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Áðþêñåë èñêà
70% âàêñèíàöèè
â ÅÑ äî ëÿòîòî

Европейската комисия
иска 70% от пълнолетните граждани в ЕС да
бъдат ваксинирани срещу
коронавируса до лятото.
До март се очаква да
бъдат ваксинирани 80%
от хората над 80-годишна
възраст и здравните
работници. Европейските
лидери предстои да
обсъдят дали да има
ваксинационен паспорт на
ЕС и други свързани с
това привилегии за
хората, които са се
ваксинирали. ЕК подкрепя
идеята за документ, който
да съдържа възможно
най-точна информация и
да е признат във всички
страни от общността. ç

ÑÏÎÐÒ

ÁÑÏ ñúçäàâà
анти-ГЕРБ фронт
„Ï
ромяната на тези избори е възможна, но
трябва да бъде гарантирана. Ние като найголямата опозиционна партия каним всички, които искат смяна на модела на управление, на разговори - за да се организираме за провеждане на честен вот, да успокоим българските граждани, че гласът
им няма да бъде откраднат, че има смисъл да гласуват и че ще имат гаранти за
това", заяви председателят на БСП Корнелия Нинова на пресконференция в централата на партията и допълни, че предстоят
срещи с 10 извънпарламентарни партии и
с НПО-та.
"В наши структури от цялата страна
постъпват молби за членство в партията.
Много се радвам, че има толкова нови
желаещи, които да се присъединят към
общите ни усилия за промяна на порочния модел на управление в България. Как-

Ñîöèàëèñòè ñå çàâðúùàò
â ñòðóêòóðàòà íà ïàðòèÿòà
â Ïëîâäèâ, çàïî÷âà êàìïàíèÿ
çà ïðèåì íà íîâè ÷ëåíîâå

то казах и преди седмица - всеки, който
иска промяна и е готов да работи с грижа за хората, е добре дошъл", заяви Корнелия Нинова, която обяви старта на инициатива за включване в БСП в цялата страна: "За да отговорим на многото желаещи, стартираме "Национална кампания за
прием на нови членове". Лидерът на българските социалисти посочи, че тя започва днес от Пловдив с приемането не само
на нови членове, но и на такива, които
възстановяват своето членство.
3
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Ïðîäàäîõà
ãîëìàéñòîðà
íà Ïúðâà ëèãà

Турският Самсунспор
официално обяви привличането на нападателя
Матиас Курьор от елитния
Черно море. Договорът
на играча е за година и
половина, а от варненския клуб пожелаха
успешно представяне на
Курьор с фланелката на
Самсунспор. Турският тим
към момента заема третото място във временното класиране на Лига 1.
Роденият в Мартиника
стрелец премина успешно
медицинските прегледи в
морската ни столица.
Курьор реализира 15
попадения в 15 шампионатни двубоя през
есенния дял, което
доведе до интерес от
турски и румънски
клубове към него. ç

Варна.
Компютърна
зала за
електронни
спортове
откриха
в Икономическия
университет.
Тя е част от
програмата
за отбелязване на
100-годишния юбилей
на университета.

Ïðåäñòàâèõà ñåðòèôèêàòà
çà âàêñèíàöèÿ è çäðàâíîòî äîñèå
Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов представи сертификата за ваксинация срещу COVID19, както и функционалността на електронното
здравно досие. Документът се връчва на имунизирания при поставяне на втората доза от
препарата.

Всеки български
гражданин, който има
електронен подпис, може да влезе в своето
електронно здравно досие и да разгледа цялата медицинска информация за него, стана ясно при представянето на функционалността на електронното здравно досие, коя-

то услуга е вече достъпна. В него се съдържа
информация за електронните направления,
за оказана дентална помощ, електронни рецепти, информация за
кръводарявания, решения на ТЕЛК, там е и
електронният сертификат срещу COVID, ако
пациентът има поста-

Ñ äîêóìåíòà ùå
ðàçïîëàãà âñåêè,
êîéòî ñè å
ïîñòàâèë
âòîðàòà äîçà
îò âàêñèíàòà
ñðåùó COVID-19
вени ваксини, информация за кръвните му
изследвания, както и за
личния му лекар.  2

Êàê Êèòàé
íàäâè COVID-19
è ðàçâèâà
èêîíîìèêàòà ñè

К

итай до голяма
степен надви
епидемията от
COVID-19 още през
миналата пролет благодарение на карантинни
мерки, пресяване на
пътниците, пристигащи от
чужбина, проследяване на
пътуващите по вътрешни
маршрути и задължителни
тестове. От средата на
май в Китай е регистриран само един смъртен
случай - миналата
седмица. В 11-милионния
Шъцзячуан се строи
просторен карантинен
център, за да изолират
застрашените лица.
Центърът в Шъцзячуан ще
има бани, топла вода,
безжичен интернет и
климатици. Според
националната телевизия
там ще може да бъдат
настанявани по над
4000 души наведнъж,
съобщи БТА.
През 2020 г. БВП на
Китай е надвишил 100
трилиона юана, което
представлява увеличение
с 2,3% на годишна база.
На фона на пандемията
китайската икономика се
възстановява стабилно.
Прогнозите са Китай да е
единствената основна
икономика, реализирала
положителен растеж.
Китай първи постави под
контрол епидемията,
първи възстанови икономическите дейности и
реализира положителен
икономически растеж,
което е впечатляващо.
През четвъртото тримесечие китайската икономика
отбеляза ръст от 6,5% на
годишна база, а външните
търговия и инвестиции се
увеличиха. В същия
момент Световната банка
предвиди, че през 2020 г.
световната икономика ще
отбележи спад от 4,3% в
сравнение с предходната
година. През 2020 г.
общият обем на износа
и вноса на стоки се
увеличи с 1,9%, а реално
използваните чуждестранни инвестиции с 6,3% на
годишна база. Китай ще
положи всички възможни
усилия, за да гарантира
добро начало на 14-ия
петгодишен план и
създаде повече пространство за развитието на
света, коментира Радио
"Китай".
Използвани са
материали от БТА
и Радио "Китай"

(Със съкращения,
заглавието е на ЗЕМЯ)
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Разхлабване на противоепидемичните мерки в определени сектори и бизнеси бе обсъдено на
работно съвещание, свикано от министър-председателя Бойко Борисов. В него участваха членове на
правителството и представители на
Националния оперативен щаб. Това съобщи правителствената информационна служба. Окончателното решение за отпускането на
мерките ще бъде докладвано на
премиера Борисов в четвъртък, но
при отбелязване на нов ръст на
заболеваемостта и сериозен натиск върху лечебните заведения,
ограниченията ще бъдат преосмислени и отново затегнати.
Трайните тенденции със справянето със заболеваемостта от
COVID-19 позволяват на 4 февруари, от началото на втория учебен срок по определена схема да
бъде възстановено присъственото обучение на ученици от V до

Снимки
Пресфото БТА

Разхлабване на противоепидемичните мерки в определени сектори и
бизнеси бе обсъдено на работно съвещание, свикано от министърпредседателя Бойко Борисов. В него участваха членове на правителството и представители на Националния оперативен щаб.

