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на печата
е майка
на всички
свободи!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÁÚËÃÀÐÈß  3

NO COMMENT!

ÏÎÇÈÖÈß  6

Ïðîô. Ñâåòëàíà Øàðåíêîâà: ×åòèðè
ãîäèíè ÁÑÏ å åäèíñòâåíàòà
àëòåðíàòèâà íà ÃÅÐÁ

За лудостта на т. нар. приобщаващ език,
който с политически декрет измества езика
на нашите предци, който обичаме
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Британското правителство
реши да проведе следва-
щата годишна среща на
групата на най-развитите
индустриални страни Г-7
в английското курортно
селище Карбис бей в
Корнуол. Срещата на
лидерите на САЩ, Канада,
Франция, Германия,
Италия, Япония, Великоб-
ритания и ЕС ще започне
на 11 юни. Австралия,
Индия и Южна Корея
също са поканени на
срещата, която се очаква
да бъде първата лична
среща на Г-7 от две
години насам. ç

оследната седмица на януари ще се анали-
зира ситуацията с коронавируса и от на-
чалото на февруари в клас ще бъдат вър-
нати и големите ученици от 5. до 12. клас,
като отделните випуски ще се редуват. Пър-
ви ще бъдат върнати 7., 8. и 12. клас, кои-
то ще учат присъствено за по седмица-
две, след което ще сменят местата си с
децата от 5., 6., 9., 10. и 11. клас. И така
до пролетта - планът е учениците да учат,
като се редуват - присъствено и онлайн,
обясни просветният министър Красимир
Вълчев. Редуването е алгоритъмът, който
предлагаме. Имаме варианти да се реду-
ват на две седмици. По думите му е много
вероятно този модел на учене да се запа-
зи до пролетта. Последната седмица пре-
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Гласове за ново отлагане
на Australian Open се по-
явиха, след като общо
47 тенисисти бяха поста-
вени под строга 14-дне-
вна карантина и нямат
възможност да тренират.
Състезателите пристигнаха
в Австралия с два полета,
на които се оказа, че има
заразени с COVID-19.
Първият за годината
турнир от Големия шлем
трябва да се проведе в
периода 8-21 февруари.
Преди това ще има два
подгряващи турнира. Сред
изолираните са носител-
ките на титли от Големия
шлем Виктория Азаренка,
Анжелик Кербер, Бианка
Андрееску и Слоун Сти-
вънс, японската звезда
Кей Нишикори, както и
треньорът на Гришо -
Данте Ботини.

Ó÷åíèöèòå
25

хиляди въоръ-
жени гвардейци,
бодлива тел,
заграждения...

Àìåðèêà
íàâëèçà
â ìðà÷íè
âðåìåíà

7., 8. è 12. êëàñ ùå ñå ðåäóâàò
ïðèñúñòâåíî è îíëàéí
ñ îñòàíàëèòå êëàñîâå
îò ãîðíèÿ êóðñ, îáÿâè
îáðàçîâàòåëíèÿò ìèíèñòúð

Това е Вашингтон за
инаугурацията на Байдън
на 20 януари. Такова
струпване на въоръжена
сила далеч надхвърля
необходимите сили и
средства за обезпечаване
на сигурността. Много,
много ги надхвърля. Това
казва всичко за новата
власт. Защото така се
брани само онази власт,
която се страхува от
народа. А демократите се
страхуват. Защото знаят
какво направиха, за да
докопат властта. И знаят,
че властта им е нелеги-
тимна за половин Амери-
ка. Затова тоталитарният
им нагон ги тласка към
отчаяни репресии срещу
свободата на словото и
съвестта. И към брутално
ограничаване на полити-
ческия плурализъм.
Разкриха антидемократич-
ната си същност без
остатък. Либерален
фашизъм!

Америка навлиза в
мрачни времена. Високо
вдигнатият факел на
Статуята на Свободата
помръква. Дори онези,
които са имали илюзии
за новата власт, ще ги
изгубят. До края на
годината ще дойдат и
икономическата криза,
високата безработицата.

Но репресиите и
обедняването ще консо-
лидират още повече
свободните американци, а
и всички привърженици
на Доналд Тръмп по
света. Световно движе-
ние!

Идва време за борба.
За съпротива. За сила,
смелост и себеотрицание.
И с Божия помощ - за
скорошна победа.

Демокрацията ще бъде
възстановена. Факелът
на Лейди Либърти отново
ще засияе. А либерални-
ят фашизъм ще бъде
пратен на бунището на
историята.

ди 1 февруари ще бъде анализирана си-
туацията и тогава ще бъде решено окон-
чателно, заяви образователният министър.
Учениците в гимназиален етап вече са 10-
а седмица онлайн, до края на януари ще
станат 12. Трябва, доколкото е разумно,
да ги върнем, коментира Вълчев.

От Фейсбук,
заглавието е на ЗЕМЯ

Д-р Борислав
ЦЕКОВ

ÏÏ

 13

Нека си пожелаем 4
април да бъде Велик-
ден не само за нашите
събратя католици и ар-
менци, но и велик ден
за възкръсващата де-
мократична България.
Това каза президентът
Румен Радев пред жур-
налисти вчера.

"Ако питате мен,
най-добрата дата беше
септември миналата
година, след като през
юли властта изчерпа

отново в клас от февруари
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Ïðåçèäåíòúò: Èçáîðèòå ùå ñà âåëèê äåí
çà âúçêðúñâàùàòà íè äåìîêðàöèÿ

търпението на хората",
допълни още държав-
ният глава. Управлява-
щите отказват да пред-
приемат належащите
действия за оздравява-
не на изборния процес
и всички заедно тряб-
ва да бдим за спазва-
нето на закона, каза
президентът.

"Последните месеци
отнеха живота на хи-
ляди българи, защото
правителството не под-

готви страната за вто-
рата вълна на панде-
мията. През тези месе-
ци бяха източени ми-
лиарди от държавния
бюджет. Можехме да
предотвратим тези за-
губи, ако бяхме прове-
ли изборите навреме",
изтъкна президентът.

Румен Радев комен-
тира, че сега въпросът
е не толкова кога, а как
ще се проведат тези из-
бори. ç

Снимка
Пресфото

БТА

Хасково.
Много

граждани
почетоха

вчера
големия

християнски
празник

Антоновден
с тържест-
вена света
литургия в
катедралния

храм
"Свето

Успение
Богоро-
дично".
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Ðóìåí Ðàäåâ
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Разумно е да върнем
децата в училище. Ще ги
редуваме, ще се започне с
приоритетните класове. Но
до пролетта ще бъдем в
умерен вариант, като
редуваме посещението на
учениците в учебните
заведения с дистанционно
обучение, съобщи министъ-
рът на образованието
Красимир Вълчев пред
"Нова нюз". Създадени са
регламенти за несмесване
на учениците в учебните
заведения. Следим ситуа-
цията седмица за седмица.
Голямата опасност е новият
щам от Англия, допълни
той. Няма да се отложи
завършването на срока.
През цялото време децата
са се обучавали. Учителите
не са спрели да работят
дори там, където няма
устройства. Имаме обхват-

Êðàñèìèð Âúë÷åâ: Ó÷åíèöèòå ùå ñå âúðíàò
â êëàñ ïðåç ôåâðóàðè ÷ðåç ðåäóâàíå
Çàñåãà íå ñìÿòàìå äà ñå èçìåñòÿò äàòèòå çà ìàòóðèòå
è  êàíäèäàòñòóäåíòñêàòà êàìïàíèÿ íÿìà äà ñå îòëàãà,
çàÿâè îáðàçîâàòåëíèÿò ìèíèñòúð

Около юни се очаква близо
2,5 милиона души да могат да
бъдат ваксинирани, заяви в ефи-
ра на БНТ изпълнителният ди-
ректор по Агенцията по лекарст-
вата Богдан Кирилов. Той посо-
чи, че заявените количества от
ваксината на "Пфайзер" - "Био-
нтек" са 3,9 млн. дози, от "Мо-
дерна" са 500 хиляди, от "Астра
Зенека" са 4,5 милиона. Мина-
лата седмица ЕК оповести обя-
ви, че е сключено допълнително
споразумение, при което ще бъ-
дат осигурени до 300 милиона
допълнителни дози ваксини и за
да се случи, от производителя е
необходимо да се направи моди-
фициране на производствения
процес, разясни Кирилов. Преди

Áîãäàí Êèðèëîâ ðàçêðè êîëêî áúëãàðè ùå ñå âàêñèíèðàò ïðåç þíè
ден е получена информация как-
ви дози от ваксините предстои
да бъдат получени през тази сед-
мица. Първоначалната информа-
ция е била за 35 000 дози, а
сега за 18 700, уточни Кирилов.
Като от следващата доставка, ко-
ято е в края на февруари, ще
се възстанови първоначално пла-
нираното количество, а по-мал-
кото количество ще бъде ком-
пенсирано в средата на февруа-
ри.

След средата на февруари ще
има увеличение и на допълни-
телно планираните, заяви изпъл-
нителният директор по Агенция-
та по лекарствата, цитиран от
Новини.бг. По думите му получе-
ният по-малък брой ваксини ще

но компенсаторно обуче-
ние. Само 1% не участват
по никакъв начин в обуче-
нието, категоричен бе
Вълчев. Засега не смятаме
да се изместят датите за
матурите. Имаме създаде-

създаде затруднение, защото ор-
ганизацията налага предварител-
но определяне на хората, които
ще бъдат ваксинирани.

Това се случва от РЗИ, от ле-
чебните заведения, но важното
е, че за хората, които са полу-
чили първа доза, ние запазваме
останалото количество, така че
за тях ще има възможност да
бъде поставена втората доза, га-
рантира Кирилов.

Решихме да се запазват по-
ловината от количествата, които
получаваме, именно заради та-
кива ситуации, уточни той. На ба-
зата на количествата, които по-
лучаваме, е създадена органи-
зация, така че да може да бъде
гарантирано както първото пос-

Датата 4 април беше избрана
от президента след мащабни кон-
султации. Датата е седмица бо-
нус след 28 март, за да може да
се организират и реализират не-
обходимите промени за безопас-
ни и прозрачни избори, заяви пред
БНР вицепрезидентът Илияна Йо-
това.

Тя поясни, че президентът е
започнал с консултациите още
през декември. Но нито прави-
телството, нито ГЕРБ се отзоваха
на поканите. Има сякаш мълча-
лив отказ през последната годи-
на да се направят сериозни про-
мени в законодателството, за да
бъдат изборите прозрачни, чест-
ни и достъпни за българските
граждани, предупреди вицепрези-

Èëèÿíà Éîòîâà: Èìà ìúë÷àëèâ îòêàç îò ïðîìåíè â
çàêîíà êàòî ãàðàíöèÿ çà ÷åñòåí è äîñòúïåí âîò

тическа воля и за организиране
на гласуването на българската об-
щност зад граница, предупреди тя
и допълни, че очаква различна
предизборна кампания - предим-
но в медиите, в социалните ме-
дии. Необходимо е да се осигури
равнопоставеност на партиите.
Ваксините като участник в тези
избори ги забравяме, а сега ви-
цепрезидентът е по-голям опти-
мист за провеждането на избо-
рите, отколкото в началото на
консултациите.

Според Йотова ГЕРБ си търси
предварително алиби за избори-
те. Тя нарече "бягство от полити-
ческа отговорност" прехвърляне-
то на организацията на изборите
на Централната избирателна ко-

мисия.
Учудвам се защо не се отваря

Изборният кодекс, където могат
да бъдат регулирани и други тек-
стове, а се прави поправка за
гласуване с подвижните секции
през Закона за извънредните мер-
ки. Това е несериозно, категорична
е тя. Йотова прогнозира, че ако
в изборния ден се допуснат фал-
шификации и не се въведе виде-
онаблюдението, "могат да станат
неприятни инциденти". Този път
заявките на участниците са мно-
го сериозни. Има поне три пар-
тии извън парламента, които имат
сериозни шансове за участие в
следващото Народно събрание, ко-
ментира още вицепрезидентът
пред БНР. ççççç

дентът. Пет години въпросът за
машинното гласуване не е прик-
лючен - прави се крачка напред,
две назад като при танго танц,
припомни Йотова. Нямаше поли-

на организация за провеж-
дането им, информира
министърът. Учениците по-
малко заразяват, особено
малките деца, проблемът е
класната стая, където има
много взаимодействие,

което допринася за разп-
ространението на зараза-
та. Ако се носят маски,
вероятността за предаване
на вирус е много по-малка,
смята министърът на
образованието.

Кандидатстудентската
кампания няма да се
отлага. Семестрите ще
приключат с оценяване в
електронна среда, а къде-
то има практически изпи-
ти, ще се проведат при-
съствено, добави още той.
19 000 учители са заявили
желание да се ваксинират
и продължават да се
записват. В това число не
влиза непедагогическият
персонал, където също
има много желаещи, съоб-
щи още образователния
министър. Никога досега
не е имало толкова средст-
ва за образование. Инвес-
тирахме в учителите, в
материалната база. Убеден
съм, че това, което правим
в системата, ще даде
резултат, похвали се
Красимир Вълчев. ççççç


Íàêðàòêî
Президентът ще
присъства на
церемония по
ръкоположение на
монсеньор Румен
Станев
По покана на Католическата
църква в България държавният
глава Румен Радев ще присъст-
ва в Римокатолическата
катедрала "Св. Йосиф" в София
на светата литургия и церемо-
нията по епископско ръкопо-
ложение на Негово Преосве-
щенство монсеньор Румен
Станев, съобщи БНР. Помощ-

ник-епископът Румен Станев е
учил "Богословие" в Рим и е
служил 21 години на църквата в
град Раковски. Той е назначен
от папа Франциск за помощен
епископ на Софийско-Пловдив-
ската епархия от римски обред
с постоянно седалище в
столицата. Моментът е истори-
чески за Католическата църква в
България, тъй като досега не е
имало епископ от римски
обред с постоянно седалище в
София.

МВнР започна
подготовката по
организирането на
изборите в чужбина
Министерството на външните
работи вече започна подготов-
ка по организирането на
парламентарните избори в
чужбина. Основна задача е да
се гарантира правото на
максимален брой наши
сънародници в чужбина
въпреки тежката епидемична
обстановка, съобщиха от МВнР.
От ведомството обясняват, че
ръководителите на задгранич-
ните мисии вече  са получили
указания да поискат съгласие за
разкриване на секции както на
територията на дипломатически-
те и консулските ни представи-
телства, така и извън тях.
Представителите на МВнР са
провели среща и с Централната
избирателна комисия, на която
са обсъдени всички предизви-
кателства пред организирането
на изборния процес в чужбина,
особено съвпадението на датата
на изборите, определена от
държавния глава, с католичес-
кия Великден, когато се очаква
редица държави да ограничат
допълнително придвижването и
социалните контакти с оглед
почивните дни, коментира
Топновини.бг.

