. 8
01.00 "Последният кораб" - сериал, с. 4,

еп. 3
02.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 11
03.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 22
04.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 8

bTV COMEDY

05.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 6,

еп. 21, 22
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 "Тайният живот на Уолтър Мити" -

фентъзи, комедия (АЩ, Великобри-
тания, Канада, Австралия, 2013),  в
ролите: Бен Стилър, Кристен Уиг,
Шон Пен, Шърли Маклейн 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"
18.00 "Приятели" - сериал, с. 2, еп. 5, 6
19.00 "Теория за големия взрив" - сериал,

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

15
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 5,

еп. 10
22.00 "Психоложки" - сериал, еп. 17, 18
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 2, еп. 1, 2

00.00 "Тайният живот на Уолтър Мити" /п./
- фентъзи, комедия (АЩ, Великобри-
тания, Канада, Австралия, 2013)

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.
3, еп. 1, 2

08.15 "Специалистът" - екшън, криминален,
трилър (САЩ, Перу, 1994), в ролите:
Силвестър Сталоун, Шарън Стоун,
Джеймс Уудс, Род Стайгър, Ерик
Робъртс, Марио Ернесто Санчес, Еми-
лио Естефан мл. и др.

10.30 "В кадър" - рубрика
10.45 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 3,

еп. 3, 4
12.45 "В кадър" - рубрика
13.00 "Баща за Коледа" - романтичен, дра-

ма (тв филм, Канада, САЩ, 2016), в
ролите: Ерин Кракоу, Найъл Матър,
П. Лин Джонсън, Майкъл Копса и др.

14.45 "Последният пенсионерски запой" -
комедия (САЩ, 2013), в ролите: Ке-
вин Клайн, Робърт Де Ниро, Морган
Фрийман, Майкъл Дъглас, Мери Стий-
нбъргън и др.

17.00 "Оцеляване" - екшън, криминален,
трилър (САЩ, Великобритания, 2015),
в ролите: Мила Йовович, Пиърс Брос-
нан, Дилън Макдърмът, Анджела Ба-
сет, Ема Томпсън, Джеймс Д`Арси,
Башар Рахал и др.

19.00 "В кадър" - рубрика
19.15 "Бандата на Йонсон: Големият обир"

- екшън, приключенски, комедия
(Швеция, 2015), в ролите: Симон
Бергер, Александер Карим, Торкел
Петершон, Сусан Торшон и др

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Комикът" - комедия, дра-

ма, романтичен (САЩ, 2016), в ро-
лите: Робърт Де Ниро, Лесли Ман,
Дани ДеВито, Луси ДеВито, Харви
Кайтел, Еди Фалко, Клорис Лийчман,
Били Кристъл, Брет Бътлър, Тошико
Онидзава, Карин де ла Пеня и др.

23.30 "Кралят на скорпионите" - фентъзи,
приключенски (САЩ, Германия, Бел-
гия, 2002), в ролите: Дуейн Джонсън,
Стивън Бранд, Майкъл Кларк Дънкан,
Кели Хю, Бърнард Хил, Грант Хеслов,
Питър Фачинели, Роджър Рийз и др.

01.30 "Американски мед" - драма (Вели-
кобритания, САЩ, 2016), в ролите:
Саша Лейн, Шая ЛаБаф, Райли Киоу,
Маккол Ломбарди, Ариел Холмс, Чад
Кокс и др. [14+]

04.30 "Вълците пред вратата" - хорър, три-
лър (САЩ, 2016), в ролите: Кейти
Касиди, Елизабет Хенстридж, Адам
Кембъл, Майлс Фишър и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 Военни престъпления /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Мерием" (премиера) - сериал
13.30 "Изпитанията на живота" (премиера)

- 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 "Като две капки вода All Stars" (нов

сезон) - музикално шоу
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Специален отряд: Хамбург" (преми-

ера) - сериал, сезон 1
00.30 "Нюанси синьо" - сериал, сезон 3
01.30 "Незабравимо" - сериал, сезон 3
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Изпитанията на живота" - сериал /п/
04.30 "Мерием" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

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

07.00 "Тайнствен непознат" - романтичен
филм с уч. на Даника Маккелър,
Камерън Матисън, Деймън Рунян /п/

08.40 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 3

11.00 "Мистерията на къщата с часовника"
- комедия с уч. на Джак Блек, Кейт
Бланшет, Оуен Вакаро и др. /п/