XII клас, коментира Епицентър.бг.
Много важно е да бъде изготвен
план, по който да бъдат върнати
в клас учениците по определена
от министъра на образованието
и от министъра на здравеопазването схема, изиска премиерът
Борисов в хода на работното съвещание. По думите му разхлабването на мерките за фитнесите

и спорта трябва да се въвежда
паралелно с възстановяването на
присъствените занимания в училищата.
Министър-председателят Борисов акцентира също и върху определянето на възможността ресторантите да могат да работят с
капацитет от 50% до 22,30 ч.
вечерта. Не на последно място

трябва да се помисли и магазините в моловете да могат да работят при ясно определен компромисен начин, но без местата,
на които се събират много хора
вътре около заведенията за хранене и без детските кътове, категоричен бе Борисов. Но много
ясно да се артикулира и с браншовите организации, че при актуализирането на ограниченията
ще се водим от това как се движи заболеваемостта, подчерта
премиерът Борисов пред министрите и представителите на НОЩ.
Председателят на НОЩ проф.
Венцислав Мутафчийски обърна
внимание, че почти всяка пета
положителна проба за COVID-19
е съмнителна за новия вариант
на коронавируса, който е много
по-заразен. Очакваме резултатите от изследванията, но това
трябва да заостри вниманието,
изтъкна Мутафчийски.ç

Ïðåäñòàâèõà ñåðòèôèêàòà çà
âàêñèíàöèÿ è çäðàâíîòî äîñèå
Çäðàâíèÿò ìèíèñòúð çà
åâåíòóàëíè ïðèâèëåãèè íà
âàêñèíèðàíèòå - ùå ñå ðåøè
íà ïîëèòè÷åñêî íèâî
Министърът на здравеопазването проф. Костадин
Ангелов представи сертификата за ваксинация
срещу COVID-19, както и
функционалността на
електронното здравно
досие. Документът се
връчва на имунизирания
при поставяне на втората
доза от препарата.
Всеки български гражданин, който има електронен подпис, може да влезе
в своето електронно
здравно досие и да разгледа цялата медицинска
информация за него, стана
ясно при представянето на
функционалността на
електронното здравно
досие, която услуга е вече
достъпна, съобщи
Днес.дир.бг. В него се
съдържа информация за
електронните направления,
за оказана дентална
помощ, електронни рецепти, информация за кръводарявания, решения на

ТЕЛК, там е и електронният сертификат срещу
COVID, ако пациентът има
поставени ваксини, информация за кръвните му
изследвания, както и за
личния му лекар, предоставена от Българския
лекарски съюз. Данните в
досието обаче не могат да
бъдат въвеждани със
задна дата. В здравното
досие в раздел "Имунизации", където е и сертификатът за ваксина срещу
коронавирус, може да се
намерят данните за съответната ваксина - видът й,
кога и от кого е поставена.
В него са изписани уникален номер, имената на
пациента на български и
английски, партидният
номер на ваксината,
държавата на поставяне и
др. Държавата се посочва,
тъй като втората доза
може да се наложи да
бъде поставена в държава,
различна от тази, в която

е поставена първата. С
документа ще разполага
всеки, който си е поставил
втората доза от ваксината
срещу COVID-19, което
означава и завършен
имунизационен курс. На
сертификата няма да има
подпис и печат, тъй като
той ще се генерира автоматично от системата, за
да не се допускат злоупотреби. Нашият ваксинационен сертификат отговаря
на всички норми, като
дори е надграден с QR
код. Мисля, че той ще
отговаря на изискванията
на Европейския съюз,
когато на европейско ниво
се реши този въпрос,
коментира здравният
министър Костадин Анге-

лов. По отношение на
предимствата, които би
имал ваксиниран гражданин с този сертификат,
министърът отговори, че
това е политически въпрос, който трябва да бъде
решен на европейско ниво.
Не знам дали е редно да
давам отговор на този
въпрос. Моята единствена
цел е опазването на здравето на българските
граждани, изтъкна Ангелов.
Що се касае до достъпа до
това електронно досие за
хората, които нямат електронен подпис, те ще могат
да получат своя сертификат от личния си лекар
след 1 февруари. Документът има QR код и в него се
влиза чрез електронен
подпис, тъй като това
според специалистите е
най-високото ниво на
защита срещу неоторизиран достъп. Костадин
Ангелов обясни, че около
200 000 души в страна имат
електронен подпис. В края
на март се очаква да бъде
надградено и електронното
направление. Тогава ще е
възможно издаването на
направления за всички
диагностични процедури,
извършвани в доболничната медицинска помощ. ç
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Месец след старта
на е-рецептата:
Със системата работят
14 на сто от аптеките
в страната
Едва 500 аптеки в
страната изпълняват ерецепти към момента.
Това става месец след
като на 18 декември
беше даден старт на
системата за издаване
на електронни рецепти.
Това са 14 на сто от
всички аптеки в България, коментира КлубЗет.бг. Не всички софтуерни фирми са готови. В
началото на февруари
очакваме да се включат
повече аптеки и въпросът ще бъде решен,
прогнозира председателят на Асоциацията на
собствениците на аптеки
Николай Костов пред
"Нова телевизия". По
прогнозите му над 1500
аптеки ще се включат
през февруари. Общият
брой е малко над 3585
в цялата страна.

Според Томислав
Дончев е добре, който
иска, да снима с
телефон в секциите
Вицепремиерът Томислав
Дончев е на мнение, че
е добре, който иска, да
има право да снима с
телефон в избирателните
секции, съобщи Дневник.бг. Какво лошо има
да има още един елемент на прозрачност.
В записването не
виждам нищо лошо
лично аз, каза вицепремиерът в интервю за
"Нова телевизия" по
повод предложението на
опозицията броенето на
бюлетините да се
предава онлайн.

Подпомагат с 3,7 млн.
лв. наводнените
общини
Решението беше взето
на заседание на Министерския съвет. С над 3,7
млн. лв. ще бъдат
подпомогнати общините
Гоце Делчев, Костинброд,
Лъки и Столична община
след наводненията,
предизвикани от поройни
дъждове. Действали сме
максимално бързо, за да
могат кметовете по
общините и населените
места веднага да започнат своите аварийни
дейности, заяви премиерът Бойко Борисов по
време на извънредното
правителствено заседание, предадоха от МС.