тавяне на дозата, така и второ-
то, и това да се случи при мак-
симално добра организация, ка-
тегоричен бе Кирилов. Изпълни-
телният директор на по Агенция-
та по лекарствата каза, че ле-
карството ивермектин все още
няма показание COVID, продъл-
жават много клинични изпитва-
ния по света, но засега няма офи-
циални препоръки нито от СЗО,
нито от Европейската агенция по
лекарствата, не е включено и в
препоръките на медицинския ек-
спертен съвет в България. Това е
продукт по лекарско предписа-
ние, и трябва да бъде назначен
от лекар и да бъде закупен в
аптека срещу предоставена ре-
цепта, уточни Кирилов.ççççç
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"БСП беше една от първите
партии, която се присъедини
към големите антиправителстве-
ни протести и искаше незабав-
ни избори. От тази гледна
точка тя е готова за избори
още от лятото." Така отговори
на въпроса за готовността на
БСП за предстоящия парламен-
тарен вот членът на Национал-
ния съвет на БСП проф. Свет-
лана Шаренкова в предаването
"Офанзива" по Нова нюз. Проф.
Шаренкова изрази позиция, че
не трябва да се променят
кардинално изборните правила
по-малко от половин година
преди избори, каквато промяна
би била въвеждането на гласу-
ване по пощата. Въпреки това
трябва да се върви към модер-
низиране на изборите в Бълга-
рия, посочи тя.

"Четири години БСП беше
ясна алтернатива и опозиция
на управлението на ГЕРБ. През
всичките тези години тя е
представяла своите алтернатив-

ни политики и алтернативни
бюджети, докато другите парла-
ментарно представени партии
явно или неявно подкрепяха
това управление. Левицата не е
участвала в разграждането на
държавността и поставянето на
България на последно място
във всички европейски класа-
ции, което е заслуга на сегаш-
ните управляващи и подкрепя-
щите ги през годините форма-
ции", аргументира се Светлана
Шаренкова защо БСП е най-
подготвена да управлява.

"Цветан Цветанов преди
седмица каза, че вотът ще бъде
контролиран от МВР и ромски-
ят вот ще бъде под влияние на
управляващите. Никой не
обърна внимание тогава на
този скандал, а той беше
човекът, който през последните
10 години правеше изборите на
ГЕРБ. Именно това е мафиотс-
ко-мутренският модел на ГЕРБ,
срещу който БСП се бори",
изтъкна проф. Шаренкова.ç

Ïðîô. Ñâåòëàíà Øàðåíêîâà:

×åòèðè ãîäèíè ÁÑÏ å åäèíñòâåíàòà
àëòåðíàòèâà íà ÃÅÐÁ
Ëåâèöàòà íå å ó÷àñòâàëà â ðàçãðàæäàíåòî
íà äúðæàâíîñòòà è ïîñòàâÿíåòî íà
Áúëãàðèÿ íà ïîñëåäíî ìÿñòî âúâ âñè÷êè
åâðîïåéñêè êëàñàöèè, êàòåãîðè÷íà å
èçäàòåëêàòà íà ÇÅÌß è ÷ëåí íà ÍÑ íà ÁÑÏ

 "За Българската социа-
листическа партия всяка да-
та в двумесечния срок след
28 март е възможна за пар-
ламентарните избори, а ху-
бавото на 4 април е, че Бъл-
гария много по-рано ще се
освободи от това управле-
ние", категоричното си виж-
дане изрази по БНТ зам.-
председателят на парламен-
тарната група на "БСП за Бъл-
гария" Георги Свиленски.

В предаването "Панора-
ма" на държавната телеви-
зия Свиленски коментира, че
президентът изпълнява сво-
ите конституционни задълже-
ния да насрочи изборите, а
оттам нататък работа е на
изпълнителната власт да ги
организира, работа на пар-
тиите и всички участници е
да се представят достойно в
кампанията, за да спечелят
народното доверието на хо-
рата

Свиленски изрази убеж-
дението, че на 4 април тряб-
ва да се даде възможност на
всички българи да излязат и
да гласуват, и то да са спо-
койни, защото в последните
седмици и месеци се вкара

Ãåîðãè Ñâèëåíñêè: Öåëòà íà ÁÑÏ å äà ïðîìåíè
Áúëãàðèÿ, êàòî é äàäå íîâî óïðàâëåíèå

темата, че изборите ще бъ-
дат опасни. Според него то-
зи страх се налага от ста-
туквото, от тези, които не ис-
кат промяната да дойде.

Тезата за възможността
за гласуване по пощата со-
циалистът коментира така:
"От години казваме, че пър-
во трябва да се изчистят из-
бирателните списъци. Знае
ли някой колко избиратели
има в България? Искаме ак-
тивна регистрация и това са

Íà òîçè äåí

Събития
 532 г. - В Константи-

нопол въстанието Ника, на-
сочено срещу високите да-
нъци и корупцията при импе-
ратор Юстиниан I, е потуше-
но жестоко от войниците на
Велизарий, избити са около
30 000 души.

 1825 г. - Открита е се-
гашната сграда на Болшой те-
атър в Москва.

 1943 г. - Втората све-
товна война: Съветската вой-
ска пробива блокадата на Ле-
нинград.

Родени
 1689 г. - Шарл дьо

Монтескьо, френски мисли-
тел

 1904 г. - Кари Грант,
американски актьор

 1935 г. - Дамян Дамя-
нов, български поет

 1940 г. - Недялко Йор-
данов, български поет

 1955-  Кевин Костнър,
американски актьор

Починали
 2007 г. - Проф. Марко

Семов, български народопси-
холог, писател и публицист

 2014 г. - Проф. Дойно
Дойнов, български историк,
дългогодишен ръководител на
Главно управление на архи-
вите, основател и пръв пред-
седател на Общонароден ко-
митет "Васил Левски"



част от предложенията, кои-
то предстои да направим".

Искането за честни избо-
ри и позицията на БСП от-
носно коректността на вота
Свиленски коментира катего-
рично: "Ние подкрепяме вся-
ка една мярка, която ще пре-
дотврати възможността от
манипулиране. Другата теза,
която иска да откаже хората
от гласуване е че изборите
ще бъдат фалшифицирани, че
няма значение дали ще из-
лязат да гласуват или не, за-
щото резултатите ще бъдат
променени. Затова ние ис-
каме да дадем гаранции, че
те не могат да бъдат фалши-
фицирани".

Българският народ вече е
наясно, че досега изборите
са печелени с фалшифика-
ции - със сгрешените прото-
коли, с невалидните бюлети-
ни, с висенето пред "Арена
Армеец" и носенето на чува-
ли в зала "Универсиада", спо-
ред социалиста.

 "Най-големите наруше-
ния са на парламентарните
и местните избори, където
властта директно се усеща от
българските граждани. Зара-

ди това българите са загуби-
ли доверие. Всички съмнения
са, когато се броят бюлети-
ните и се пишат протоколи-
те. Нашата работа е да вър-
нем доверието на българите
в изборния процес", недвус-
мислено заяви Свиленски.

Последните месеци парти-
ята е непрекъснато атакувана
и отвътре, и отвън, но БСП яс-
но показа, че няма конфликт
нито с президента, нито с мес-
тната си власт, нито вътре с
членовете на партията и сим-
патизантите.

"БСП има една-единствена
цел - да промени България, да
й даде едно нова управление.
Такова, което ще даде ново
здравеопазване, нов модел, а
не ковид кризата да ни завари
неподготвени. Нова система на
образование и на обществени
поръчки. Корупцията убива хо-
ра. Един и същи министър и
зам.-министър обясняват на
гражданите къде са им отишли
парите, а резултатите са вид-
ни - пропаднали пътища, про-
паднали канари, няма проек-
ти, заповеди не се спазват. То-
ва нещо трябва да се спре",
обяви Георги Свиленски.ç

"Буди недоуме-
ние защо управлява-
щите вкарват проек-
тозакон за 18 млрд.
лева в последните
секунди преди избо-
рите. В момента об-
съждаме на първо
четене законопроект,
който касае 17
млрд. и 400 млн. ле-
ва. От него зависи
стабилността на фи-
нансовата система и
бъдещето на пенси-
онерите и техните

пенсии", тревогата изрази от парламентарната
трибуна народният представител от БСП проф.
Румен Гечев по време на дебата за Кодекса за
социално осигуряване. "Изумително е, че реше-
ние за 18 млрд. лева се взима в бюджетната и
финансова комисия, която е второстепенна, а
водеща комисия е социалната. Добре, че не е
разпределена на комисия по младежта и спорта,
тъй като там най-добре биха реагирали на тези
формули", възмути се от управляващите социа-
листът. Основната институция, която дава гаран-
ции за тези 18 млрд. лева, е комисията за фи-
нансов надзор, а тя е казала, че се дават непра-
вомерни права за свободно разпореждане с ак-
тивите на частните пенсионни фондове, поясни
проф. Гечев. "БСП е против да се защитават ин-
тересите на частните пенсионни фондове в ущърб
на хората", категоричен е Румен Гечев.ç

ÃÅÐÁ âêàðâàò çàêîí
çà 18 ìëðä. â ïîñëåäíèòå
ñåêóíäè íà òîâà óïðàâëåíèå

Румен Гечев

Георги Свиленски
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Бъдещето на иноватив-
ното земеделие е обрече-
но без напояване. Ако
преди 30 години у нас се
приемаше, че най-сухият
месец е август, то засуша-
ването последните години,
особено през 2019 и 2020
г., започва от втората
половина на май и про-
дължава до края октомв-
ри. Сушата засяга предсе-
итбената подготовка на
почвата, сеитбата на
есенниците и успешното
им поникване, развитие и
презимуване. Така обобщи
наблюденията си върху
климата Кирил Боянов,
председател на Областния
съюз на земеделските
кооперации в Силистра.
Той е категоричен, че
трябва да се мисли в
посока поливно земеде-
лие. "Тенденцията към
засушаване автоматично

Çà äà ñå ñòèìóëèðàò äðåáíèòå è ñðåäíèòå ñòîïàíñòâà, íàëîãúò
äà çàïî÷âà îò 300 äêà íàãîðå, ïðåäëàãà àãðàðåí èêîíîìèñò

Ïîçèöèÿ: ×ðåç ïîçåìëåí äàíúê ìîæåì
äà èçãðàäèì ïîëèâíî çåìåäåëèå

Ôåðìåðñêèÿò ãåí: ×åòèðè ïîêîëåíèÿ æèâîòíîâúäè ïîä åäèí ïîêðèâ

Животновъдната история
на рода Вършилови започва
като на филм и продължава
вече 40 години. През 70-те
години Атанас Вършилов
уцелва шестица от тотото.
Със спечелените 20 хиляди
лева, които за онова време
са много пари, си купува вол-
га и овце. Заедно с бащата
си Георги и брат си Димитър
се захващат с овцевъдство.
Години по-късно Атанас се от-
деля със своите 1200 овце и
стотина крави.  Димитър про-
дължава със 750 овце, а днес
животните му са вече около
хиляда, а щафетата е поета
от децата му - Георги и Вио-
лета. В семейния бизнес на
ферма "Златно руно" се
включва и внукът, който ве-
че е четвърто поколение жи-
вотновъд.

От края на месец май до
когато падне първият сняг в
началото на декември, овце-

50-ãîäèøíàòà èñòîðèÿ íà åäíà øåñòèöà îò òîòîòî, èíâåñòèðàíà â îâöå

поставя въпроса за напоя-
ването и там нещата
трябва да се решават
чрез национална страте-
гия за напояване, а не на
парче",казва още Боянов.

2021-ва е годината,
през която ще са ясни
мерките  за новия програ-
мен период 2021-2027 г., и
се очаква най-накрая да
стартират и проекти за
възстановяване на напои-
телните системи в страна-
та. "Ще си позволя да
споделя без носталгия как
бившата тоталитарна
държава изгради напои-
телни системи за полива-
не на 12 млн. дка, но за
съжаление, днес от тях
останаха приблизително
1 млн. и 600 хил. дка. Това
е близо 8 пъти спад",
изчислява Боянов.

Само в Силистренска
област, в която се обра-

ботват 1 млн. и 768
хил.дка земя, е имало
120 хил. дка поливни
площи. Всяка земеделска
структура тогава е внася-
ла във фонд "Мелиорации"
данък, за да се изграждат,
поддържат и функциони-
рат съоръженията.

Икономистът посочва,
че въвеждането на позем-
лен данък може да бъде
сериозен източник на
държавата за изграждане-
то на хидромелиоративна
система. За целта обаче е
нужно и държавно, и
политическо решение.
"Добре е в следващия
парламент да бъде напра-
вен опит монополът върху
земята да бъде разбит.
Трудна е задачата чрез
въвеждането на поземлен
данък да бъде намерен
баланс между толкова
много интереси", допълва

още икономистът.
Дискусията за въвежда-

не на налог за земята
започна още с предложе-
нието на депутати за
въвеждане на такъв за
стопанства над 20 хил. дка,
припомня Боянов. "Едрите
собственици на земя
реагираха остро на идеята
за въвеждане на данък
върху земята. Дори някои
от тях, "загрижени" за
дребните и средните
земеделски производители,
се произнесоха, че този
данък ще удари дребното и
средното фермерство",

поясни ръководителят на
браншовата организация
край Дунава.  Кирил
Боянов предлага да се
изготви проект за прогре-
сивен поземлен данък,
като собствениците на
земя до 300 дка да бъдат
освободени от него. Целта
е да се стимулират млади-
те фермери и дребните и
средните стопанства. Освен
това данъкът трябва да се
диференцира и според
количеството закупена и
възстановена собствена
земя и категорията й, пише
Галина Недкова от Агри.Бг. ç

те пасат на воля на около 1600
м надморска височина в мес-
тността "Баш мандра". Набли-
зо е небезизвестната хижа
"Здравец" в парк "Родопи".
През студените месеци жи-
вотните се свалят в ниското,
в пловдивското село Брест-
ник, където се намира и мо-
билната мандра. Овцевъдите
залагат както на изпитани
чужди породи като "Аваси" и
"Асаф", така и на местните "Ка-
ракачански" и "Сакарски". От-
глеждат и красивата калофер-
ска дългокосместа коза. "Ка-
ракачанските дават малко ко-
личество мляко, но много ка-
чествено. Лесно се отглеждат,
защото издържат на много су-
рови условия. И месото им е
такова. При аваси и асаф за-
лагаме на количество", обяс-
нява Виолета.

Част от млякото продават
сурово, а друга част я пре-
работват сами вече 10 годи-

ни. Регистрирани са по На-
редба 26 и работят с малка
мобилна мандра, която дядо-
то Димитър вижда за първи
път на пловдивското изложе-
ние "Агра". Тя е разработена
в сътрудничество с Институ-
та по планинско животновъд-
ство и земеделие в Троян и
им върши чудесна работа.
"Баща ми я видя и поръча да
я направят и на нас. Тя е един
модул, в който има пастьо-
ризатор, вана, котел, две ра-
ботни маси, топла камера.
Отделно си имам други по-
мещения - за разфасовки,
миялни, камери за зреене, за

съхранение и т. н. В начало-
то един технолог от Троян ми
показа как се прави сирене.
След години сама започнах
да експериментирам с нап-
равата на кашкавал", спом-
ня си дъщерята.