13.15 "В кадър"
13.45 "Снежна сватба" - романтичен филм

с уч. на Катрина Лоу, Джордан Бел-
фи, Патриша Ричардсън, Робърт Кър-
тис Браун, Том Ленк и др. /п/

15.30 "Привидения в замъка" - комедия с
уч. на Еди Мърфи, Терънс Стамп,
Натали Паркър, Марша Томпсън, Дже-
нифър Тили и др. /п/

17.20 "Джон Картър: Между два свята" -
приключенски екшън с уч. на Тейлър
Кич, Лин Колинс, Саманта Мортън,
Уилям Дефо, Томас Хейдън Чърч,
Марк Стронг, Чаран Хиндс, Доминик
Уест и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8

21.00 "Джентълмените" - екшън-комедия с
уч. на Матю Макконахи, Хю Грант,
Колин Фарел, Чарли Хънам, Хенри
Голдинг, Мишел Докъри, Джеръми
Стронг и др.

23.10 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8 /п/

00.00 "Швейцарско войниче"- приключен-
ски филм с уч. на Пол Дейно, Даниел
Радклиф, Мери Елизабет Уинстед

Тв програма - понеделник, 8 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.

Променливо
Днес ще бъде предимно слънчево, следобед над Западна България

с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб до умерен
вятър от запад-северозапад. Миниималните температури ще са от ми-
нус 5 до нула градуса, а максималните между 9 и 14 градуса, в София
около 10 градуса. Над Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб
западен вятър. Максимални температури ще са 8-11 градуса. Над пла-
нините ще бъде предимно слънчево. Следобед над масивите от Запад-
на България ще е с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа
умерен, по най-високите върхове на Рила и Пирин силен вятър от
запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра
ще бъде около 4 градуса, на 2000 метра - около минус 3 градуса.

През следващите два дни ще прониква по-студен въздух. Облач-
ността ще се увеличи, във вторник дъжд ще завали в западните райо-
ни, към вечерта ще преминава в сняг. През следващото денонощие ще
вали и в останала част от страната, в Северна България, по високите
полета на Западна, накрая и в западната част на Горнотракийската
низина дъждът ще преминава в сняг. На места валежите ще са значи-
телни. Вятърът ще бъде от източната четвърт, отначало ще е слаб, в
сряда постепенно ще стане от изток-североизток и ще се усили до
умерен, на места ще има условия за виелици и навявания.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Комикът" - комедия, драма,
романтичен, в ролите: Робърт де Ниро, Лесли Ман,

Дани де Вито, Луси ДеВито, Харви Кайтел, Еди
Фалко, Клорис Лийчман, Били Кристъл, Брет

Бътлър, Тошико Онидзава, Карин де ла Пеня и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 44

ВОДОРАВНО: Математика. Асенов /Драгомир/. КАТ. "Нана". Ала-
мана. Тирана. Оран. Ремек /Владимир/. Ванадат. Нако. "Ира". Лам.
Карина. Отон /Марк/. "Мама". Исалим. Вале. Пи. Атом. Лирика.
ИЛ. Тил. "Каро". Иносан. "Динамо". Овен. "Менон". Ракитин /Нико-
ла/. Лава. Ино /Бернар/. Бар. Мотика. Отит. Бира. "Анатол". Маса.
"То". Исак. Палома. Ад. Там /Игор/. Бака. Иванов /Георги/. "Вина-
та". Анев /Кирил/. Тенор. Анитас. Мате. Ава. Кав. Римини. "Анар".
ТАМА. Алан. Вила. "Га". Инат. Венета. АН. МАН. Нике. Оверат
/Волфганг/. Канара. Асат. Симид. "Народен". "Бари". Ани. Кинема-
тика. Ананим.
ОТВЕСНО: "Такива ми ти работи". Атамани. Тарама. Инари. АНАВА.
Анан /Кофи/. Метан. Малак. Риман /Бернхард/. Минаре. Накат.
Мимас. Тиран. Ром. Канада. Окото. Абати. Анада /"Мечта, нарече-
на Анада"/. ТА. Арима /Райдо/. Итака. Амати. Ет. Кинотис. Ронин.
Касил /Лев/. Кани. Кар /Джералд/. "На лов". Капан. Навес. "Да".
Анали. Елата. Емине. Аба. Ана. "Ирина". Олива. Нота. Нал. Комин.
Волов /Панайот/. Танев /Лъчезар/. Ра. Сарот /Натали/. Комат.
"Матен". Тесин. Семе. Овасе. "Имане". Авари. "На Мина". "Анита".
Онари. Аман. Тонер. Линон. Савов /Методи/. Латини. Вакарел.
Номад. Раман /Чандрасекхара/. Дим.
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Румънският филм
спечели „Златна мечка“
от Берлинале
Голямата награда на
журито грабна "Колело на
късмета и фантазия" на
японския режисьор Рюсуке
Хамагучи. Документалната
лента "Г-н Бахман и
неговият клас" на Мария
Шпет завоюва "Сребърна
мечка". Филмът е за
учител и неговите ученици
в Щадталендорф, Герма-
ния, журито отбеляза:
"Филмът привлича внима-
нието към дълбоки пробле-
ми и забива пръст в
раната, за да покаже
надежда за постигане на
положителна промяна."
Германската актриса
Марен Егерт взе "Сребър-
на мечка" на 71-вото
издание на Берлинале за
филма "Аз съм твоят
човек" на Мария Шрейдър.