Ôàíäúêîâà: Íèå íå ìîæåì äà èçáèðàìå ôèðìèòå òàêà, êàêòî íè õàðåñâà
Мен ако ме питате, по-голямата част от фирмите не трябва да работят изобщо, заяви
кметицата. Столичната община
не може да избира строителни
фирми, които да свършат качествена работа, обясни кметицата Йорданка Фандъкова в
ефира на БНТ, след като предс-

тави отново плана си за бюджет 2021 на София. На въпрос за постоянните проблеми със
завършени ремонти тя отбеляза, че това е недопустимо, но
се случвало. Според Фандъкова
необходим бил още по-строг
контрол. Предложили сме с главния архитект законови проме-

ни, но трудно се защитават особено пред гилдиите някои текстове, с които искаме да се засили контролът, да се поеме
много сериозната отговорност не
само от строителите, но и от
надзорните фирми, проектантите, знаете, че много често оттам идва проблемът. Това прех-

върляне на отговорност вреди
на града, на нас, на хората, много сериозно, защото хората очакват от Столичната община, от
мен, да се свърши работата,
обясни кметицата. По-голямата
част от всички 4 мандата на
Фандъкова управляваща партия
е ГЕРБ, която без проблеми про-

меня закони независимо от недоволството на браншове или
опозиция, припомня КлубЗет.бг.
Мен ако ме питате, по-голямата част от фирмите в София не
трябва да работят изобщо. Не
само в София, изобщо това са
проблеми на строителния бранш,
които са известни.ç

ÁÚËÃÀÐÈß

3

20.01.2021

"Промяната на тези
избори е възможна, но
трябва да бъде гарантирана. Ние като най-голямата
опозиционна партия каним
всички, които искат смяна
на модела на управление,
на разговори - за да се
организираме за провеждане на честен вот, да
успокоим българските
граждани, че гласът им
няма да бъде откраднат, че
има смисъл да гласуват и
че ще имат гаранти за
това", заяви председателят
на БСП Корнелия Нинова
на пресконференция в
централата на партията.
Нинова представи
Декларация за свободни и
честни избори, приета от
Изпълнителното бюро и
около която левицата ще
търси обединение. "Не
можем да останем обаче
само с тези думи и декларации и затова пристъпваме към конкретни действия за честни избори",
посочи Нинова.
Лидерът на българските
социалисти обяви, че от
БСП пристъпват и към
конкретни действия за
провеждането на честни
избори като този четвъртък и в петък последователно ще се проведат
разговори с по десет
извънпарламентарни
партии и неправителствени организации за обсъждане на общи действия
при провеждането на
изборите.
"Предлагаме общи
действия за покриване на
всички секции с членове,
наблюдатели и застъпници,
максимална прозрачност
на вота и кампания за
разясняване, че всеки глас
ще бъде зачетен. Предлагаме да обединим усилията си за паралелно
преброяване, което ние
като партия ще направим.
Важно е сега да се обединим - всеки с възможнос-

Ïðîìÿíàòà å âúçìîæíà, íî òðÿáâà äà áúäå
ãàðàíòèðàíà, êàòåãîðè÷íà å Êîðíåëèÿ Íèíîâà
тите, които има. Ние като
парламентарна и найголяма опозиционна
партия и останалите партии
и организации - със свои
представители като застъпници и наблюдатели. Целта
е да успокоим хората - да
им дадем увереност, че
гласът им е важен и че
можем заедно с това
обединение да гарантираме
прозрачността на изборите", заяви на пресконференцията Корнелия ç
Пълният текст на декларацията:

ÄÅÊËÀÐÀÖÈß
за свободни и честни избори
В годините многократно сме ставали свидетели на подмяна на вота на българските граждани,
платен и корпоративен вот, подправяне на протоколи, натиск и всяване на страх от страна на
ГЕРБ върху избирателите. Наша отговорност е да гарантираме провеждането на прозрачни и
честни избори, които отразяват реалната воля на българския народ.
Ние призоваваме отговорните
политически партии и неправителствени организации да обединим сили
и да проведем свободни избори,
водени от Основните начала на
българската Конституция и изборното законодателство, като имаме
предвид, че:
 Република България е правова държава;
 Република България гарантира живота,
достойнството и правата на личността и
създава условия за свободно развитие на
човека и на гражданското общество;
 Всички български граждани се раждат
свободни и равни по достойнство и права;
 Изборите, националните и местните
референдуми се произвеждат въз основа на
общо, равно и пряко избирателно право с
тайно гласуване;
 Всеки има право да търси, получава и
разпространява информация;
 Всеки участник в изборите е длъжен да
пази честта, достойнството и доброто име
на останалите участници.
Ето защо ние се обединяваме
 да работим за осигуряване и гарантиране възможността на всеки български
гражданин да упражни конституционните си
права;

 да сигнализираме на законно определените органи за установени нередности и
нарушения на изборното законодателство;
 да сме безкомпромисни към всички
форми на оказване на натиск върху свободната воля на гражданите;
 да съблюдаваме за спазването на
правилата по време на предизборната кампания и провеждането на изборния процес в
съответствие с българското законодателство до
неговото приключване с обявяване на резултатите от Централната избирателна комисия;
 да обменяме информация, получена от
нашите представители (пълномощници),
застъпници на листите, включително информацията, получена от наблюдатели на неправителствените организации, застъпници и
представители на други политически партии,
коалиции и инициативни комитети, участващи
в изборите;
 да осигурим в секционните избирателни
комисии сътрудничество на представителите
на "БСП за България" със застъпниците и
наблюдателите на извънпарламентарните
партии и организации, подкрепящи тази
Декларация.
 Да изградим тясна форма на сътрудничество в процеса на паралелното преброяване
на резултатите от изборите.
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Събития
 1600 г. - Светата инквизиция обявява Джордано
Бруно за еретик.
 1841 г. - Китай отстъпва Хонконг на Великобритания и възстановява управлението си в тази територия едва през 1997 г.
 1937 г. - Франклин Делано Рузвелт поставя на този
ден началото на полагане на
клетва президента на САЩ.
Преди това датата е била 4
март.
 1980 г. - САЩ обявяват
бойкот на Олимпийските игри
в Москва.
 1996 г. - Ясер Арафат
става първият избран президент на Палестина.
Родени
 1775 г. - Андре-Мари
Ампер, френски физик
 1857 г. - Владимир Бехтерев, руски невропатолог
 1915 г. - К. В. Керам,
германски журналист
 1920 г. - Федерико Фелини, италиански режисьор
 1921 г. - Иван Врачев,
български политик антифашист и военен деец, началник на Генералния щаб на
БНА, министър на туризма,
председател на Съюза на българските автомобилисти
 1932 г. - Хачо Бояджиев, български режисьор, генерален директор на БНТ от
1993-1995 г.
 1946 г. - Дейвид Линч,
американски сценарист и режисьор
 1952 г. - Йордан Караджов, български рок-певец
Починали
 1983 г. - Гаринча, бразилски футболист
 1984 г. - Джони Вайсмюлер, американски плувец
 2006 г. - Марко Стойчев, български сценарист
 2014 г. - Клаудио Абадо, италиански диригент
 2015 г. - Валентин Гацински, български дипломат,
посланик в Афганистан и заместник външен министър