За по-тънките моменти в
преработката се допитва до
опитната Мина Варджиева от
Стара Загора. Днес Виолета
вече се усъвършенствала в
направата както на класичес-
ки кашкавал, така и такъв с
добавки като мащерка и ри-
ган, манатарки, маслини, гъ-
би шийтаке, червена боро-
винка. Най-много хващат око-
то кашкавалът, който зрее 2
месеца в червено вино, и
дърпаният кашкавал на кон-
ци, който меси ръчно. "Млеч-
ните ни продукти са интерес-
ни, качествени, бутикови. Раз-
бира се, важни са породите
животни, къде и с какво се
хранят. Те са пасищно отглеж-

дани и сами си избират хра-
ната. Даже се хранят по-доб-
ре от нас, хората - ако нещо
не им хареса, не го ядат", ше-
гува се Виолета.

Заради несигурните вре-
мена и липсата на работна
ръка семейство Вършилови
не мислят за разрастване. На
ден в мандрата се преработ-
ват максимум 400 л мляко.
Животните все още се доят
на ръка, но не защото не мо-
же механизирано, а защото
Георги не бил толкова дово-
лен от агрегатите, с които ра-
ботил преди време. "С тях по-
бавно издоявахме животните,
и то не докрай. Затова засе-
га се отказахме от механизи-
раното доене. Не е лесно за-
ради трудното намиране на
работна ръка, но засега се
справяме, не можем да се оп-
лачем от липсата на реали-
зация", споделя оптимистич-
но за финал Виолета. ç

Българските учени, макар и
с далеч по-скромно финанси-
ране и възможности от чуждес-
транните си колеги, са на све-
товно ниво и предупреждения-
та, които те отправят, не са на
шега. Но явно те не стигат до
ушите ни и най-вероятно след
няколко години просто ще съ-
жаляваме горчиво, че сме ги
подминали. Държавна полити-
ка, в която да е заложено суб-

Ó÷åíèòå ãîâîðÿò, àìà êîé ëè
èì îáðúùà âíèìàíèå
Изоставянето на БГ
сортове, съсипването на
плодородната земя - все
проблеми, за които един
ден ще съжаляваме, че
не сме чули предупреж-

денията

сидирането на зърнопроизводи-
телите, за да отглеждат висо-
кокачествени български сорто-
ве пшеница и зърно. За поре-
ден път  повдигна темата проф.
Маргарита Нанкова, завеждащ
лаборатория по агрохимия в
Добруджанския земеделски ин-
ститут, пред Радио Варна. Спо-
ред нея така ще се стимулира
използването на далеч по-ка-
чествените в много отношения
родни сортове, за сметка на ви-
сокодобивните, които масово се
сеят на родна земя.

Практическите резултатите
на българските сортове през та-
зи година са забележителни, ка-
за проф. Нанкова в отговор на
въпрос за баланса между бъл-

гарската и чуждата селекция в
сортовата структура, която до-
минира зърнопроизводството в
България. "Не само у нас. Бъл-
гарската селекция много добре
се представя и в Турция. И то
не от най-новото ни поколение.
Там са купени няколко българ-
ски сорта, други се изпитват в
различни райони на Турция, къ-
дето условията са далеч по-
драстични, отколкото у нас, и
те се представят изключително
добре. Решаващи са не  коли-
чествените, а качествените ха-
рактеристики на сортовете, по-
сочи проф. Нанкова.

Друг проблем, за който уче-
ните алармират отдавна, но ни-
кой не ги чува, е скоростното
изчезване на хумуса от почва-
та. "В Добруджа, на тези висо-
кокласни черноземи, нашите
изследвания показват, че в аб-
солютни стойности - 0,8 до 1-

1,4% е паднал хумуса. Което е
доста негативна тенденция. И в
най-добра светлина са черно-
земите в Кардамско-Дуранку-
лашкия регион, в региона на
Добрич, но колкото повече се
отива на север и на запад, там
съдържанието на хумус е под
3%", обърна внимание профе-
сорът. С оглед на това трябва
да бъде преразгледана и прак-
тиката на палене на следжът-
вените остатъци.

Но тровенето и убиването на
почвата се прави и по друг на-
чин. "Има една дисциплинира-
ща дата, от която не трябва да
се вкарват азотни торове, кое-
то изобщо не се спазва. Тази
есен беше топла, нямаше дос-
татъчно влага на голяма дълбо-
чина в почвата. Валежите са ед-
но, истинският запас на влага
в почвата е друго, това още по-
вече ни задължава за начина,

по който храним растенията. И
в този смисъл безогледното
азотно торене им нанася мно-
го повече вреди, отколкото да
им помага. Знам за фермери,
които стигнаха до 100 кг амо-
ниева селитра на дка и с всяко
следващо внасяне посевите ста-
ваха по-зле.  Затова е важно
да се създадат добри условия
преди сеитбата и използването
на органични торове. Това е не-
що, което в момента изключи-
телно много ще помогне", от-
беляза проф. Нанкова. ç
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Паметник на културата
с 1000-годишна история е
оставен на произвола на
съдбата, въпреки че е
спечелен проект за него-
вото възстановяване по
Програмата за развитие
на селските райони
(ПРСР). Странно, но факт.
В центъра на поредния
скандал за злоупотреба с
европейски субсидии
попада манастирът "Свети
Георги" край пловдивското
село Белащица. През юни
2018 г. е подписан договор
с Държавен фонд "Земеде-
лие" (ДФЗ) за неговото
възстановяване. Одобрени-
те пари по подмярка
"Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане,
възстановяване и подобря-
ване на културното и

Äîðè äóõîâíèöè çëîóïîòðåáÿâàò
ñúñ ñóáñèäèè îò ÄÔÇ
Ïàìåòíèê íà êóëòóðàòà ñå ðóøè, âúïðåêè ÷å ñà îòïóñíàòè
ïàðè ïî ÏÐÑÐ çà íåãîâîòî âúçñòàíîâÿâàíå

Îò 7 ãîäèíè Áúëãàðèÿ íå áåøå ñâèâàëà ïëîùèòå ñè ñúñ ñëúí÷îãëåä
äî 7,8 ìèëèîíà äåêàðà

Как ще докажем продукция, при
положение че голяма част от нея
стои по складовете заради зат-
руднения пазар в пандемичната
обстановка? Този въпрос задават
картофопроизводителите, които
имат срок до 1 февруари да по-
дадат документите си за реализи-
рана продукция. Подадохме пис-
мо в Министерството на земеде-
лието, храните и горите, в което
обяснихме ситуацията за пореден
път, разказа пред Агри.БГ Тодор
Джиков, председател на Национал-
ната асоциация на картофопро-
изводителите (НАК), и обясни:  "На
всички е ясно, че много от про-
дукцията остана на склад заради
неработещите ресторанти и заве-
дения. Попитахме за изход от си-
туацията и как ще кандидатства-
ме по обвързана подкрепа, при
положение, че нямаме продажби.
Отговорът е, че съжаляват, но на-
редбата е такава и помощта е са-
мо за земеделци, които са си пок-
рили продажбите, които са си ре-
ализирали продукция от по 2 то-
на от декар и това, което е оста-
нало в складовете, няма да се счи-
та за реализирана продукция".
Джиков припомни, че предвиж-

дайки тази ситуация на по-ранен
етап, от асоциацията предложиха
държавата да подпомогне пласи-
рането на продукцията от карто-
фи, като задължи държавните и
общински учреждения да купуват
български картофи. Коментарът му
е, че основната суровина спокой-
но е могла да влезе с привилегии
в социалните кухни, детските гра-
дини, болничните заведения и т.н.
"Не само, че не направиха нищо,
но и сега ще ни лишат от обвър-
заното подпомагане, възмутен е
представителят на сектора",допъл-
ва той.
Другото предложение на бран-

ша е да се намери начин складо-
вите наличности да се опишат и
приемат за реализирана продук-
ция като се даде определен срок
от няколко месеца на стопаните
да реализират и тези количества.
А ако не се продаде тази стока,
съответно да се бракува. Има го
и това в счетоводството. Същест-
вуват такива възможности, но ако
държавата не иска да види нуж-
дата и положението на сектора,
нищо не може да се направи, зак-
лючава Джиков.
Картофът е култура с по-дълъг

срок на годност. При добро скла-
диране и съхранение наистина е
възможно неговото пласиране и
на по-късен етап макар и на по-
ниски цени. Ако все пак не се при-
ложи някакво извънредно реше-
ние, предвид сложната изминала
година, то тогава на преден план
излиза съмнението, че злоупотре-
бите с фалшиви фактури ще от-
бележат своя пик в сегашното до-
казване на реализирана продук-
ция. В крайна сметка фермерите
ще търсят начин да оцелеят. "За
мен доказването на добиви тряб-
ва да остане, но да се редуцират
изискванията за добив в планин-
ските райони на около един тон
от декар. Фермерът в Копривщи-
ца или Смолян няма как да регис-
трира два тона от декар, защото
на тези места може максимално
да се добие малко над тон и по-
ловина от декар. Така държавата
принуждава хората да лъжат, за-
щото изискванията не са реалис-
тични, а губещи са и двете стра-
ни", каза Тодор Джиков. ç

Çàðàäè COVID-19
ôåðìåðè èñêàò
îòñòúïêè
â äîêàçâàíåòî
íà ïðîäóêöèÿ

През последните седем
години площите със слънчог-
лед в страната винаги са
надхвърляли 8 милиона де-
кара, като през 2013 и 2017
година те дори са достигна-
ли 9,2 и 9,3 млн. дка. Огром-
ната суша през последните
две зими обаче принуди
фермерите за първи път да
свият доста насажденията
си, като през 2019 г. в стра-
ната бяха засети едва 7,89
млн. дка, а през 2020 г. - 8
милиона дка. Данните са от
последните два аграрни док-
лада на Министерството на
земеделието, които предс-
тавят картината в производ-
ството на основните зърне-
ни и маслодайни култури,
поддържащи икономическа-
та мощ на българското зе-
меделие.

Горещото лято на 2020 го-
дина "извади от обувките" и
зърнопроизводители, и гра-
динари. Затова и немалка
част от тях силно възнего-
дуваха от нежеланието да
се обърне по-голямо внима-
ние на проблемите с кли-
мата и силното засушаване
на административно ниво. И
докато администрацията не

природното наследство на
селата" е за близо 620 000
лв. Ремонтът на сградата е
трябвало да приключи в
началото на юни 2020 г.,
но още през януари кме-
тът на село Белащица
изпраща сигнал до област-
ния управител на Пловдив,
че договорът не се изпъл-

нява, съобщава радио
"Дарик".

Междувременно манас-
тирът продължава да се
руши. За три месеца
Икономическа полиция
събира достатъчно доказа-
телства, че въпреки спече-
лената обществена поръч-
ка ремонтни дейности не

са извършвани. На база
на изготвения доклад
Държавен фонд "Земеде-
лие" сезира Върховната
касационна прокуратура.
Справка с устава на
Българската православна
църква сочи, че манасти-
рът се стопанисва от
Епархийския съвет, чийто
председател е Пловдивс-
кият митрополит Николай.
Негов е и подписът под
всички документи.

Окръжната прокуратура
в Пловдив завежда дело
за предоставяне на невер-
ни сведения в ДФЗ във
връзка с проект, който се
финансира с европейски
пари. За такова престъпле-
ние по закон се налагат
до 3 години затвор и глоба
до 5000 лв. ç

успя да разработи мярката
за управлението на риска,
по която отчасти биха мог-
ли да бъдат подпомогнати
проекти в напояването, фер-
мерите очевидно  сами ще
търсят алтернативи за биз-
неса си, като се насочат към
по-сухоустойчиви култури и
сортове.

Фактът, че и световните
пазари избухнаха с повиша-
ването на цените на основ-
ни зърнени и маслодайни
култури, също е доказател-
ство за липси в предлага-
нето и на царевица, и на
пшеница, и на слънчоглед.
Ще припомним, че в края
на 2020 година борсовите це-
ни на слънчогледовото мас-
ло удариха рекорд, дости-
гайки 1235 щатски долара за
тон, при 865 щ.д./т в края
на 2019 г.

Но да се върнем в Бълга-
рия, където освен при слън-
чогледа спад през послед-
ните години се наблюдава
и в производството на ече-
мик. Според Аграрния док-
лад за миналата година раз-
мерът на площите е нама-
лял до 1,12 млн. декара, до-
като седем години по-рано

- през 2013 година ечеми-
кът е бил засяван върху 1,8
млн. дка. Безспорната при-
чина за постепенния отлив
от тази култура е слабото
потребление в животновъд-
ството.

И докато при ечемика
слабото търсене е обектив-
на причина за отказа от та-
зи култура, то при слънчог-
леда не е така. Построени-
те големи рафинерии през
последните години се пре-
върнаха в постоянни клиен-
ти на българските фермери.
Затова и повечето земедел-
ци от Южна България нап-
ример намират пазар за
продукцията си веднага след
жътвата. А при намаляващо-
то производство на масло-
дайното семе расте и него-
вият внос, което също се от-
белязва като нова тенден-
ция за вътрешния пазар.

Пшеницата продължава

да държи първенството сред
зърнените култури, като из-
ключение прави последна-
та есенна сеитба, когато
площите бяха силно нама-
лени. Ако през 2019 година
засетите площи надхвърли-
ха 12 млн. дка, то есента на
2020 г. сеитбата приключи с
под 11 млн. дка. - от срам
министерството дори не да-
де окончателна статистика.
За сравнение - през 2013 го-
дина пшеничените полета се
простираха върху 13 милио-
на декара.

На този фон ливадите, за-
сети с бобови и житни кул-
тури, отчитат сериозен бум.
Докато през 2013 година те-
зи площи са били едва 832
хиляди декара, то през 2019
г. надхъвърлят 1,2 млн. дка.
Да се чуди човек на инте-
реса към това планинско
производство,пише Си-
нор.БГ. ç

Трудната и хаотична 2020 го-
дина завърши с възходящ тренд
на цените на основните зърне-
ни култури по световните бор-
си и тенденцията се запазва
през първите две седмици на
новата 2021 година. Продължа-
ва осезаемата активност на
борсовите пазари, като цените
на зърнените контракти са еди-
нодушни в движението си на-
горе. Намалените прогнози за
добивите в глобален аспект при
всички култури, притесненията

Öåíèòå íà çúðíîòî íà áîðñàòà ó íàñ íå ïîìðúäâàò çà ðàçëèêà îò òåçè ïî ñâåòà
за неблагоприятни климатични
условия и страховете вследст-
вие на световната пандемия
оказаха силен натиск върху це-
ните в посока нагоре при всич-
ки контракти. Особено значе-
ние и принос имаха и въведе-
ните от Русия квоти и такси вър-
ху износа. През тази седмица
пшеницата в САЩ поскъпна с 3
долара до 293 щатски долара
за тон, тази във Франция се
вдигна с 18 евро до 235 евро
за тон. Цените и в Русия и в

Украйна също се повиши със
съответно 7 и 10 долара до ед-
наквите 280 щ.д./т. При  царе-
вицата цената в САЩ добави 14
долара до 253 щ.д./т, в Украй-
на промяната е по-значителна
- плюс 18 долара и 255 щ.д./т.
Ечемикът във Франция добави
само 1 евро до 222 евро/т, а в
Украйна плюс 3 долара до 230
щ.д./т. Рапицата в Европейския
съюз Еuronext също не изоста-
ва от тази възходяща тенден-
ция - тя поскъпна с 9,75 евро

до 439,50 евро/т.
В подкръг "Зърно" на Софий-

ската стокова борса на отми-
налата седмица за хлебната
пшеница котировките "купува"
липсваха, продавачите анонси-
раха 390 лева за тон, а за фу-
ражна пшеница - 380 лв./т. Фу-
ражен ечемик се търси на 330
лв./т. При маслодайния слънчог-
лед за търсенето от място це-
ните са от 900 до 920 лв./.т,
продавачите обявяват 950 лв./
т. Всички цени са без ДДС. ç
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Айнщайн беше казал:
"Две неща са безгра-

нични: Вселената  и
човешката глупост.