Международният
кинофест в Карлови Вари
се мести през август
Той трябваше да се
проведе в чешкия град в
началото на юли. Събитие-
то отложиха заради
пандемията заради от
20 до 28 август. Миналата
година кинофестът в
Карлови Вари бе отменен
заради пандемията.
На изданието през 2019 г.
бяха представени
34 световни, 8 междуна-
родни и 6 европейски
премиери на художествени
и документални филми.
Бяха показани 185 кино-
ленти, от които 156
пълнометражни игрални
кинотворби.

Íàêðàòêî

"Монескин" - банда,
пееща в стил алтерна-
тивен рок, буквално
възпламени сцената на
феста. Победиха с
парчето "Тихи и добри".
Песента е част от новия
албум на "Монескин"
"Театър на гнева", чиято
премиера ще бъде на 19
март. Името на групата
идва от датската дума
за пълнолуние. На
второ място остана
дуетът на Федец и
Франческа Микелин с
парчето "Назови ме с
моето име". На трето
място се класира
Ермал Мета с песента
"Милион неща, които да
ти кажа". Песента "Глас"
на певицата Мадам
спечели наградата за
най-добър текст. В
състава на групата
влизат Виктория де
Анджелис, Томас Раджи,
Дамиано Давид и Етан
Торкио. ç

Èòàëèàíñêà
ðîê áàíäà ñ
ãîëÿìàòà íàãðàäà
íà Ñàí Ðåìî

Èçëîæáà „Öàðñêèÿò öâÿò öèíîáúð â òðàêèéñêàòà
è ðèìñêàòà êóëòóðà ïî áúëãàðñêèòå çåìè“

Археолози тръгват по
следите на четвъртия кръс-
тоносен поход. В Кърджали
започва проучването на
средновековен замък, къде-
то през 1206 година кръсто-
носците разбират за смърт-
та на император Балдуин в
Търново. Крепостта до се-
ло Вишеград е една от най-
добре запазените в района
със стени, които на места
достигат до 10 метра.

Ръководител на проучва-
нето е проф. Николай Овча-
ров. Според него има готов-
ност разкопките да започнат

�

Институтът за балканистика
с Център по тракология "Проф.
Александър Фол" към Българс-
ката академия на науките (БАН)
с подкрепата на проект ИНФРА-
МАТ и със съдействието на На-
ционалния археологически инс-
титут с музей към БАН, Региона-
лния исторически музей - Со-
фия, Регионалния археологичес-
ки музей - Пловдив и Минис-
терството на културата предс-
тавя изложбата "Царският цвят
цинобър в тракийската и римс-
ката култура по българските зе-
ми" от 2 до 16 март в галерия
"Средец", бул. "Александър Стам-
болийски" № 17.