Êîðíåëèÿ Íèíîâà îáÿâè íàöèîíàëíà êàìïàíèÿ çà ïðèåì íà ñîöèàëèñòè
Много се радвам, че има толкова нови желаещи, които да се
присъединят към общите ни усилия за промяна на порочния модел на управление в България.
Очевидно в наше лице те виждат
възможност това да се случи реално. Както казах и преди седмица - всеки, който иска промяна и
е готов да работи с грижа за хората, е добре дошъл", заяви председателят на БСП Корнелия Нинова вчера по време на връчването на електронни членски карти в партията на нови членове и
на такива, които се връщат отново в редиците на социалистите.
Нинова обяви старта на инициатива за включване в БСП в

цялата страна: "За да отговорим
на многото желаещи, стартираме "Национална кампания за прием на нови членове".
Лидерът на българските социалисти посочи, че тя започва
от Пловдив с приемането не само на нови членове, но и на такива, които възстановяват своето членство.
"Благодаря на тези, които се
завръщат при нас, и на новите
членове. Заедно ще направим
промяната в България възможна", обърна се към присъстващите Корнелия Нинова.
Сред станалите членове на
партията са Кирил Кирилов, студент по дентална медицина и дъл-

гогодишен председател на Международен младежки воден парламент и носител на златен медал на Младежки олимпийски игри в Буенос Айрес, актрисата
Светлана Шекерова, хирургът
д-р Росен Цолов, имунологът
проф. Кръстена Николова, педагогът Екатерина Делинова - бивш
директор на училище, Илия Вълчанов - военен и настоящ собственик на охранителна фирма,
Тодор Петков - областен управител на Пловдив - 2005-2009
г., Милена Колева - собственик
на йога студио и треньор, както
и нейната майка, двама младежи, завършили в чужбина и развиващи бизнес в България. ç
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4,4% ñïàä íà ÁÂÏ çà
2020 ã. ïðîãíîçèðà ÁÍÁ
Ôèíàíñîâàòà èíñòèòóöèÿ
î÷àêâà ðúñò íà íåîáñëóæâàíèòå
êðåäèòè òàçè ãîäèíà
В своя редовен тримесечен икономически
преглед, Българската
народна банка прогнозира, че брутният вътрешен
продукт на страната ще
регистрира понижение с
4,4 на сто за 2020 година.
В предната прогноза през
септември очаквания спад
в БВП бе 5,5%. Експертите
на Централната банка
подчертават, че по отношение на прогнозата е
налице значителна несигурност, дори и в краткосрочен хоризонт заради
продължаващото разпространение на коронавируса
и неопределения хоризонт
за отпадане на ограниченията.
От БНБ очакват цените
на енергийните и неенергийните продукти в долари
и в евро да се повишат
значително през 2021 г.
Икономическата активност ще нарасне с 3,7%
през 2021 г. и с 3,6% през
2022 г., като достигне

годишното ниво отпреди
пандемията през 2022 г.,
очаква централната банка.
Завръщането към растеж
на БВП през 2021 г. трябва да дойде от нарастване
на нетния износ, на
инвестициите в основен
капитал и от частното
потребление.
Инфлацията на годишна
база за 2020 година ще
възлезе на 0.3 на сто в
края на 2020 г. при 3.1 на
сто за 2019 г. В БНБ
очакват края на 2021 г.
инфлацията да се покачи
до 2.0 на сто и да се
забави до 0.9 на сто в
края на 2022 г. Спадът на
БВП в реално изражение
през 2020 г. се определя
главно от негативния
принос на нетния износ,
докато вътрешното търсене ще има почти неутрален принос, пише в анализа на Централната банка.
Допусканията за външното търсене на български
стоки и услуги през 2020 г.

са то да се понижи с 9.7
на сто спрямо 2019 г., след
което през 2021 г. и 2022 г.
да нарасне съответно с 8.2
на сто и 5.4 на сто. Понижението на икономическата активност в основните
търговски партньори на
България се очаква да
доведе до спад на износа
на стоки и услуги с 12.1 на
сто спрямо 2019 г., като
по-силно ще бъде засегнат
износът на туристически
услуги.
Анализаторите на БНБ
очакват заетостта да
започне да се възстановява слабо през 2021, като
растежът й ще бъде силно
потиснат от ограничителните мерки върху дейността
на част от бизнеса в
началото на годината и от
запазването на високи
нива на несигурност по
отношение на бъдещата

икономическа активност
на фирмите. "През 2022
прогнозираме заетостта
да продължи да нараства
с ниски темпове, но без
да достига нивото от
2019".
С изтичането на
удължения срок за отсрочване на задължения
на клиентите на банките
може да се очаква и
увеличение на дела на
необслужваните кредити
в банковите портфейли,
което вероятно ще повлияе за повишаване на
лихвените проценти по
новоотпуснатите кредити
и за затягане на другите
условия по кредитите.
Тези процеси в съчетание
със сравнително потиснатата инвестиционна
активност в страната ще
ограничават растежа на
кредита през 2021, прогнозират от БНБ. С постепенното възстановяване
на частното потребление
и инвестициите от БНБ
очакват темпът на нарастване на кредитите за
фирми и домакинства да
се ускори през 2022, но
да остане по-нисък в
сравнение с 2019.ç

Áîðèñîâ îêîí÷àòåëíî çà÷åðêíà "Áåëåíå", ïëàòåíîòî
îáîðóäâàíå îòèâà çà 7-è ðåàêòîð íà ÀÅÖ "Êîçëîäóé"
Премиерът Бойко Борисов
проведе среща с изпълнителния
директор на АЕЦ "Козлодуй" Наско Михов. "След извеждането на
старите реактори, много важно
е, че получихме лиценз за 5-и и
6-и блок на "Козлодуй" за още
десет години", отбеляза Борисов.
Изпълнителният директор Михов
припомни, че на 7 декември 2020
г. стартира работа по проучване
на възможностите за изграждане на нова ядрена мощност на
площадка 2 на АЕЦ "Козлодуй",
след като през февруари м. г. бе
издадено решение за оценка за
въздействието върху околната
среда на проекта.