За Вселената все пак
не съм сигурен".

В началото на 2021 г.
се появи информация за
опитите на председател-
ката на Камерата на
представителите Нанси
Пелоси да бъде въведен
нов език в политическия
живот на САЩ.

И тази информация
събуди основателна
тревога в мислещите
хора на континента. Този
факт нямаше да бъде
така притеснителен, ако
не познавахме желание-
то на САЩ през послед-
ните двайсет години да
налагат всеки свой поли-
тически опит върху
останалия свят.

Ние знаем как някои
решения на американско-
то правителство могат
бързо да променят съот-
ветния начин на мислене
и в ЕС. Имаме такива
случаи. И затова страхът
от новата идея за създа-
ване на "най-приобщаващ
език" (както се обявява в
медиите това действие) е
много тревожна за всич-
ки нас, които обичаме
своя език такъв, какъвто
е, и смятаме, че той е
създаден от нашите
предци и не трябва да се
променя с политически
декрети.

Както съобщи агенция
"Фокус", според The
Washington Post предсе-
дателката на Камарата
на представителите
Нанси Пелоси се надява
да направи новия Конг-
рес на САЩ "най-приоб-
щаващия в историята". А
преди това в WSJ напи-
саха: "Неутралният пол е
повече от игра на думи",
визирайки изреченото от
Нанси Пелоси.

Ето за какво става
дума.

Той, тя, баща и
майка - тези думи в
117-ия конгрес няма
да се използват,

ако бъде одобрен новият
правилник на Камарата
на представителите.
Специална комисия "ще
разгледа неравенствата
въз основа на раса, цвят

на кожата, етническа
принадлежност, религия,
пол, сексуална ориента-
ция, полова идентичност,
увреждания, възраст и
национален произход", се
казва в доклада.

Също така се съобща-
ва, че комисията "ще
зачита всички видове
пол и ще замени всички
местоимения и думи,
обозначаващи семейни
връзки, с неутрални по
пол в правилата на
Камарата на представи-
телите".

Резолюцията на Кама-
рата на представителите
посочва кои конкретни
термини и местоимения
повече не трябва да се
използват. Морският
термин "моряци" (seamen)
ще бъде заменен с неут-
ралния по пол seafateres,
който не включва думата
"мъже" (men). Подобна е
ситуацията и с думата
"председател" (chairman),
в новата директива ще
бъде заменена с
chairperson ".

"Трябва да се премах-
не:

- "баща, майка, син,
дъщеря, брат, сестра,
чичо, леля, братовчед,
братовчедка, племенник,
племенница, съпруг,
съпруга, тъст, тъща,
свекърва, зет, снаха,
втори баща, мащеха,
доведен син, доведена
дъщеря, полубрат, полу-
сестра, внук и внучка" и
да се заменят с "родител,
дете",

- sibling (общо поня-
тие) вместо конкретното

брат, сестра, съпруг,
родители на съпруга,
дете на съпруга и т. н.",
се казва в резолюцията

Промените в езика
също променят фразата
"той/тя подава заявление
за оставка" и се заменя
с "оттегля се". Изразът
"той/тя се въздържа"
ще бъде заменен с
"този член, делегат,
постоянен представител
се въздържа".

Опитвам се да
разсъждавам
спокойно

и си казвам, че това,
което чета, се отнася
само и единствено за
Съединените американски
щати. Свободна държава,
която може да приема
такива правила за живот,
каквито се харесват на
нейните граждани. Трево-
гата ми обаче идва от
съзнанието, че това вече
световно движение за
унищожаване на някои
понятия в езика на хора-
та ще доведе до унищо-
жаване на някои същест-
вени взаимоотношения и
така може да предизвика
фатални промени в нашия
живот.

И това движение няма
да си остане някъде там,
по широкия свят, а

ще дойде и до ЕС,
а оттам и до
България.

И тогава, вместо да се
занимаваме с проблеми-
те, които реално вълну-
ват нашия народ, ще

NO COMMENT!

трябва да се борим с
незнайно откъде връхле-
тялата ни буря с косми-
чески характер, от която
нямаме никаква нужда.

Защото Създателят се
е мъчил милиони години
да създаде такова богато
и красиво многообразие
от форми и видове на
Земята, което апологети-
те на посочените проме-
ни искат да унищожат и
да поставят в калъпи без
цвят, мирис и форма.

Ние сме различни,
всичките седем милиарда
същества, живеещи на
Земята. По цвят, по раса,
по пол, по религия, по
образование и възпита-
ние. И искаме да останем
такива - различни. Като
създадем условия, разби-
ра се, на всички жители
на Земята да имат равни
права в обществено-
икономическо и културно
отношение. Останалото е
дело на природата, в
чиито дела не трябва да
се намесваме така без-
пардонно.

Вие си помислете

по какви учебници
ще се изучава
медицината,

тъй като в нея почти
всеки ред е изграден
върху разликата между
мъжа и жената. Сигурно
ще се намерят угодливи
преводачи да създадат
нови учебници. А как ще
определяме пола на
животните, които няма да
могат да четат и ще
продължават да се отна-
сят помежду си постаро-

му? Също интересен
въпрос който очаква
отговор.

Освен това нашето
усещане е, че с тези идеи
много повече ще се
подсили разделението
между хората, отколкото
тяхното обединение.
Защото така предлаганите
общи понятия не същест-
вуват в природата и
обществения живот.
Защото, след като
бъдат приети (ако това се
случи! - все пак в САЩ
има много разумни хора),
тези отношения ще
бъдат наложени в универ-
ситетите и училищата.
Това е сигурно! Ще бъдат
платени и направени
преводи и прекроена
цялата художествена
литература.

А с много писатели
просто ще се разделим
завинаги, защото те няма
да могат да бъдат пре-
веждани политически
коректно. Не ми е жал
за Чарлз Буковски, но
сигурно така ще стане
например с О'Хенри и с
Ърнест Хемингуей - при
тях само с едно местои-
мение за всички родове
не можеш да минеш.

Добре, че не е жив
нашият велик поет да
прочете:

"Не плачи, родител,
не тъжи,

че станах ази
хайдутин,

Хайдутин, родител,
бунтовник…"

Нямам коментар!

Çà ëóäîñòòà
íà ò. íàð.
ïðèîáùàâàù
åçèê, êîéòî
ñ ïîëèòè÷åñêè
äåêðåò
èçìåñòâà åçèêà
íà íàøèòå
ïðåäöè,
êîéòî îáè÷àìå

Проф. Любомир
ХАЛАЧЕВ

Нанси

Пелоси
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Åëåîíîðà Ìèòðîôàíîâà ùå å íîâèÿò ïîñëàíèê
íà Ðóñèÿ ó íàñ
Áèâøàòà ðúêîâîäèòåëêà íà
„Ðîññîòðóäíè÷åñòâî“ è øåô
íà ðóñêàòà ìèñèÿ â ÞÍÅÑÊÎ
íàìèðà Áúëãàðèÿ çà
ïðåêðàñíà ñòðàíà, â êîÿòî
èìà ìíîãî ïðèÿòåëè

Руският президент Вла-
димир Путин е подписал
указа за назначаване на
Елеонора Митрофанова,
бивша ръководителка на
"Россотрудничество", за нов
извънреден и пълномощен
посланик на Руската феде-
рация в Република Бълга-
рия. За първи път този пост
се заема от жена.

Документът е публикуван
на официалния руски пор-
тал за правна информация.

С друг указ президентът
Путин е освободил от длъж-
ност досегашния руски пос-
ланик в София Анатолий
Макаров, който е в Бълга-
рия от 2016 година.

Новият руски посланик
у нас Елеонора Митрофа-
нова е родена на 11 юни
1953 г. във Волгоград. Баща
й Валентин Митрофанов е
бивш високопоставен сът-
рудник на Държавния пла-
нов комитет на Съветския
съюз.

През 1975 г. завършва
Факултета по международ-
ни икономически отноше-
ния в световно признатия

Московски държавен инс-
титут за международни от-
ношения (МГИМО). Защита-
ва дисертация и получава
степен "кандидат на иконо-
мическите науки", владее
английски, френски и ис-
пански език. Новият пос-
ланик на Русия в България
започва дипломатическата
си кариера през 2001 г.

След това в периода
2004-2009 г. оглавява Руския
център за международно
научно и културно сътруд-
ничество ("Росзарубежцен-
тър", който след това се
трансформира в "Россот-
рудничество").

В периода от 28 януари
2009 г. до 19 септември 2016
г. е постоянен представител
на Руската федерация към
ЮНЕСКО в Париж.

На 23 ноември 2009 г. е
избрана за председател на
Изпълнителния съвет на
ЮНЕСКО за периода 2010-
2011 г. и назначена за зам.
генерален директор на ор-
ганизацията по администра-
тивните въпроси от Коичи-
ро Мацура.

От юни 2011  до юли 2012
г. е председател на Коми-
тета за световно наследст-
во на ЮНЕСКО. Тук рабо-
ти в тясна координация с
Ирина Бокова, която по то-
ва време е директор на
ЮНЕСКО.

"Тя е учила в МГИМО, къ-
дето е била и Ирина Боко-
ва, но са били в различни
факултети", научи "Епицен-
тър". Двете се познават от
работата си в ЮНЕСКО. Из-
ключително близки са. "Еле-
онора ще бъде крайно ефек-
тивна в България, защото
познава всички", коментира
пожелал анонимност събе-
седник пред руско издание.

През 2017-2020 г. Митро-
фанова отново оглавява
"Россътрудничество".

Това е служба към рус-

кото Министерство на вън-
шните работи, която оказ-
ва подкрепа на руснаците
по света и укрепва връз-
ките в рамките на бившия
СССР и републиките му.

"Россотрудничество" се
занимава с програми като
курсове по руски език, под-
бор на стипендианти за обу-
чение в Русия и организи-
ране на разнообразни ме-
роприятия като шествия, бе-
седи и лекции на руска те-
матика.

Заслуга на Митрофано-
ва е природен парк "Ленин-
ските стълбове" да бъде
признат за наследство от
ЮНЕСКО.

Под нейно ръководство
комитетът признава и още
десет културни забележи-
телности на Русия, сред ко-

ито са природен парк "За-
паден Кавказ", "Златните
планини на Алтай", "Девст-
вените гори на Коми", Кам-
чатският вулкан.

Елеонора Митрофанова
има три деца, съпругът й се
казва Владимир.

А брат й Алексей Мит-
рофанов е руски политик,
депутат в Държавната ду-
ма в периода 1993-2016 г.,
член на Либералдемокра-
тическата партия (1991-
2007) и на партия "Справед-
лива Русия" (2007-2012).

Тя ще започне работа в
София през февруари.

"България е прекрасна,
интересна страна. Позна-
вам много хора там, прие-
мам тази среща с удовол-
ствие", каза Митрофанова
пред РИА Новости. ç

"На януари 1878 г. през Тревнен-
ските проходи преминава лявата
колона на Южния отряд с коман-
дир генерал-лейтенант Николай
Святополк-Мирски с общ състав 18
800 войници и офицери, 25 бата-
льона, една опълченска дружина,
6 ескадрона, сапьорна рота и 24
оръдия." Това напомни във Фейс-
бук Невяна Продева - художничка
и внучка на големия български пуб-
лицист Стефан Продев.

Тя продължи: "2000 българи от

Áëàãîäàðíè áúëãàðè òà÷àò ïàìåòòà çà
Ðóñêî-òóðñêàòà îñâîáîäèòåëíà âîéíà

нат в чест на опълченците, руски-
те воини и героите от района". Ол-
га с християнско име Елена e ки-
евска княгиня - съпруга на княз
Игор I и майка на княз Светослав I,
от чието име управлява между
945 г. и 969 г. Според руски и бъл-
гарски автори тя е внучка на бъл-
гарския владетел Борис I Покръс-
тител. Олга е сред първите руски
светици и е смятана за активен

разпространител на християнство-
то, напомня Невяна Продева, коя-
то допълва, че Николай Иванович
Святополк-Мирски е руски княз,
офицер, генерал от кавалерията,
участник в Руско-турската война
(1877 - 1878).

Преминава през зимата при су-
рови метеорологични условия Трев-
ненския проход и освобождава за
втори път Казанлък. ç

Ямбол отбелязва 143 години от Освобождението си от османско владичество.
По традиция официалната церемония по отбелязване на историческата за града дата
се състоя пред паметната плоча на мястото, където са посрещнати руските войници

от 23-ти Донско-казашки полк през 1878 година, предвождани
от полковник Николай Яковлевич Бакланов.

Тревненския район чистят снега
пред войниците, запътили се за
последното голямо сражение по
времето на Руско-турска освобо-
дителна за България война, а имен-
но разгрома на османските войс-
ки при Шипка и Шейново.

По случай това героично пре-
минаване и последвалата победа
група родолюбиви граждани от
Плачковци и Трявна самоорганизи-
рано поднесоха цветя на паметни-
ка на св. Олга в Плачковци, издиг-

Снимка Пресфото БТА
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- Г-н Герасимов, преди четири
години по време на световноизвестния
форум в Давос (Швейцария) президен-
тът на КНР Си Дзинпин формулира
стремежа на Китай за постигане на
глобална общност на споделена съдба.
Как резонира в света тази идея на
Си Дзинпин?

- Наистина, преди време на между-
народния форум в швейцарския курорт
Давос - среща на влиятелни полити-
чески лидери, финансисти и културни
дейци от цял свят, председателят Си
лансира за първи път пред световната
публика своята визия за общество на
споделена съдба. В епохата на глоба-
лизма, на т. нар. планетарно село
където всички новини - добри и лоши -
се разпространяват с мълниеносна
бързина от електронните медии, точно
както се споделят новостите през
оградите на къщите в едно малко
селище, където търговията и обменът
на всякакви стоки не познават грани-
ци, време и разстояния, очевидно е
настъпил - според Си Дзинпин -
моментът за изграждане на едно "об-
щество на споделена съдба". В това
общество постепенно разликите между
Север и Юг, между богати и бедни,
развити и развиващи се страни посте-
пенно ще избледняват, за да се стигне
в един бъдещ етап до една социална
хармония, до изравняване на социал-
ните пластове.