В нея се показват 22 обекта
на тракийската и римската кул-
тура по българските земи, в ко-
ито е документирано използва-
нето на цинобър или предстоят
изследвания на използваните пиг-
менти. На територията на Бълга-
рия са изследвани множество
сакрални градежи, в които има
цветова украса. На много малко
от тях са проучени използваните
пигменти. Те се вписват изцяло

История на романтични
премеждия и престъпни
кроежи, заформени в
комедия от две жени и
един мъж. Пиесата ще
гледаме на 22 март в
Театър 199. Две жени,
едната медицинска сест-
ра, другата - цветарка.
Едната е "по-зряла",
другата... "по-гъвкава". А
помежду им - мъж. Изоб-
ретател. Доста незрял, но
пък уверен, че някой ден
ще бъде признат за "ге-
ний". Естествено, нещата
се заплитат! Има ли
любов? Няма ли любов?
Кой с кого, кога, къде? Но
и защо (тъй като тук е
замесена и голяма сума
пари)?... И наистина ли
може да се стигне до
убийство? Или пък не?

"Убийство без убийст-
во" разкрива автора
Андрей Филипов в напъл-
но нова светлина и дава
поле на режисьора Емил
Бонев да разгърне в
максимална степен плас-
товете на смеха. Пиесата
е написана в най-добрите
традиции на криминалния

жанр и поставена с
деликатен усет за "фатал-
ните" човешки чувства в
романтичната комедия .
Премеждия и престъпни
кроежи ни увличат, с
комедийния си талант
блестят София Бобчева,
Христо Терзиев и Сияна
Начева. Много хумор,

ка култура има своя цветови език.
Обикновено той е тясно свързан
с цветовите езици на общества-
та, с които има близки културни
връзки. Някои цветове обаче са
универсалия за всички култури.
Червеното е такъв цвят. В Древ-
ността и Средновековието "чиста
украса" без функции не същест-
вува. През Средновековието цве-
товете са считани за опасни и
изкусителни. Затова оттогава се
кодифицира със записани прави-
ла къде кой цвят се поставя и
какъв пигмент се употребява. През
Средновековието, за разлика от
Античността, безцветието е смя-
тано за религиозно, а оцветява-
нето - за светско. Цветова укра-
са, която включва и цинобър, на
постройки, съдове, култови ант-
ропоморфни и зооморфни фигу-
ри и други предмети с ритуални
функции, а и свързани с бита, се
наблюдава още от неолита. Древ-
на Тракия като част от Югоиз-
точноевропейския и Средиземно-
морския свят не остава настра-
на от цветовото изразяване на
религиозни и светски идеи. ç
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още тази пролет. Осигурено
е и финансирането.

"Предполага се, че под
крепостта се намира и рим-
ски кастел. По река Арда е
имало важен път между Кон-
стантинопол и Рим и е има-
ло серия от такива кастели...
На този етап смятаме, че то-
зи замък е бил резиденция
на управителите на Източни-
те Родопи още през 11.-12.
век", каза проф. Овчаров. Ра-
ботата започва още през
март. С техника ще бъдат
премахнати основите на три
електрически стълба, захран-

Ïðîô. Íèêîëàé Îâ÷àðîâ òðúãâà ïî ñëåäèòå íà êðúñòîíîñöèòå

очарователно и незлобли-
во тя осмива заобикаля-
щия ни живот, пощурелите
ни страсти, а може би
дори и най-интимните ни
блянове.

Андрей Филипов е
роден в София. Бил е
драматург в Столичния
репертоарен театър на

щата Ню Йорк в Олбъни и
Народния театър "Иван
Вазов", а от 2009 г. е
драматург на Театър 199
"Валентин Стойчев". Сред
пиесите му са "Среднощен
град", "Липсващият раз-
каз", "Времетръс", "Снягос-
ници", "Светулки", поставя-
ни у нас и в чужбина. ç

в средиземноморския контекст за
декорация на монументални гра-
дежи. Цинобърът е изключител-
но ценен и е натоварен с опре-
делена символика и функции, ко-
ито само комплексни изследва-
ния могат по-цялостно да разк-
рият. Още от зората на човешка-

та история цветовете имат съ-
ществена роля във всекидневи-
ето и най-вече в религиозния жи-
вот. Във вярата и обредността те
са със сакрално значение и са
разработени като кодове и след-
ване на определени правила и
модели на използването им. Вся-

В изложбата могат да се видят снимки на вече загубени за науката
фрески, съхранявани в архивите на институциите, които организират

изложбата и в частни архиви. Продължава до 16 март.

вали бившия металургичен
завод. След Вишеград архе-
олозите отиват на Перпери-

кон, където всяко лято по
традиция се провежда науч-
на експедиция. ç