Според експертните доклади
икономически, екологично и технически е възможно оборудва-

нето, предвидено за АЕЦ "Белене", да се използва за нова мощност на "Козлодуй", бе отбеляза-

но в хода на срещата на министър-председателя. За реализацията на проекта на площадка 2
на АЕЦ "Козлодуй" по отношение на налагащите се анализи
са привлечени и международни
експерти. Премиерът Борисов
акцентира, че платеното вече
оборудване на стойност 1,3 милиарда лева за АЕЦ "Белене" ще
може да се ползва за седми реактор на АЕЦ "Козлодуй". "Активно се работи по темата и ще
чакам доклад от министъра на
енергетиката още в рамките на
утрешното заседание на правителството", каза премиерът Борисов.ç

ÊÅÂÐ ðàçðåøè ïðîäàæáàòà íà 67 ïðîöåíòà îò àêöèèòå íà "×ÅÇ
ðàçïðåäåëåíèå" ÀÄ íà äðóæåñòâî îò ãðóïàòà "Åâðîõîëä Áúëãàðèÿ" ÀÄ
Комисията за енергийно и
водно регулиране прие Решение за
даване на разрешение на "ЧЕЗ"
(а.с.) да се разпореди с притежаваните от него 67 процента от акциите от капитала на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като ги продаде и
прехвърли на дружеството от групата "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД - "Ийстърн Юропиън Електрик Къмпъни"
(б.в.). Това съобщиха от КЕВР. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23а, изр. 1 от
Закона за енергетиката КЕВР разрешава сделки по разпореждане
с дялове и акции, представляващи повече от 20 на сто от капи-

тала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна
дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ, с
оглед гарантиране на сигурността на доставките, защитата на националната сигурност и обществения ред. Комисията се произнася след влизането в сила на
всички други необходими разрешения и одобрения, свързани със
сделките, допълниха от регулатора. В хода на образуваното административно производство по
подаденото от "ЧЕЗ" (а.с.) заяв-

ление Комисията се произнесе въз
основа на постъпили становища
от Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция
"Разузнаване", Държавната агенция за национална сигурност,

Министерството на енергетиката
и Комисията по финансов надзор.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд София-град, в 14-дневен срок, се
посочва в съобщението.ç

ÑÈÔ: Ïàíäåìèÿòà
å çàïëàõà çà
èêîíîìèêàòà
ïðåç ñëåäâàùèòå
5 ãîäèíè
Последствията от пандемията от коронавирус могат да
поставят под заплаха развитието на световната икономика през следващите 3-5 години, предупреждават експертите на Световния икономически форум (СИФ). Освен това в
резултат на пандемията може
да се усили социалното неравенство и през следващите 510 години ще отслаби геополитическата стабилност, се
казва в доклада на СИФ за световните рискове Global Risks
Report 2021, публикуван вчера. По-конкретно
представите,
лите на бизнеса и различните
социални групи, анкетирани от
експертите, очакват, че през
следващите 3 до 5 години пандемията ще доведе до спекулативни балони, промени на
цените, дългова криза и сриване на IT - инфраструктурата.

Въпреки началото на ваксинацията срещу COVID-19
пандемията още дълго време
ще оказва влияние върху обществения живот и икономиката, се казва в изследването. Например в тази ситуация
се променя начинът на взаимодействие на компаниите с
клиентите, веригите за доставка, бизнес моделите. В същото
време ускоряването на цифровото развитие може да доведе
до ръст на броя на кибератаките, а честият хоум офиса до здравословни проблеми.
През 2020 г. "светът осъзна до какви катастрофални
последици може да доведе игнорирането на такива дългосрочни заплахи, каквито са пандемиите", отбелязват експертите на СИФ. Те припомнят, че
още през 2006 г. са предупреждавали в своя ежегоден
доклад за рисковете, свързани с възможните пандемии.
Сред проблемите, представляващи най-голяма заплаха в
световен мащаб, са посочени
още климатичните промени и
други предизвикателства, свързани с околната среда. ç
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ндексът на промишлено производство
в Турция нарасна
през ноември 2020
г. с 1,3% в сравнение с предходния месец,
съобщи Статистическият
институт на страната,
цитиран от Анадолската
агенция.
Показателят на динамика на обема на промишленото производство
без да се отчита календарния фактор е положителен, в края на ноември
той достигна 11% на
годишна база, а некориги-

È

раният индекс на промишлено производство
достигна 8,7%.
Индексът на сектора
на рудодобивната индустрия през ноември се
увеличи с 4,6% в сравнение със същия месец на
2019 г.
Индексът на сектора
на обработващата промишленост се покачи с
11,6%, на енергийния
сектор, включващ производството и разпреледелението на природен газ,
електричество и топлоенергия – 7,5%.

Безработицата с лек спад
Равнището на безработица в Турция през октомври 2020 г. се понижи с
0,7% в сравнение с миналата година, достигайки
12,7. Това показват данни-

те на Статистическия институт, цитирани от Анадолската агенция.
Броят на хората без
препитания за посочения
период е намалял с 391

хиляди души до 4,5 милиона.
По данни на националната статистика за периода от 2011 до 2020 г. безработицата без да се отчитат сезонните колебания е отбелязала ръст от
9,1% до 13,7%.

ЕБВР е вложила 1,7 млрд.
долара в Турция
Европейската банка за
възстановяване и развитие
е инвестирала най-много
средства през изминалата
година в Турция. В икономиката на нашата югоизточна съседка финансовата институция е вложила 1,7 млрд.
евро.
Инвестициите са разпределят между 33 проекта. За
сравнение през 2019 ЕБВР
е вложила 1 млрд. долара в
35 проекта, се казва в съобщение ЕБВР, цитирано от

Анадолската агенция.
В цял свят ЕБВР е инвестирала 11 млрд. евро в
411 проекта
„Банката увеличава своята подкрепа на фона на
пандемията от коронавирус.
Тя е предоставила срочно
финансиране за закупуването на медицинско оборудване в Турция. Също така е
подкрепила частния сектор“,
заяви управляващият директор на ЕБВР за страната Арвид Тюркнер.

Износът на промишлена продукция „Фич“ прогнозира икономическо
възлиза на 13,3 млрд. долара
ускорение
Износът на промишлена
продукция от Турция е нараснал през декември до
рекордното ниво от 2020 г.
до 13,3 млрд. долара.
Това е най-високото равнище за цялата изминала
година и то се дължи на успешните действия на правителството.
Декемврийският експорт
е нараснал спрямо ноемврийския с цели 9%, а в
сравнение със същия период на 2019 г. - с 15,8%, съобщиха Съветът на износителите, цитирани от Анадолската агенция.
Общият износ на промишлена продукция за 2020
г. обаче се е свил със 7,6%
в сравнение с 2019 г. до
127,6 милиарда долара. Това се дължи преди всичко

на пандемията от коронавирус.
През декември миналата година 14 от общо 16 подсектора, включени в про-

мишления сектор, са били
на плюс. Най-висок ръст са
демонстрирани отбранителния и самолетостроителния
сектор.