- Възможно ли е това по принцип и
в какви срокове би могло да се случи?

- Тази социополитическа визия на
председателя Си е много по-мащабна и
иновативна от няколкото думи, с които
е формулирана. Това означава, че
феноменът "общност на споделена
съдба" не може да се осъществи в един
кратък исторически период, че за
неговата реализация са необходими
огромни усилия на всички държави от
петте континента. Нужна е добра воля,
откритост и хуманност, грижа за по-
слабия, за по-бедния и по-изостана-
лия. И все пак е възможно!

- В тази връзка бихте ли коменти-
рали резултатите от действията на
китайското правителство за справяне-
то с бедността в страната, което беше
и един от акцентите в новогодишното
приветствие на президента
Си Дзинпин?

-  Победата на Китай в борбата с
бедността може да се нарече епохална!
Само за четири десетилетия, до края
на миналата година, схватката с един
от най-зловещите врагове на човека -
недоимъка, бе спечелена от партията,
правителството и народа на КНР. От
лапите на бедността бяха измъкнати
800 милиона души, а т. нар. средна
класа в страната (хора със средно и
високо задоволен бит) достигна 400
милиона. И това само за някакви си
четири десетилетия...

Разговор на
Радио "Китай"
с Петър
Герасимов -
журналист,
публицист
и писател,
по повод
навършването
на четири
години от
историческото
слово на
китайския
президент
Си Дзинпин
по време на
Световния
икономически
форум в Давос
-Швейцария,
в което той
лансира идеята
си за "общност
на споделена
съдба за
човечеството"

Îáùåñòâî íà ñïîäåëåíà ñúäáà -
åäíà ðåàëíà âúçìîæíîñò

На фона на безпрецеден-
тните трудности пред гло-
балната търговия и иконо-
мика, причинени от панде-
мията от COVID-19, Китай
регистрира рекордно висок
стокообмен с чужбина за
2020 г., затвърждавайки по-
зицията си на единствената
голяма икономика с положи-
телен растеж и създавайки
стимул за възстановяване-
то на глобалната индустрия
и верига за доставки.

След резкия спад на вън-
шната търговия на Китай
през първото тримесечие на
2020 г., благодарение на
мерките на правителство за
възстановяване на произ-
водството, от април започ-
на да се наблюдава ръст на
стокообмена.

Социализмът с китайски характерис-
тика доказа на света своите безусловни
социополитически, стопански и хума-
нитарни предимства. А с непостижи-
мия си успех в пандемията COVID-19,
Китай потвърди на практика думите на
председателя Си Дзинпин, че за пар-
тия и правителство в Китай човекът е
най-висшата ценност!

В това отношение напълно реално
изглежда изграждането на общество
със споделена съдба в планетарен
мащаб. Разбира се, времето за осъщес-
твяването зависи от добрата воля и
искрения, честен стремеж на всички
правителства и народи. А тази гигант-
ска координация и социален градеж
изискват време и търпение.

И тук социалистически Китай може
да бъде примерът как в рамките на
една държава (дори и огромна като
КНР) е възможно пълното преодолява-
не на бедността, издигане на средния
икономически статус на обществото -
все значими градивни елементи, които
успешно могат да подпомогнат изграж-
дането и на глобално общество със
споделена, наистина добра и хармо-
нична съдба.

Êèòàé ùå ïðîäúëæè äà ðàáîòè çà èêîíîìè÷åñêàòà ãëîáàëèçàöèÿ
По данни на статистика-

та износът на текстилни про-
дукти, медицинска апарату-
ра и лекарства за 2020 г. са
нараснали с 31%, на табле-
ти, лаптопи и домашни елек-
троуреди - с 22,1%. В съ-
щото време вносът на су-
ров петрол и руда се е уве-
личил съответно със 7,3% и
7%, на зърнени храни - с
28%, а на месо - с 60,4%.

В коментар на Ройтерс
се посочва, че силното въз-
становяване на китайската
икономика през миналия де-
кември е изиграло стимули-
раща роля за потребление-
то на чуждестранни продук-
ти и е надхвърлило очаква-
нията на агенцията.

Всичко това показва, че
през 2020 г. китайската вън-

шна търговия продължи сво-
ето устойчиво и високока-
чествено развитие благода-
рение на мерките на прави-
телството и усилията на хо-
рата. Страната успя да за-
пази и затвърди ключовата
си роля в световната индус-
трия и верига на стойност-
та, създавайки в същото
време възможности за сво-
ите партньори.

В същото време обаче
трябва да е ясно, че
COVID-19 създава множес-
тво фактори на нестабил-
ност. И в условията на гло-
бализация само ако си сът-
рудничат за справяне с пан-
демията и насърчаване на
свободната търговия, раз-
личните страни ще съуме-
ят да ускорят своето и на

целия свят икономическо
възстановяване. В този
процес Китай ще продъл-
жи за подкрепя и работи
за глобализацията.

Китай ще надмине САЩ,
превръщайки се в най-голе-
мия пазар на интернет на
нещата през 2024 г., се по-
сочва в доклад за индуст-
рията.

Очаква се Китай да по-
харчи около 300 милиарда
щатски долара в сферата до
2024 г. с годишен темп на
растеж от 13% през след-
ващите пет години. Това со-
чат данните на компанията
за пазарни проучвания
International Data Corpo-
ration". През 2024 г. разхо-
дите на Китай за интернет
ще представляват 26,7% от

глобалните в сектора, след-
вани от САЩ с 32,8% и За-
падна Европа с 23,4%.

Старшият пазарен анали-
затор на компанията Джо-
натан Льонг каза, че в на-
чалото на годината Китай е
намалил разходите за интер-
нет заради епидемията от
COVID-19. "Тъй като Китай
продължава по пътя на въз-
становяването, очакваме
скок на пазара през след-
ващите години, защото ком-
паниите започват да разби-
рат жизненоважната роля на
интернет на нещата в пре-
венцията и контрола на за-
разата, както и възможнос-
тите, които предоставя за
смекчаване на последиците
от пазарните смущения",
подчерта Льонг.

Си Дзинпин говори по време на Световния икономически форум в Давос
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Â Ñèðèÿ íÿìàõìå ïðàâî íà ãðåøêà

Президентът на Русия
Владимир Путин решава
да замине за Сирия през
януари 2020 г. въз основа
на докладите на редица
служби, в това число и
на Генералния щаб на
руските Въоръжени сили,
каза министърът на
отбраната Сергей Шойгу
в интервю за докумен-
талния филм на Евгений
Поддубни "Без право на
грешка. Рождественската
визита в Дамаск" по
телевизионния канал
"Россия-1".

"Решението беше
взето от самия прези-
дент", каза Шойгу и
добави, че в този момент
е било времето за завър-
шване на поредния етап
от операцията в Сирия, а
и време за оценка на
резултатите. Министърът
уточни, че към този
момент е завършен
етапът на основната
силова работа и е започ-
нал преходът към следва-
щия етап - възстановява-
нето на мирния живот.

Според Щойгу за
подготовката на визитата
на руския президент в
Сирия може да се засне-
ме холивудски трилър и
учебен филм за специал-
ните служби. "Ако се
заснеме детайлно, с
всичките подробности
филм, той, от една стра-
на, може да бъде добър
учебник и пособие за
организиране на подобен
род работа на всички
служби без изключение,
а, от друга - ще е по-як
от холивудски трилър",
каза Шойгу.

ПОДГОТОВКАТА

Подготовката на
визитата на Путин в
Сирия започва дълго
преди пътуването. "Нап-
равихме пълна, тотална,
дълбока оценка на всич-
ки заплахи. Трябваше да
се извършат много и
много дейности, без да
се възбуди интерес към
тях - да се избегнат
въпросите какво правят
тези, с какво се занима-
ват?", каза ръководителят
на руското военно ве-
домство.

Началникът на Гене-
ралния щаб на руските
Въоръжени сили армейс-
ки генерал Валерий
Герасимов разказа, че са
били взети всички въз-
можни мерки за отстра-
няване на изтичане на
информация. "Това е
Изтокът, тук хората имат
навика каквато и инфор-
мация да получат, бързо
да я доведат до знанието

Русия и Сирия можели
да си отдъхнат едва
когато самолетът на
Путин, излетял от Да-
маск, излязъл от зоната
на противовъздушната
отбрана, каза Костюков.

Според признанието
на Шойгу напрежението
сред тези, които са
осигурявали посещение-

Страницата подготви
Влади ВЛАДКОВ
В. „Русия днес -
Россия сегодня“

на съседи и роднини.
След 10 минути всяка
информация щеше да се
знае от половината
Сирия", поясни той.
Според него най-добрият
начин да бъдат избегнати
изтичания на информа-
ция е просто тя да не се
дава на никого. "В този
режим и работехме",
добави Шойгу.

Според заместник-
началника на ГЩ адми-
рал Игор Костюков много
структури са привлечени
към гарантиране на
сигурността на визитата
на Путин под прикритие.
"В действителност това е
отговорност, от която
бяха проникнати всички
привлечени към тази
операция служители.
Нямахме право на греш-
ка, дори не на грешка,
на най-малък пропуск",
каза Костюков.

дълбокото познаване на
ситуацията в Сирия и
конкретно в Дамаск е
помогнало в организаци-
ята на работата. Това е
била наистина сложна
операция.

"Имаше много неясни
моменти. Искам да кажа
обаче, че участваха и
много други структури,

Ñåðãåé Øîéãó ðàçêðè êàê å ïðîòåêëà
ïîäãîòîâêàòà çà ïîñåùåíèåòî
íà ïðåçèäåíòà Ïóòèí

вертолетни групи, над
центъра на града е уста-
новен разузнавателен
аеростат, в небето над
сирийската столица
работят безпилотни
летателни апарати, по
маршрута на движение
на колоната са разгърна-
ти системи за специална
връзка, средства за
радиоелектронна борба.

ЗА ВИЗИТАТА

Посещението на Вла-
димир Путин в Дамаск се
състоя на 7 януари 2020
г. Руският държавен
глава заедно със сирийс-
кия президент Башар
Асад посещават команд-
ния пункт на руската
групировка в Сирия,
разположен в Дамаск,
и Омейядската джамия,
известна като Голямата
джамия на Дамаск. Това
е една от най-големите и
най-старите джамии в
света. Освен това двама-
та лидери посещават
съборната църква "Света
дева Мария".

Визитата преминава
на фона на убийството
на командващия силите
със специално предназ-
начение "Ал Кудс" на
Корпуса на стражите на
ислямската революция
(елитни части на иранс-
ките Въоръжени сили)
генерал Касем Сюлейма-
ни. Той загива в нощта
срещу 3 януари 2020 г. в
резултат на ракетен удар
на САЩ в района на
багдадското летище. В
отговор на това в нощта
срещу 8 януари Техеран
нанесе ракетен удар по
два обекта в Ирак, из-
ползвани от американс-
ките военни - базата
Айн ел Асад и летището
на град Ербил. Иранско-
то ръководство нееднок-
ратно заявяваше, че
непременно ще отмъсти
за убийството на Сюлей-
мани.

Както подчертаваха
тогава аналитиците,
Путин е тръгнал за Близ-
кия изток в момент,
когато регионът се оказ-
ва на ръба на голяма
война след авантюрата
на САЩ. Както заяви
тогава пред ТАСС дирек-
торът на Центъра за
стратегически изследва-
ния "Истишария" в Бейрут
Ида Ризк, със своята
визита в Дамаск Путин е
засвидетелствал пред
съюзниците и приятелите
на Москва, че Русия
остава вярна на своя
курс към пълно унищожа-
ване на тероризма на
сирийска земя и е пот-
върдил твърдостта на
своите позиции.

Той подчерта, че
кръгът от лица, познава-
щи детайлите на опера-
цията, е бил съвсем
ограничен. "Ще кажа по
"шпионски", че фрагмен-
тарно, под прикритие към
планирането и осигурява-
нето на това мероприя-
тие се привличаха и
други структури", каза
Костюков. Според него

които също носеха отго-
ворност и се справиха
успешно. Някак си всич-
ки се консолидираха - и
Федералната служба за
охрана, и другите струк-
тури, и нашите сирийски
партньори и колеги",
отбеляза адмиралът.

Военнослужещите и
специалистите от другите
силови структури на

то, е нараствало с всяка
минута.

Както разказа армейс-
ки генерал Герасимов,
цялата операция е извър-
шена секретно. Напълно
с детайлите й  са били
запознати само няколко
души. Пътуването е
подготвяно под легендата
"посещение на министъра
на отбраната".

Според телевизионния
канал "Россия-1" на
картите са били нанесе-
ни десетки лъжливи и
истински маршрути.
Подготовката е завърше-
на, когато самолетът на
Путин вече излита. Дори
летците от съпровожда-
щите самолета на прези-
дента изтребители от
Въздушно-космическите
сили не са знаели кой е
на борда. В Дамаск
тайно са прехвърлени

Ген. Сергей Шойгу

Със сирийския президент Башар Асад
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Çà õîðàòà ñ íèñêè äîõîäè ïðàâèòåëñòâîòî ùå ïðåäîñòàâÿ ìàñêèòå áåçïëàòíî

Àâñòðèÿ óäúëæàâà äî 8 ôåâðóàðè ëîêäàóíà
è âúâåæäà ïî-ñòðîãè ìåðêè ñðåùó âèðóñà

Австрийското прави-
телството удължава
локдауна до 8 февруари
и въвежда още по-
строги противоепидеми-
чни мерки, съобщи на
пресконференция канц-
лерът Себастиан Курц,
цитиран от БТА.

Решението е взето
след неколкодневни
консултации с експерти,
ръководителите на
провинциите и социал-
ните партньори. Участни-
ците в пресконференци-
ята призоваха към
обединяване на всички
политически сили и
поемане на национална
отговорност.

Причина за удължава-
не на локдауна и за
въвеждане на още по-
строги мерки е диагнос-
тицираният в Австрия
бързо разпространяващ
се "британски щам" на
вируса, както и все още
големият брой новозара-
зени.

Целта на правителст-
вото е броят на новоза-

Снимки Пресфото БТА

Армин Лашет, центристкият премиер
на германската провинция Северен

Рейн-Вестфалия, вероятно ще наследи
Ангела Меркел като канцлер. Десно-

центристкият Християндемократически
съюз избра 59-годишния политик в

момент, в който партията се готви за
парламентарните избори в Германия
през септември. Обикновено лидерът
на ХДС е и кандидатът на партията за
канцлер. Лашет се справи със силно

предизвикателство в лицето на
богатия корпоративен адвокат

Фридрих Мерц на балотаж на първия
в историята на ХДС дигитален партиен
конгрес, който се състоя в условията
на кризата с коронавируса. Син на

миньор, Лашет, който е ангажиран да
продължи центристката политика на
Меркел и беше смятан за кандидата
на партийния елит, спечели с 521 от

гласовете на 991 делегати.

От днес в Гърция отва-
рят моловете и всички тър-
говски обекти, които бяха
затворени повече от два
месеца заради наложената
строга карантина. В също-
то време в страната започ-
на масовото ваксиниране
срещу коронавируса на въз-
растните хора.

Успешно започна масо-
вата ваксинация в Гърция,
съобщават от министерст-
вото на здравеопазването.
Приоритет имат възрастни-
те хора над 85 г., които ма-
сово се имунизират срещу
Covid-19. За малките остро-

Çàïî÷íà ìàñîâàòà âàêñèíàöèÿ â Ãúðöèÿ,
îòâàðÿò ìîëîâåòå è ìàãàçèíèòå

Русия
обяви, че полети между
Москва и столиците на
Финландия, Виетнам, Индия
и Катар ще бъдат възобно-
вени от 27 януари при
изпълняването на някои
противоепидемични
критерии. Тези въздушни
връзки бяха прекъснати
още през първите седмици
на коронавирусната
пандемия.

В Тунис
започнаха протести, които
са израз на недоволството
от тежката икономическа
ситуация. Протестите
започнаха в събота
вечерта, докато страната
отбелязваше десетата
годишнина от бунта, довел
до свалянето от власт на
президента Зин ел Абидин
бен Али и началото на т.
нар. Арабска пролет.
Протестите са предизвика-
телство за кабинета на
Хишам Мешиши, който
извърши промени в
кабинета, заменяйки
министрите на вътрешните
работи, правосъдието и
енергетиката. 10 години
след бунта срещу масовата
безработица, бедността,
корупцията и несправедли-
востта, Тунис преминава
към демокрация, но
икономическата ситуация
се влоши. Обществените
услуги са лоши, а страната
е на ръба на банкрута,
пише Ройтерс.

Вечерен час
бе въведен във Франция от
18 ч. в събота като част от
мерките за борба с
разпространението на
новия коронавирус. На този
фон броят на смъртните
случаи в страната от
COVID-19 надхвърли 70
000. Мярката, която вече
се прилагаше в 25 от общо
96-те департамента, отсега
нататък важи на цялата
континентална част на
страната. Вечерният час ще
бъде в сила най-малко 15
дни. Търговците като цяло
приеха мярката с примире-
ние. Някои коментираха, че
прилагането й ще е по-
трудно през почивните дни,
когато много хора са
свикнали да излизат навън.

:
Íàêðàòêî

Афганистанските сили за сигурност блокираха улица в столицата
Кабул, където въоръжени нападатели убиха две съдийки от Върховния

съд. Според източник от правоохранителните органи, цитиран от
Синхуа, двама мъже на мотоциклет стреляли по група съдийки близо
до автобусна спирка, убили две от тях, а две ранили. Никой не е поел

отговорност за нападението.

ви, където няма болници,
изпратиха военни екипи с
лекари, които ваксинират
възрастните. Забавянето на
доставките на ваксината
във всички европейски
страни няма да се отрази
на плана за поставяне на
втората доза в Гърция, га-
рантира здравният минис-
тър. Осигурени са 25 млн.
ваксини, заяви в парламен-
та премиерът Кириакос Ми-
цотакис.

Поради подобрена епи-
демиологична обстановка
правителството взе реше-
ние от днес да отворят ма-

газините и моловете. След
83 дни на пълна карантина
магазините се подготвят да
приемат клиенти и предла-
гат стоки на сезонно нама-
ление.

Властите в Гърция пре-
дупреждават, че ако се уве-
личи рязко броят на зара-
зените отново ще се въве-
де национална карантина.
Запазват се голяма част от
мерките, като вечерен  час,
забрана за напускане на
района по местоживеене и
задължително изпращане
на есемес за причината за
излизане от дома. ç

Австрийският канцлер Себастиан Курц се разхожда в канцлерство-
то във Виена. "Ваксината е малко чудо", никой не очакваше, че ще
бъде създадена толкова бързо", казват експерти. Това е мнението и
на федералният канцлер, който очаква до лятото ситуацията да се

нормализира.

разените за една седми-
ца да е под 50 души на
100 000 население, а
засега те са 130. Решени-
ята ще се взимат в
сътрудничество с ръково-
дителите на всички
провинции и ще се водят
ежеседмични консулта-
ции за оценка на ситуа-
цията и набелязване на
следващите мерки.

Премиерът Курц
обяви, че решението е
локдаунът да бъде про-
дължен до 7 февруари
включително. От 25
януари влизат в сила
нови правила: задължи-
телно спазваната дистан-
ция се увеличава от 1 на
2 метра, задължително
да е носенето на маски
от вида ФФП2 в градския
транспорт, търговските
обекти за хранителни
стоки, аптеките, банките
и институциите, които по
време на локдауна рабо-
тят с посетители.

Маските ще се прода-
ват в магазините за
хранителни стоки на

минимална цена. На
хората с ниски доходи
правителството ще ги
предостави безплатно.

Препоръчва се нався-
къде, където това е
възможно, фирмите да
изпратят своите служите-
ли на работа от вкъщи.
Затворени остават учили-

щата и детските заведе-
ния. Училищата ще отво-
рят врати след семестри-
алната ваканция.

За заведенията за
обществено хранене и
хотелите в средата на
февруари ще се решава
дали е възможно отваря-
нето им от март. ç
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Около 25 000 военнослужещи от Националната гвардия на САЩ  са разположени в американската
столица Вашингтон до 20 януари за осигуряване на безопасността на инаугурацията

на новоизбрания президент Джо Байдън

Пандемията от ко-
ронавирус е забавила
глобалната миграция с
близо 30 процента,
около 2 млн. по-малко
хора от предвиденото
са мигрирали между
2019 и 2020 г., се каз-
ва в доклад на ООН.
Около 281 млн. души
са живели извън стра-
ната на произход през
2020 г., пише Епицен-
тър.

 Докладът, озагла-
вен "Международна
миграция 2020", показ-

Спасител
проверява
руините на
сграда в

индонезийския
град Мамуджу,
който пострада
най-много от

земетресението с
магнитуд 6,2 на

о. Сулавеси.
Броят на

загиналите
надхвърля 60,
ранени са над

800 души. Около
15 000 души

бяха принудени
да напуснат
домовете си.

Новоизбраният прези-
дент на САЩ Джо Байдън
обеща да подпише серия
от укази още през първия
си ден на поста, в сряда,
предаде АФП.

С тях той ще върне
отново Америка в Париж-
кото споразумение за
климата, заяви началникът
на канцеларията на бъде-
щия президент Рон Клайн.
С това ще започне 10-
дневна серия от декрети,
с които Байдън ще се
опита да промени курса
след президентството на
Доналд Тръмп. Освен това
новият президент ще
отмени наложените огра-
ничения върху имиграция-
та от някои предимно
мюсюлмански страни, ще
наложи

задължително
носене на маски

на територията на феде-
ралното правителство и
по време на пътуване
между щатите. Доналд
Тръмп отказваше да
въведе подобни мерки.

Използването на
президентски укази избяг-
ва необходимостта да се
изчаква одобрение от
двете камари на Конгреса
на САЩ. Освен това така
Сенатът на САЩ ще може
да се посвети изцяло на
процедурата по импийч-
мънт на Тръмп.

Байдън заяви също, че
ще разчита на съветите
на учени, които "да гаран-
тират, че всичко, което
правим, се основава на
наука, факти и истината".
Главният му научен съвет-
ник ще бъде генетикът
Ерик Ландер. За първи
път в историята на САЩ
постът на главен научен
съветник ще се смята за
министерски. Новите
научни съветници на
президента на САЩ ще
трябва да се концентри-
рат на първо място върху
проблемите на борбата с
пандемията, възстановява-

нето на икономиката и
измененията на климата,
предаде ТАСС.

Джо Байдън заяви, че
макар и скромна по
мащаб и охранявана от
хиляди войници и предс-
тавители на правоприлага-
щите органи, церемонията
по встъпването му в
длъжност ще даде на
света

ясен знак,

че Америка се завръща.
На виртуален прием за
дарителите на средства за
церемонията Байдън
посочи, че има пълно
доверие в способността
органите на реда да
гарантират достойното и
мирно протичане на
събитието. В отговор на
репортерски въпрос Джо
Байдън заяви, че се
чувства спокоен въпреки
сведенията на разузнава-
нето за възможни заплахи
за сигурността по време
на церемонията по встъп-
ването му в длъжност.

Лейди Гага ще е основ-
ният изпълнител на цере-
монията по встъпване в
длъжност на Джо Байдън.
Певицата, която участва-
ше в предизборната
кампания на новия прези-
дент, ще изпълни нацио-
налния химн. По-късно ще
пее и още една суперз-
везда, която подкрепяше
Байдън - Дженифър Ло-
пес. А в праймтайма на
американските телевизии
ще се излъчи 90-минутно
телевизионно шоу, водено
от Том Ханкс. В него ще
участват Бон Джоуви,
Джъстин Тимбърлейк и
много други звезди.

В същото време амери-
канският президент До-
налд Тръмп възнамерява
да напусне Вашингтон
сутринта на 20 януари,
деня на встъпването в
длъжност на избрания за
президент на САЩ Джо
Байдън, няколко часа
преди началото на цере-

монията. Преди това е
мислел да го направи на
19 януари, заяви добре
осведомен източник.
Тръмп, който вече обяви,
че не смята да присъства
на встъпването в длъжност
на избрания за президент
Джо Байдън, планира

прощално събитие

във военната база "Анд-
рюс" близо до Вашингтон,
където е базиран прези-
дентският самолет. Оттам
той ще отпътува за голф
клуба си в Мар-а-Лаго,
щата Флорида.

До 21 януари се затва-
рят за посетители Нацио-
налният мемориален
комплекс във Вашингтон и
знакови забележителности
на американската столи-
ца. Проучване на изследо-
вателски център "Пю"
сочи, че две трети от
американците искат
президентът Тръмп да
напусне политическата
сцена, след като предаде
поста. Одобрението за

работата на отиващия си
президент е стигнало
дъното си и е едва 29
процента, като дори
неговите привърженици
казват, че не са доволни
от поведението му след
изборите през ноември.

Същевременно личният
адвокат на Доналд Тръмп
- Рудолф Джулиани, под-
готвя защитни аргументи
като част от процедурата
по импийчмънт на прези-
дента на САЩ, съобщи
ТАСС, позовавайки се на
телевизионния канал Ей
Би Си, публикувал интер-
вю с юриста и бивш кмет
на Ню Йорк. "В момента
участвам и работя по
процеса", казва той.

Според Джулиани
политическите опоненти
на Тръмп се опитват да
докажат, че изявленията
му за масови измами, за
които се твърди, че са
направени на президентс-
ките избори през ноември
2020 г., трябва да се
разглеждат като "призиви

към насилие". Според
адвоката, ако се докаже,
че твърденията за избор-
ни измами са поне час-
тично верни, това лишава
демократите от ключов
аргумент, пише Епицентър.

Джулиани не изключва
възможността Тръмп

да даде показания

по време на процеса в
Сената. "Такова решение
се взема винаги в послед-
ния момент", каза адвока-
тът. Контролираната от
демократите Камара на
представителите на САЩ
в сряда одобри резолю-
ция за импийчмънт на
Тръмп. В документа има
само едно обвинение -
подбуждане към бунт.
След одобрението му
Тръмп стана първият
президент в историята на
страната, който два пъти
минава през тази проце-
дура. Демократите напра-
виха първия си опит да го
отстранят от длъжност
през 2019 г. ç

ва, че две трети от ре-
гистрираните мигранти
са живели само в 20
държави, като САЩ са
начело на списъка с 51
млн. мигранти през
2020 г. Следват Герма-
ния с 16 млн., Саудит-
ска Арабия с 13 млн.,
Русия с 12 млн. и Ве-
ликобритания с 9 млн.

Индия оглави спи-
съка на страните с
най-голяма диаспора
през 2020 г., тъй като
18 млн. индийци живе-
ят извън своята роди-

на. Други страни с го-
ляма транснационална
общност са Мексико и
Русия, всяка с по 11
млн., Китай с 10 млн.
и Сирия с 8 млн. През
2020 г. най-големият
брой мигранти преби-
вават в Европа - общо
87 милиона. Бежанци-
те представляват око-
ло 12% от всички миг-
ранти, се казва в док-
лада, като около 80%
са се заселили в стра-
ни с ниски и средни
доходи. ç

Снимки Пресфото БТА
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Вицепрезидентът на
Българския футболен съюз
Атанас Фурнаджиев
заяви, че новият старши
треньор на националния
отбор Ясен Петров трябва
да подмлади представи-
телния тим. Такава задача
бе поставена и пред
предишните селекционери
- Красимир Балъков и
Георги Дерменджиев, но
те бяха уволнени. "Всички
застанаха зад кандидату-
рата на Ясен Петров.
Трима от 6-7 кандидати се
съгласиха на разговори -
Петров, Георги Дермен-
джиев и Георги Донков.
След дискусия се обеди-
нихме около Ясен Петров.
Търсим треньор, който да
подмлади състава, да
даде път на младите, да
даде искрица в национал-
ния отбор. Александър
Димитров прецени, че за
момента е по-добре да
води младежкия национа-
лен отбор, знаете, че
имахме добри резултати.
Да спрем със спекулации-
те, че някой се бърка на
националния треньор.
Това наистина са спекула-
ции. Никой не се бърка в
определянето на състава -
няма такова нещо и не е
имало", декларира Фурна-
джиев.

"Ясен Петров трябва да
изгради нов гръбнак на
националния отбор от

Новият селекционер трябва
да изгради състав от млади
футболисти, обяви
вицепрезидентът на БФС
Атанас Фурнаджиев

È ßñåí Ïåòðîâ ùå ïîäìëàäÿâà
íàöèîíàëíèÿ îòáîð íà Áúëãàðèÿ

млади футболисти. Дого-
ворът е такъв, за да може
новото ръководство да
направи промени, ако
прецени. Нямаме футбо-
листи в Англия, Испания,
Франция. Новият треньор
ще прецени кои да покани
в отбора, той ще просле-
ди подготовката на клуб-
ните състави и формата
на съответните футболис-
ти. Ивелин Попов има
какво да даде още на
националния отбор", каза
Фурнаджиев.

Вицепрезидентът на
футболната централа
Атанас Фурнаджиев госту-
ва в предаването "Арена
Спорт" по БНТ, където
коментира и темата за
конгреса на БФС. Той
разкри, че се обмисля
финансовото стимулиране
на отбори, които залагат
на млади футболисти. "Към
момента е невъзможно
провеждането на конгреса
заради пандемията. Въпро-
сът е има ли смисъл да
има избори, защото това
ще е извънреден конгрес,
след който новото ръко-
водство ще има мандат от
няколко месеца. Имаше
дискусии в Изпълкома.
Моето лично мнение е да
се изчака до началото на
2022 г., когато ще се
проведе редовен конгрес
и новото ръководство ще
има дълъг период за

работа. Очаквам 4-5 канди-
дати и всеки да излезе
със своята концепция за
развитието на българския
футбол. След това победи-
телят сам ще определи
хората, с които ще рабо-
ти", заяви Фурнаджиев.