Ваксинирането срещу
COVID-19 ще допринесе за
нормализирането на ситуацията в страната, което на
свой ред ще окаже влияние върху икономическата
дейност, заявиха от „Фич
Рейтингс“.
Със започването на масовата ваксинация срещу
коронавирусната инфекция
и отслабването на карантината темповете на растеж
на турската икономика ще
се ускорят. Това ще се случи по-скоро през второто
полугодие, смята директорът на международната
рейтингова агенция „Фич“
Дългъс Уинслоу.
Прогнозата на агенцията е за 3,5% икономически
растеж на Турция през 2021
г. Данните за растежа през

отминалата 2020 г. ще бъдат съобщени на 19 февруари, каза Уинслоу.
„През последните години растежа на конкурентоспособността на износа беше един от двигателите на
икономиката“, заяви той.
По думите му възстановяването на туризма, растежа на износа и ожесточаването на финансовата
политика ще съдействат за
намаляването на дефицита
във външната търговия, който за периода януари-ноември 2020 г. достига 5,2% от
БВП.
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а 8 януари 2021 г. се
навършва точно една година от тържествената церемония,
на която беше пуснат
в експлоатация газопровода „Турски поток“. На нея в
Истанбул присъстваха президентите на Русия и Турция Владимир Путин и Реджеп Тайип Ердоган, а също така българският министър-председател Бойко Борисов и сръбският лидер
Александър Вучич, припомня Анадолската агенция.
По повод на годишнината председателят на УС на
„Газпром“ Алексей Милер
заяви: „Днес се навършва
точно една година от тържествената церемония по
откриване на морския газопровод „Турски поток“.
Той надеждно транспортира руския газ през Черно
море за потребителите в

Í

Турция и вече шест европейски държави: България,
Гърция, РС Македония, Румъния, Сърбия, Босна и
Херцеговина. От пускането
в експлоатация „Газпром“ е
увеличил натоварването на
тръбата 2,2 пъти, а за европейските потребители – 2,5
пъти. Ще отбележа, че Турция, Гърция и РС Македония през 2020 г. увеличиха
покупката от „Газпром“.
Руският президент Владимир Путин обяви началото на газопровода „Турски
поток“ по време на своята
визита в Анкара на 1 декември 2014 г. Строителството
му започна след подписването на междуправителственото споразумение от 10
октомври 2016 г. Тръбопроводът се състои от две успоредни отсечки с общ пропусквателен капацитет от
31,5 млрд. куб.м. газ.

Истанбул е най-изгодният за инвестиции мегаполис в Европа
Истанбул е най-изгодният за инвестиции в недвижими имоти мегаполис в
Европа. Това показва изследване на компанията на
недвижимост “Невита“.
Половината от продадените на чужденци имоти в
Турция са концентрирани в
града на Босфора.
През 2019 г. са сключени като цяло 20 857 сделки
за продажбата на жилища
на европейци, а от януари
до ноември 2020 г., т.е. в
периода на пандемията от
коронавирус, този показател е достигнал 16 867.
Средната цена на квадратен метър недвижимост

в Истанбул е 462 евро, в
Париж – 11 613 евро, Лондон – 10 797 евро, Мюнхен
– 8442 евро, Мадрид – 2630
евро, Лисабон – 3346 евро,
Болцано – 3041 евро, Инсбрук – 5992 евро.
Цените в европейските
мегаполиси в пъти превишават средната цена на жилищата в самите държави.
Така например средната цена на квадратния метър
апартамент в Париж е 4,3
пъти по-голяма, отколкото
във Франция, а в Лондон –
3,3 пъти надхвърля средните стойности във Великобритания, цените в Мюнхен
са пък три пъти по-високи

отколкото в останалите градове на Германия.
В Истанбул недвижимите имоти струват само 1,5
пъти по-скъпо, отколкото в
останалата част на Турция.
„Турция успя да прекрати резкия спад на продажбата на имоти на чужденци
заради пандемията“, заяви
пред Анадолската агенция
директорът на компанията
„Невита“ Фарук Акбал.
По думите му продажбите на имоти в редица европейски страни се е свила с
най-малко 30%, докато Турция продължава да привлича вниманието на инвеститорите.

Производството на стомана със сериозен спад Доходите от шамфъстък
Износът на стомана от
Турция през 2020 спадна с
8,2% до 12,7 милиарда долара, съобщиха от Асоциацията на износителите на
стомана.
По нейни данни през миналата година продукцията
на турската стоманодобивна индустрия е изнесена в
197 държави.
В количествено отношение износът през миналата
година се е свил с 2,8% до
20,6 милиона тона, съобщи
Анадолската агенция.
От сектора се надяват
през тази година износът
да нарасне с 10% до 23 милиона тона.
В ценово отношение се
планира той да се увеличи
с цели 15% и да достигне

достигат 120 млн. долара

15 милиарда долара.
Ръководителят на Асоциацията Аднан Аслан съобщи,
че през 2020 г. пазарът на
турската стомана в Европа
и Северна Америка значително се е свил. Ситуация-

та е била поправена благодарение на увеличилите се
доставки в Близкия изток
и Южна Америка. Сред големите вносители на турска стомана са Израел, Италия, Румъния, Египет и др.

Новата година ще донесе скок в развитието
Реформите в законодателната и икономическата области, а също така
ваксинирането срещу коронавируса през 2021 г.
ще окажат положително
влияние върху икономи-

ческата ситуация в страната. Убеден съм, че през
новата година Турция ще
отбележи скок в развитието си.
Това заяви министърът
на индустрията и техноло-

гиите Мустафа Варанк.
Въпреки всички трудности индексът на промишлено производство е
регистрирал 11% ръст на
годишна база и 1,3% на
месечна. Тези данни са

Доходите на Турция от експорта на шамфъстък достигат 120 млн. долара през
изминалата година, предаде Анадолската агенция.
Голяма част от производството на този вид ядки е
съсредоточено в провинциите Шанлъурфа и Газиентеп.
Местните производители ги
наричат „зеленото злато“
заради голяма икономическа изгода и печалби.
През 2019 г. износът е
възлизал на 130 млн. долара, но през миналата той е
спаднал сериозно до около 120 млн.
Изнесени са 10 875 тона