"Новият шев на рефери-
те - Костадин Гергинов, ще
внесе спокойствие в
работата на съдиите.
Познавам го добре и
знам, че е човек, който не
търпи да му бъде налагано
чуждо мнение. Има доста-
тъчен авторитет във футбо-
ла, уважаван е и в Евро-
па, където през последни-
те години получава назна-
чения като наблюдател.
Доволен съм, че сме
готови в плейофите да
започнем с ВАР. Обучение-
то върви добре, финанси-
рането е осигурено. Сигу-
рен съм, че ще допринесе
за разрешаването на

спорните ситуации и ще
превърне плейофите в още
по-интересни и оспорва-
ни", допълни вицепрези-
дентът на БФС.

"Не е притеснително, че
водещите отбори у нас са
с чуждестранни треньори.
За мен проблемът е в
детско-юношеския футбол.
Там трябва да видим колко
са качествени специалис-
тите, какви заплати полу-
чават, какво е нивото им.
Преди три години купихме
методиката на Аякс и
трябва да се провери дали
тези треньори я спазват и
дали имат качествата, за
да я налагат. Футболът
обаче трябва да се пре-
върне в национална кауза.
Трябва да се работи с
общините, които да наблю-
дават и подпомагат разви-
тието на своите млади
играчи в отборите", завър-
ши Фурнаджиев.ç

Бившият капитан на национал-
ния отбор Ивелин Попов не отх-
върли възможността да се завър-
не в представителния ни тим. По-
пето заяви, че е провел конст-
руктивен разговор с новия селек-
ционер Ясен Петров, но преди да
взима каквото и да е решение,
иска да се възстанови напълно
от контузията си.

"Вярно е, че нямаме футбо-
листи, които играят във водещи
първенства, но може да се нап-
рави един боеспособен отбор.
Групата на квалификациите е теж-
ка, но трябва да се постави цел
да се постигнат определен брой
победи и точки. Чухме се с Ясен
Петров. Аз се възстановявам от
контузия. Нека да минат подго-
товките и да започна да играя и
ще видим. Имахме доста конст-
руктивен разговор с новия селек-

Èâåëèí Ïîïîâ íå èçêëþ÷è
çàâðúùàíå â äúðæàâíèÿ òèì

ционер", каза Попов пред БНТ.
 "Не можем да се мерим с Ита-

лия и Швейцария, но ако се за-
върши на трето място, ще е една
основа за бъдещето. Трябва да се
направи сплав между млади и
опитни футболисти. Когато е би-
ло така, винаги е имало успех в
националния отбор. Трябва да си
лидер в клубния си тим, за да
получиш повиквателна в нацио-
налния тим. Моят фаворит за фут-
болист на годината е контузен.
Иначе Антон Недялков, Димитър
Илиев, Валентин Антов демонст-
рираха постоянство. Има момче-
та, които показват добро ниво и
играят стабилно. Важното е То-
дор Неделев да се възстанови от
контузията, има път пред него. Към
края на февруари мисля, че и аз
ще тренирам с останалите", до-
пълни Ивелин Попов.ç

Торино и Специя завърши-
ха 0:0 в среща от 18-ия
кръг на италианската
Серия "А". За гостите в
последните три минути на
терена се появи българс-
кият нападател Андрей
Гълъбинов (на снимката),
който дълго време
лекуваше контузия.
Въпреки че отборът на
Специя остана с 10 души
още след 7 минути игра
заради червения картон на
Лука Виняли за нарушение
срещу Никола Муру,
Торино се активизира едва
в последните секунди.
През цялата среща мачът
беше равностоен и не си
личеше кой има числено
предимство. Торино остава
на 18-о място в класира-
нето с 13 точки, докато
Специя е 14-а с 18. В
другата среща от кръга
Болоня прекъсна серията
си без победа и се наложи
над Верона у дома с 1:0.

52-годишният Ясен Петров (вляво) бе представен пред медиите от
първия вицепрезидент на БФС и отговорник за националните отбори

Емил Костадинов
Снимка Пресфото БТА

Íàêðàòêî


Илия Груев
дебютира в
Бундеслигата
при победата с 2:0 на Вер-
дер (Бремен)  над гостува-
щия Аугсбург. Головете пад-
наха в края на срещата от
17-ия кръг на Бундеслигата,
като точни бяха Теодор Геб-
ре Селасие в 84-ата и Фе-
ликс Агу в 87-тата минута.
Българинът Илия Груев-млад-
ши влезе в игра в послед-
ните минути за домакините,
което бе и дебют за него в
Бундеслигата. Това е първо
появяване на български иг-
рач в елита на германския
футбол от седем години. За
последно през 2014-а Тодор
Неделев бе част от Майнц
05. Домакините заемат 12-
ото място в класирането с
18 точки, докато гостите са
11-и с един пункт повече.
Шампионът ПСЖ
победи Анже
като гост с 1:0 в двубой от
20-ия кръг на френската Ли-
га 1 и оглави временното
класиране. В този мач па-
рижани бяха водени от
асистентите на Маурисио
Почетино - Хесус Перес и
Мигел д'Агостино, тъй като
аржентинецът е заразен с
коронавирус и е под каран-
тина. Единственият гол в ма-
ча падна в 70-ата минута.
След успеха си парижани са
на върха с 42 точки, но и с
мач повече от втория Олим-
пик (Лион), който има 40.
Анже е седми с 30 пункта.
Лестър срази у
дома Саутхемптън
с 2:0 в мач от 19-ия кръг
на английската Висша лига
и задмина шампиона Ливър-
пул на втората позиция пре-
ди голямото дерби между
мърсисайдци и лидера Ман-
честър Юнайтед на "Ан-
фийлд". Джеймс Мадисън
(37) преодоля вратаря Ма-
карти и даде аванс на "ли-
сиците". Харви Барнс (90+5)
се разписа в добавеното
време и оформи крайния
резултат.
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Постигнахме целта си с един подмладен отбор, заяви
капитанът на "лъвовете"  Цветан Соколов

Волейболистите от
националния отбор на
България се класираха за
европейско първенство за
мъже, което ще се проведе
в края на лятото. Воденият
от Силвано Пранди тим
надигра категорично Авст-
рия с 3:0 гейма във втория
си мач срещу съперника от
група В, изигран в Хадера
(Израел). Така България е
недостижима на първото
място в групата с 9 точки
(3 победи). Австрийците са
втори с 4 точки (1 победа,
3 загуби). Последната
среща България - Израел е
без значение за българс-
кия тим.

 Най-резултатен за
"трикольорите"  стана
диагоналът Цветан Соколов
с 18 точки, а Мартин
Атанасов и Тодор Скримов
добавиха по 12 точки.

"Много сме щастливи от
успеха, защото дойдохме в
Израел с обновен и млад
отбор - коментира капита-
нът Цветан Соколов. -
Постигнахме целта си и се
класирахме за европейско-
то първенство. Успехът е
плод на много добра
работа. Радостен съм от
постигнатия резултат и
класирането на Евроволей
2021."

Бившият капитан на
националния отбор на
България и президент на
волейболния Левски Влади-

Националът на България
за купа Дейвис Адриан Ан-
дреев спечели без загубен
сет титлата на турнира по
тенис на червени кортове
на ITF в турския курорт Ан-
талия с награден фонд 15
хиляди долара. Андреев
победи на финала русна-
ка Александър Шевченко с
6:1, 7:6(1) за 95 минути.

19-годишният софиянец
стартира ударно и взе
аванс от 5:0 по пътя си към
успеха в първия сет. Вто-
рата част беше много по-
оспорвана. Българинът на-
вакса ранен пробив пасив,
а след това взе пет от
следващите шест гейма, за
да дръпне с 5:3. Андреев
сервираше за мача при 5:4
и поведе с 30:0, но 20-го-
дишният Шевченко се въз-
ползва от грешки на бъл-
гарина и с четири поред-
ни разигравания върна
пробива, за да изравни за
5:5. В последствие се стиг-
на до тайбрек, в който со-
фиянецът поведе с 6:0 точ-
ки и това се оказа реша-
ващо.

С успеха Андреев зара-

Àäðèàí Àíäðååâ ñïå÷åëè òèòëàòà
â Àíòàëèÿ áåç çàãóáåí ñåò

31-годи-
шният
Цветан
Соколов бе
основната
фигура в
подмладе-
ния ни
национален
отбор по
волейбол

Алберт Попов спечели
първи точки за сезона в
Световната купа по ски
алпийски дисциплини,
след като се класира 16-
и на слалома във Фла-
хау (Австрия). Българинът
бе 27-и след първия
манш, след което записа
седмо време във втория
и се изкачи с 11 пози-
ции, също колкото нап-
редна и Алекси Пинтюро
(Франция), като двамата
си поделят приза за най-
голям напредък спрямо
първото спускане.

Французинът остана
девети, с което запази
водачеството си в гене-
ралното класиране за
Световната купа. Победа-
та грабна Мануел Феллер
(Австрия), който бе тре-
ти след първото спуска-
не, но бе най-бърз във
второто и по този начин
завоюва своята първа по-
беда в кариерата. Втори
завърши Клеман Ноел
(Франция), който бе во-
дач след първия манш, но
допусна грешка в среда-
та на трасето във втория
и остана на 0.43 зад Фел-
лер. Тройката запълни по-
бедителят от слалома в
Аделбоден (Швейцария)
миналата седмица Мар-
ко Шварц (Австрия), кой-
то завърши на 0.70 зад
своя сънародник.

Със спечелените 15
точки Алберт Попов зае-
ма 100-то място в гене-
ралното класиране за
Световната купа и 34-то
в слалома. ç

боти 10 точки за светов-
ната ранглиста и 1260 до-
лара. Той заслужи и втори
трофей в кариерата си от
веригата "Фючърс" на ITF,

47 òåíèñèñòè ïîä ïúëíà
èçîëàöèÿ â Ìåëáúðí

От стр. 1

Всички играчи, пристига-
щи за Australian Open, се
подлагат на 14-дневна ка-
рантина, но имат право да
напускат хотелските си стаи
за по пет часа на ден за-
ради тренировки. Това оба-
че не се отнася за пасаже-
рите от двата полета, кои-
то са тотално изолирани и
единствената им възмож-
ност за физическа актив-
ност е велоергометър.

Домакините от Australian
Open организираха 15 чар-
търни полети, за да прид-
вижат до Мелбърн всички
тенисисти, техните треньо-
ри и придружители. Обща-
та бройка на пасажерите е
1200 души. Заради заразе-
ни с коронавирус в два от
самолетите сега под пълна
изолация са 24-ма играчи
от полета от Лос Анджелис
и 23-ма от този от Абу Да-
би.

Знае е се, че при прис-
тигането в Мелбърн екипа-
жът на аероплана от САЩ
и един от пасажерите (не е
тенисист) са дали положи-
телни тестове за COVID-19.

Те са изолирани в специа-
лен хотел. Интересното е,
че всички пътници е тряб-
вало да предоставят изс-
ледване с отрицателен ре-
зултат преди качването си
на борда...

Транспортирането на те-
нисистите и техните прид-
ружители предизвика про-
тестите на много жители на
Австралия, които трябва
принудително да останат в
чужбина. Причината е, че
правителството е наложи-
ло ограничение на бройка-
та на хора, които седмично
имат право да влизат на те-
риторията на Австралия.

Заради положителна
проба за COVID-19 под въп-
рос е участието на двукрат-
ния олимпийски шампион
Анди Мъри. Британецът,
който има три титли от Го-
лемия шлем, планира да пъ-
тува до Мелбърн през дру-
гата седмица и се надява
да участва на Australian
Open. Американката Меди-
сън Кийнс обяви, че няма
да играе в Мелбърн, тъй ка-
то се е заразила с корона-
вирус. ç

след като триумфира за
първи път в турнир от съ-
щия ранг в Ираклион (Гър-
ция) в края на ноември ми-
налата година. ç

Адриан Андреев спечели 10 точки за световната ранглиста

мир Николов не пропусна
бързо да поздрави играчи-
те от държавния тим за
класирането им на Еврово-
лей 2021. Сред играчите,
които победиха Австрия с
категоричното 3:0 в Хадера
(Израел), бе и най-големият
син на Владо Николов -
Александър. 17-годишният
Николов записа първия си
официален мач за Българи.
Той влезе като резерва в
края на първата част и с
ас донесе успеха на Бълга-
рия с 25:15 в нея.

Треньорът на национал-
ния волейболен отбор на
Австрия Радован Гачич
заяви след загубата от
България с 0:3 гейма, че
българите са играли като

отбор от световна класа и
са били твърде силни за
тях. "В първия мач българс-
ките волейболисти не
оказаха толкова голям
натиск със сервиса си, но
във втория бяха наистина
силни. Също така играха
много повече в центъра.
Мисля, че те са най-
добрият отбор от всички
квалификационни групи.
Опитахме се, но България
беше твърде силна за нас.
Искахме да спечелим поне
6 точки от този турнир, но
не можахме да го напра-
вим, имаме само четири.
Това означава, че възмож-
ностите ни за класиране са
само теоретични. За
съжаление, имахме лош

втори мач срещу Израел.
Във всеки случай момчета-
та се справиха много
добре", сподели Гачич пред
сайта на австрийската
федерация.

На европейското пър-
венство в Полша, Чехия,
Естония и Финландия ще
участват 24 държави.
Освен четирите домакина и
класиралите се по право
още осем тима от предиш-
ното издание, сега участни-
ците в квалификациите
спорят за още 12 визи. За
Евроволей 2021 (19 август -
19 септември) ще се класи-
рат победителите в 7-те
квалификационни групи,
както и 5-те най-добри
втори отбори. ç

Àëáåðò Ïîïîâ
ñ ïúðâè òî÷êè
çà ñåçîíà
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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
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Законът на Дойл - тв филм /9 епи-

зод/ (12)
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Моят собствен кон детски - тв филм

/Япония, 2015 г./
15.15 Влакът на динозаврите 4 - анимаци-

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

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

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg - 1340 години от създа-

ването на Българската държава
22.00 Годунов. Продължението - тв филм

/6 епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 Библиотеката
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Джинс /п/
04.25 Законът на Дойл - тв филм /9 епи-

зод/п/ (12)

bTV

05.30 "Фитнес" /п./ - сериал, еп. 18
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, с. 2, еп. 26
06.30 "Лице в лице" /п./ - публицистично

предаване

07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-
даване с водещ Антон Хекимян

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 "Навсякъде ти" - сериал, еп. 1
15.00 Премиера: "Истинска любов" - сери-

ал, еп. 17
16.00 Премиера: "Лекар в планината" -

сериал, с. 13, еп. 8
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

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

ал, еп. 6
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - се-

риал, еп. 11
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, еп. 11
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - сери-

ал, с. 3, еп. 11
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 9
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 53
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.50 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 116

bTV Action

06.00 Анимационен блок: "Приключенията
на котарака в чизми" - сериал, с. 2,
еп. 13 - 16

08.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 8

09.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 15
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 16
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 4
12.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 2
13.00 "Следите на войната" - екшън, трилър

(САЩ, 2009), в ролите: Куба Гудинг
мл., Кларънс Уилямс III, Джон Тери,
Джаклин ДеСантис, Ланс Редик, Джей
Кей Симънс и др.

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

16.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 16
17.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 3
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 5
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с. 5, еп. 17
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стоте" -

сериал, с. 7, еп. 8
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Езерото на аку-

лите" - екшън, приключенски, крими-
нален (САЩ, 2015), в ролите: Долф
Лундгрен, Сара Лейн, Лили О`Бра-
йънт, Майкъл Милиган, Ланс Никълс

00.00 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 8
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 5
02.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 17
03.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 3
04.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 16

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 9,

еп. 16, 17
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

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

сериал
09.30 "Кухня" /п./ - сериал
10.00 "Приключенията на Роборекс" - фен-

тъзи, семеен (САЩ, 2014),  в ролите:
Бен Браудър, Калвин Стингър, Итън
Филис, Маги Скот и др.

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

сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис18.00

"Приятели" - сериал, с. 9, еп. 1, 2
19.00 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 135

19.30 "Новите съседи" - сериал, еп. 34
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 3,

еп. 3
22.00 "Кухня" - сериал, с. 6, еп. 1, 2
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 10, еп. 16, 17
00.00 "Свободната вечер на майките" -

комедия (САЩ, 2017), в ролите: Кей-
ти Аселтън, Тони Колет, Бриджит
Евърет, Моли Шанън, Адам Ливайн и
др. [14+]

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

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 2, еп.

19, 20
08.00 "Царете на хаоса" - комедия (САЩ,

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

10.15 "Ривърдейл" - сериал, с. 2, еп. 21, 22
12.30 Премиера: "Смъртоносна красота" -

трилър, драма (САЩ, 2018), в роли-
те: Нейли Уеб, Хейи Пулос, Кристел
Калил, Брайс Дърфи и др.

14.15 "Боговете на Египет" - фентъзи, прик-
люченски, екшън (САЩ, Австралия,
2016), в ролите: Брентън Туейтс,
Николай-Костер Валдау, Джерард Бът-
лър, Аби Лий, Кортни Ийтън, Ръфъс
Сюъл, Джефри Ръш, Елоди Юнг, Ча-
дуик Боузман и др.

16.45 "Плаване към любовта" - романти-
чен, драма (тв филм, САЩ, 2019), в
ролите: Лий Рене, Крис Макнали,
Фиона Врум, Мат Хамилтън и др.

18.45 "Нощ в музея" - комедия, екшън,
приключенски (САЩ, Великобрита-
ния, 2006), в ролите: Бен Стилър,
Карла Гуджино, Рики Джървейс, Дик
Ван Дайк, Робин Уилямс, Рами Ма-
лек, Пиерфранческо Фавино, Пол
Ръд и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Приемам те, докато не

кажа Не" - комедия (САЩ, 2017), в
ролите: Лейк Бел, Ед Хелмс, Мери
Стийнбъргън, Пол Райзър, Амбър Хърд

23.15 "Измет" - трилър, приключенски, дра-
ма (Великобритания, Бразилия, Гер-
мания, 2014), в ролите: Мартин Шийн,
Руни Мара, Вагнер Маура, Селтон
Мело, Андре Рамиро, Джесуита Бар-
боса, Даниел Зетел и др.

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

03.30 "Битката на половете" - спортен,
биографичен, драма, комедия (Вели-
кобритания, САЩ, 2017),в ролите:
Ема Стоун, Стив Карел, Андреа Рай-
збъръ, Сара Силвърман, Бил Пулман,
Алън Къминг, Елизабет Шу, Ерик
Крисчън Олсен и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

- сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка"
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - риалити
21.00 "Под прикритие" - сериал, сезон 3
22.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 6
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления" - сериал
00.30 "Кондор" - сериал, сезон 2
01.30 "Незабравимо" - сериал, сезон 1
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.20 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 8 /п/

07.15 "Изпечено убийство: Мистерия с коб-
лер с праскови"- мистерии с уч. на
Алисън Суини, Камерън Матисън, Бар-
бара Нивън, Лиза Дюръпт и др. /п/

09.00 "Коледа в сърцата" - романтична
драма с уч. на Емили Улеруп, Крис-
тофър Полаха, Кристъл Лоу, Никълъс
Карела, Шарън Лорънс и др.

11.00 "Училището: Най-лошите ми години"
- комедия с уч. на Грифин Глък,
Лорън Греъм, Роб Ригъл, Томас Бар-
буска, Анди Дали, Адам Пали /п/

13.15 "Бащата на булката" - романтична
комедия с уч. на Стив Мартин, Даян
Кийтън, Кимбърли Уилямс, Кийран
Кълкин, Юджийн Леви, Джордж Ню-
бърн, Мартин Шорт и др. /п/

15.20 "Как да разбера"- комедия с уч. на
Рийз Уидърспун, Пол Руд, Оуен Уил-
сън, Джак Никълсън и др. /п/

17.50 "Чиракът на магьосника" - приклю-
ченски екшън с уч. на Никълъс Кейдж,
Моника Белучи, Джей Баручел, Алф-
ред Молина, Джейк Чери, Тоби Ке-
бел, Тереза Палмър и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал
21.00 "Трансформърс: Тъмната страна на

Луната" - екшън-фантастика с уч. на
Шая Лебьоф, Джон Малкович, Тай-
рийз Гибсън, Джош Дюамел, Патрик
Демпси, Франсис Макдормънд, Ке-
вин Дън, Роузи Хънтингтън-Уайтли,
Джули Уайт, Джон Туртуро и др.

00.00 "От местопрестъплението" - сериал
00.45 "Игра на чувства" - семеен филм с уч.

на Тамин Сърсок, Травис ван Уин-
къл, Тифани Хайнс и др.

Тв програма - понеделник, 18 януари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.

Студено
Днес ще бъде почти тихо, ще духа слаб, в Дунавската равни-

на и Предбалкана до умерен запад-северозападен вятър. Мини-
малните температури ще са между минус 11 и минус 6 градуса,
а максималните ще са между минус 3 и 2 градуса. Над Черномо-
рието ще е предимно слънчево, повече облаци ще има над се-
верното крайбрежие, където ще духа до умерен запад-североза-
паден вятър. Максималните температури на въздуха ще са между
1 и 2 градуса. Над планините облачността ще намалява до пре-
димно слънчево. В сутрешните часове по-високите части на пла-
нините от Западна България все още ще прехвърча сняг. Ще духа
умерен до силен северозападен вятър. Студено време с макси-
мална температура на височина 1200 м около минус 8 градуса,
на 2000 м - около минус 14 градуса.

Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време. През
първия ден ще духа слаб, в Дунавската равнина до умерен,
вятър от запад-северозапад, а през втория от югозапад. Ще
започне повишение на температурите, първо на дневните и в
сряда максималните ще са между 4 и 9 градуса, докато мини-
малните ще са все още ниски, на места в Северна България до
около минус 10 градуса.

bTV Cinema, 23.15 ч., "Измет" - трилър,
приключенски, драма, в ролите: Мартин Шийн,
Руни Мара, Вагнер Маура, Селтон Мело, Андре
Рамиро, Джесуита Барбоса, Даниел Зетел и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 10

ВОДОРАВНО: "На ранина". Отава. "Нерон". НИВАЛИН.
Новак (Витезслав). Манес (Йозеф). ТА. Рет. Нагар.
Лем (Станислав). Марокен. Регал. Раман (Чандра-
секхара). Нотис. Мар (Николай). Ласал (Жан Луи).
Лина. Отон. "Матен". Томов (Никола). Семов (Кирил).
Пи. Пан. Токар. "Кин". Гонерил. Рикар (Антоан). Ра-
бат. Томан. ДОС. Верев. Кета. Ринит. Рамон. Ленин
(Владимир). "Кодин". Ми. Нал. Винил. Рад. Киланин
(Майкъл). "Марите". Танатар (Севастиан). Нагел. Ге-
расимов (Тодор). "Саво".
ОТВЕСНО: Панорама. "Опозорените". Ревер. Роман.
СИНАЛАР. Таратор. Тонер. НИЛАНА. Нок. Калов. Ра-
вин. Нас (Ингеборг). Лин. Неман. Тибет. Вити (Мони-
ка). Манас. Солар. Кинам (Йоан). Ванаг (Юлий). На-
мек. Терон (Чарлийз). "Ро". Инар (Франсоа). Ламар.
Вадим (Роже). Соверен. Торит. "Милан". Тас. Голев
(Иван). Кокон. Рас. "Кал". Латин. Камен. Рига. Вите-
лин. Пират. Матев (Павел). ПАН АМ. Сатин. "На ви-
дело".
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"Галерия АРТЕ е уредила самостоя-
телната изложба на Яна Петкова, в
която художничката се представя по-
широко в различни свои амплоа - с
картини, изпълнени в акрилна техни-
ка, тушови пейзажи и колажи.

Не за първи път си мисля колко е
трудно днес - в хаоса от визуално
разноречие, бомбардиран от бързо
менящи се моди и псевдо такива - да
чуеш собствения си глас и да наме-
риш своя единствен и уникален език.
Към тези мисли се връщам и сега
пред работите на Яна Петкова.
Помня първите и още ученически
творби, после участията и в някои
изложби предимно с колажи, както в
изложбата, пак в галерия АРТЕ, на
фамилията, към която принадлежи и
която свързваме с незабравимия и
забележителен Найден Петков.

Продукт на природно дарование и
творческа енергия, подбраното за
тази изложба говори за един свят, в
който има определени лични характе-
ристики - безспорна емоционалност,
изразена в деликатни нюанси, чувст-
вителност към пулсацията на багри и
фактури, в някои от нещата недоиз-
живяна декоративност на формата,
може би като следа от академичното
образование.  Виждам бъдещето на
Яна Петкова именно в разгръщането
на тези - живописни и душевни -

В Плевен магически
места събират звездни
артисти
Две магически места за
изкуство всяко лято
събират в Плевен
звездни имена от
артистичния и музикален
свят и хиляди техни
почитатели. С признание
за необяснимо и плени-
телно въздействие върху
зрителите се ползват
най-голямата сцена в
града - Летният театър в
парка "Кайлъка", и
"Сцената под звездите".

Видинският театър  откри
сезона с постановката
"Пеперудите са свободни"
Общинският драматичен
театър във Видин е
открил сезона с първата
си постановка за година-
та "Пеперудите са
свободни". Спектакълът е
по текст на Леополд
Герш, а изпълнението е
на младите актьори Иван
Рангелов и най-новото
попълнение в трупата
Цветелина Бодурова,
както и на опитните им
колеги Ирина Флорова-
Капелова и директора на
театъра Дейвид Славчев
- режисьор на пиесата.
Видинският театър
работи по интересни
творчески проекти, като
кани зрителите отново в
залата на 22 януари, за
да гледат постановката -
"Само за мъже" по
Дарио Фо.

Íàêðàòêî
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Софийската опера и ба-
лет представи за първи път
в България през февруари
миналата година  мюзикъла
"Шрек" от Дейвид Линдзи-
Абер и Джанин Тезори - ори-
гинална бродуейска продук-
ция. Магичната история на
симпатичното зелено чудо-
вище Шрек ще се играе от-
ново на 29 януари от 19.00
ч., на  30 и 31 януари от 16.00
ч. През февруари спектак-
лите са на 5-а от 19.00 ч., на
6-а и 7-а от 16.00 ч., а на 21
и 28 март са от 11.00 ч.

История за Шрек и при-
ятелите му - прочути при-
казни герои, сред които Пи-
нокио, Питър Пан, Злата
фея, Грозното патенце, по
въздействащ начин пред
публиката ще разкажат ар-
тистите: Константин Иконо-
мов, Атанас Йонков, Кръс-

Ìþçèêúëúò  "Øðåê" å îòíîâî â Ñîôèéñêàòà îïåðà

Õîàêèí Ôèíèêñ
ùå èãðàå
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Платформата на "Епъл"
ще продуцира филма
"Войнишка торба" на ре-
жисьора Ридли Скот, пос-
ветен на Наполеон Бона-
парт. В образа на Напо-
леон  ще се превъплъти
носителят на "Оскар" Хо-
акин Финикс. Продукция-
та ще проследи началото
на пътешествието на бъ-
дещия император и въз-
хода му към славата през
призмата на връзката му
с Жозефин, която става
негова съпруга през 1796
г. Сценарист на филма е
Дейвид Скарпа, а кога ще
излезе на екран, не е яс-
но още. В ролята на най-
прочутия корсиканец във
Франция ще се превъп-
лъти 46-годишният актьор
Финикс. Миналата годи-
на той спечели първия си
"Оскар" за образа на Жо-
кера. Осемдесет и три го-
дишният Ридли Скот е
сред знаменитости като
Мартин Скорсезе и Опра
Уинфри, които "Епъл" успя
да привлече за стрийминг
платформата си. ç

"Зад всяка от тези твор-
би стои човешка трагична
съдба като тази на жертва-
та на Аушвиц Хенри Хинрих-
сен", посочва министърът
на културата Моника Грю-
терс. Германия е върнала на
собствениците им евреи
всичките 14 произведения
на изкуството от колекция-
та на Корнелиус Гурлит, от-
краднати от нацистите по
времето на Третия райх, съ-
общават Франс прес и Асо-
шиейтед прес. Картина от
германския поет и худож-
ник Карл Шпицвег, озагла-
вена Das Klavierspiel, е изп-

пространства, върху които тя ще
сложи свой неповторим личен знак.

От сърце пожелавам на младата

художничка характер и отвореност
към предизвикателствата на XXI век!"

Ружа МАРИНСКА

тина Кокорска, Боян Арсов,
Цветелин Павлов и др.  В
спектакъла участват  бале-
тът и оркестърът на Софий-
ската опера и балет.

Уест Хайлър е бродуейс-

ки режисьор. Поставял е
впечатляващи заглавия,
сред които - "Цирк дьо Со-
лей" (Бродуей/Германия),
"Малкият принц" (Полша),
"Големият ябълков цирк"

(Линкълн център, Ню Йорк),
"Панда" (Национален театър
- Пекин), кукления мюзикъл
"Авеню Q" (Столичен куклен
театър, отличен с награда-
та ИКАР). ç

ратена до аукционна къща
"Кристис" по искане на нас-
ледниците на законния й
собственик - Хенри Хинрих-
сен.

Хинрихсен е музикален
издател от еврейски произ-
ход, убит в концентрацион-
ния лагер Аушвиц през 1942
г. Произведението е открад-
нато от нацистите през 1939
г. и е закупено на следва-
щата година от Хилдебранд
Гурлит, бащата на Корнели-
ус, който е близък до ре-
жима на Хитлер. Едва през
2012 г., по време на митни-
ческа операция, властите

откриват колекцията с над
1500 творби, укривана де-
сетилетия от Корнелиус Гур-

лит. Случаят предизвика
международен отклик, до-
пълват от БТА. ç