в 100 страни, сред които
САЩ, Великобритания, Австралия и др. Основните пазари си остава Германия,
Китай и Италия
надхвърлили очакванията
на пазара.
Варанк припомни, че в
края на ноември Турция се
е наредила сред държавите с най-висок промишлен
растеж.
„Нашата цел е да запазим производствените
темпове и през 2021 г.“,
подчерта той.
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инистърът
културата и
туризма Мехмет Нури Ерсой обяви, че
Анкара ще разработи
нова стратегия за насърчаване на туризма
с използване на нови технологии, съобщава вестник „Сабах“.
В това направление се очаква да помогне платформата
„Go Turkey“, в която 81
провинции ще „съжителстват“ под един
покрив и ще повишат
интереса към Турция
като туристическа
дестинация.
Благодарение на
Агенцията за насърчаване и развитие на туризма в Турция (TGA),
която започна активно своята дейност
през 2020 г., страната
получи
по-добро
представяне. В нея
работят представители на сектора, както
и професионални промотори с добри познания в областта на
комуникационните
модели и технологиите от ново поколение
Турция се превърна в страната с найвлиятелните реклами
и в момента агенцията разполага с найдобрия модел в света, подчерта министърът.
В момента туриз-

мът зависи до голяма
степен от връзките с
обществеността, а
агенцията има възможност да проследява бързо, да оценява
и отговаря на коментари, контролирани
или неконтролирани,
положителни или отрицателни текстове,
изготвени от определени редактори, лидери на общественото
мнение, потребители
на YouTube и инфлуенсъри в социалните
медии.
Миналата година
Турция беше домакин
на повече от 1000 редактори, влиятелни
лица и хора, формиращи общественото
мнение, като се очаква тази година бройката им да надхвърли
3000, каза министърът.
Предвижда се тази
година агенцията по
туризъм да приложи
на практика нова технология. Уебсайтът
„Go Turkey“ е създаден с помощта на
най-новите технологии и изкуствен интелект, и е лесен за използване от гледна
точка на визуализацията.
Системата следва
повече от 100 медии,
които имат възможност да правят новини за Турция, като съ-

щевременно проследява новините за найголемите туристически оператори в света, подчерта Ерсой.
Тя анализира дали
съдържанието на новините за Турция е положително или отрицателно и в съответствие с това определя
приоритетите за промотирането.
Системата ще записва посещенията на
туристите и техните
навици.
„Go Turkey“ е една
от най-посещаваните
уеб страници в света,
като сега вниманието
е насочено върху качествените посетители, а уебсайтът ще бъде доразвит.
Според министър
Ерсой, поне 30 провинции вече са интегрирани в системата,
а до края на февруари ще бъдат обхванати всички 81.
Досега всяка провинция се опитваше
да се рекламира самостоятелно, но с новата система всички
ще заговорят „в един
глас“, обясни той.
Те ще бъдат обучавани и насочвани към
това какъв вид видеоклипове трябва да
заснемат, както и какво трябва да бъде тяхното съдържание.
Турция има въз-

можност да се развива в различни направления в областта на
туризма, включително
гастрономия, природни богатства, културни и археологически
обекти.
Новата стратегия
се фокусира върху това да определи коя
държава от какво се
интересува и да се
работи за развитието
на този аспект.
Действайки под
егидата на Министерството на културата и
туризма, TGA има за
цел да превърне Турция в бранд и популярна дестинация както на вътрешния, така и на международния туристически пазар. Тя ще работи за
насърчаването на материалното и нематериалното, природно,
културно и биологично наследство и за
повишаване на туристическия капацитет на
Турция и увеличаване
на инвестициите в туризма. Министърът
сподели, че според
прогнозите, туризмът
ще започне да се съживява около април.
"През 2021 г. очаквам приходите от туризъм да надхвърлят
23,3 милиарда долара,
а броят на туристите
да достигне 31 милиона“, каза Ерсой, ка-

то подчерта, че туризмът е най-бързо възстановяващият се
икономически сектор.
През периода на
пандемията световният туризъм се сви с
около 80%, докато за
Турция резултатите са
с 15-20% по-добри от
средното за света..
Щетите за туристическия сектор по време на глобалната пандемия на коронавирус
бяха ограничени с
прилагането на финансови мерки и динамична адаптация.
Освен TGA, активната комуникация с
туристическия сектор
и фактът, че беше една от първите държави в света, приели
програмата за сертификат за безопасен
туризъм, помогнаха
на Турция да преодолее някои от предиз-

викателствата, породени от пандемията.
Още в началото на
избухването на пандемията от коронавирус
Министерството на
културата и туризма
стартира програма за
сертификат за безопасен туризъм прилагайки ефективни мерки на
летищата, местата за
настаняване и плажовете с цел ограничаване на разпространението на болестта. Туристите могат да почиват
спокойно благодарение на ефективните
мерки, прилагани от
правителството, което
е поставило високи
стандарти за безопасност във всички области на индустрията.
Мехмет Ерсой заяви, че очакванията за
тази година са броят
на туристите да достигне 60 млн. души.
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Éîçëåì Òþðåäæè – äâèæåùàòà
ñèëà çàä âàêñèíàòà íà BioNTech
Ò
я е движещата
сила, медицинският мозък зад
ваксината на
BioNTech и Pfizer.
Жената на Угур Шахин е
брилянтен учен и уважавана бизнесдама. Без
нея ваксината нямаше да
е възможна, твърдят
запознати. Коя е Йозлем
Тюреджи?
„За него говорят почти
всички, а за нея – почти
никой. Но тя не е човек,
който обича да се изтъква“, пише „Зюддойче
Цайтунг“ в портрет на
Йозлем Тюреджи - жената, изиграла много съществена роля за създаването на първата одобрена ваксина срещу
коронавируса – тази на
германската фирма
BioNTech и американския
им партньор Pfizer. Съпругът на Йозлем - Угур
Шахин - е смятан за
създател на ваксината,
но тя всъщност е „движещата сила“ в този творчески процес, коментира
още изданието.

болните от рак пациенти
в малката католическа
болница, където работел
баща й в провинция
Долна Саксония, решила,
че трябва да помага на
хората. Тази нейна мечта
сега се реализира на
дело - ваксината срещу
коронавирус тези дни
създава защита на милиони хора по света.

Родена в Германия, но
отгледана в Турция
Когато през януари
прочели за появата на
новия опасен коронавирус, Йозлем и съпругът й
веднага се заловили с
разработката на ваксина
срещу него. От 2018
Тюреджи е медицински
директор на BioNTech, а
дълги години преди това

е работила по изследването на антитела за
целите на раковата
терапия. Целта й е да
превръща познанията си
в продукти, които лекуват
хората. Тюреджи е родена в Германия, но първоначално е отглеждана от
баба си и дядо си в
Истанбул.
На четиригодишна
възраст родителите й я
взимат при тях в Германия. След като завършва
гимназия, тя следва
медицина в Хомбург. По
време на следването се
запознава с бъдещия си
съпруг Угур Шахин. И
двамата са вдъхновени
от идеята да създадат
препарат срещу рака,
който така да активизира
имунната защита на

"Страстни
изследователи"
„Те са гениална двойка
изследователи“, казва
Кристоф Хубер, който
заедно с тях създава
фирмата BioNTech през
2008 година. Хубер ги
сравнява с носителите на
Нобелова награда Мария
и Пиер Кюри, характеризирайки германската
двойка учени като „високо интелигентни и страстни изследователи“.
И мнозина други хора,
които са имали контакти
с Йозлем Тюреджи,
говорят за нея с нескрито възхищение. „Тя е в
състояние да ти обясни и
най-сложните неща по
разбираем начин“, казва
Томас Щрюнгман – един
от инвеститорите на
BioNTech.

Изключителен учен
и бизнесдама
Без Йозлем Тюреджи
нямаше да има ваксина
срещу коронавируса,
нито щеше да е възможен пробивът в САЩ,
изтъква германското
издание „Мениджър
Магазин“. Тя е изключителен учен, но едновременно с това и безнесдама,
чийто цели винаги са
били амбициозни.
Още от самото начало
на научната си кариера
53-годишната днес Йозлем Тюреджи искала да
революционизира медицината – нито повече,
нито по-малко. Като
гледала страданията на

организма, че той сам да
се справи с болестта.

"Аз съм една пруска
туркиня"
Двойката учени покъсно започват работа
към университета в
Майнц. През 2002 година
двамата се женят. А
преди да тръгнат за
гражданското не пропуснали да минат и през
лабораторията. „Аз съм
пруска туркиня“ - така
Йозлем Тюреджи нарича
себе си още преди години в едно интервю за
„Зюддойче Цайтунг“.
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Åðäîãàí ñå âàêñèíèðà ïóáëè÷íî
ñ êèòàéñêàòà âàêñèíà
Ò
урският президент
Реджеп Тайип Ердоган се ваксинира на
14 януари в присъствието на медиите.
Той получи първата доза от
ваксината срещу коронавирус, разработена от китайската компания „КоронаВак“.
Медицинската процедура бе извършена в градската болница на Анкара и
бе предавана пряко.
След като му беше поставена ваксина, Ердоган
сподели впечатленията си
в Туитър. Той съобщи, че
броят на медицинските работници в Турция, които са
получили ваксината, вече
достига 250 хиляди.
„В рамките на нашата ус-

пешна програма за ваксинация 254 хиляди медицински работници вече получиха своята първа доза. Аз също бях ваксиниран, присъединих се към тях“, каза Ердоган.
Той се надява, че много
скоро цялото население на
Турция ще бъде обхванато
от ваксинацията. Очакват
се около 25-30 милиона дози. Заедно с Ердоган бяха
ваксинирани срещу смъртоносния вирус членове на
ръководството на управляващата Партия на справедливостта и развитието.
Ердоган призова всички
политически лидери да допринесат за насърчаването
на кампанията за ваксинация срещу COVID-19.

Патриотичното възпитание е залог
за сигурността на Турция
Турският президент
Реджеп Тайип Ердоган
вярва в потенциала на
младите хора, които
получават възпитание в
патриотичен дух, уважение
към историята и културата
на собствената си страна.
„Трябва да вярваме в
новото поколение“, каза

Ердоган по време на
церемония по откриване
на Център за развитие
на традиционните видове
спорт в Анкара.
Той подчерта, че
властите от години оказват сериозна подкрепа
на усилията за пропагандиране на традиционните

Президентът вече е в Телеграм
Турският президент
Реджеп Тайип Ердоган
отвори собствен канал в
платформата Телеграм,
предаде Анадолската
агенция.
„Днес отваряме нов
канал и в новата платфор-

ма BIP“, написа Ердоган в
канала снощи.
Каналът му е верифициран от Телеграм и до
снощи той вече има повече
от 128 000 последователи.
Напоследък много
потребители на социални

Анкара очаква подкрепа от
ЕС по пътя на реформите
Турция вижда своето бъдеще като част от Европа
и е готова да инвестира в
името на общото бъдеще.
Това заяви министърът на
външните работи Мевлют
Чавушоглу на среща с посланиците на страните от ЕС,
която се проведе в двореца „Чанкая“ в Анкара.
Съдбата на Турция и Евросъюза е тясно преплетена и свързана.
„Турция е изпълнена с решителност да продължи
процеса на реформи и
очаква от ЕС подкрепа по
този въпрос“, каза ръководителят на дипломацията.
Той обърна внимание на
активната роля и приноса
на Анкара за регионалните
процеси, включително по
въпросите на осигуряване
на безопасността в Сирия,

Либия, Кавказ, Балканите и
Черноморския басейн.
Турция е важен играч по
въпросите, засягащи миграцията, енергетиката, търговията, веригите за доставки, транспорта, комуникациите, както и в борбата срещу тероризма, сътрудничеството в рамките на НАТО и
отбраната, отбеляза Чавушоглу.
„Всички тези въпроси са
също така жизненоважни
за европейската сигурност
и благоденствие. Ако работим заедно, ще постигнем
сериозни положителни промени във всички области.
В Анкара са готови напълно за партньорство с Брюксел“, подчерта външният министър.
Отсъствието на подобно
сътрудничество е преди

видове спорт.
„Стремим се да направим така, че децата и
младите да проявят
интерес към историческото наследство на
нашия народ. Това е
залог за безопасното
развитие на родината“,
каза Ердоган.
транзакциите и IP адресите на потребителите на
WhatsApp във Фейсбук
беше критикувано в Турция, като много от гражданите на страната и официални лица преминаха към
Телеграм и BIP, месинджъра на турската телекомуникационна мрежа „Тюрксел”, който е с руска
собственост.

медии и месинджъри
напуснаха WhatsApp поради актуализираните условия за използване, които
изискват от тях да споделят данните си с Фейсбук.
Решението за проследяване на телефонните номера,
Мевлют Чавушоглу,
министър на
външните работи

всичко загуба за Европа.
„Анкара предлага решение на спорните въпроси
чрез диалог, стремим се
към напредък в конкретни
области на двустранните отношения“, каза Чавушоглу.

Министърът отново подчерта, че Турция остава вярна на процеса на евроинтеграция. „Анкара е готова
да предприеме съответните стъпки, ако види положителен сигнал от ЕС“, до-

бави той.
Чавушоглу се надява, че
2021 г. ще се превърне в
продуктивна за отношенията Турция-ЕС и ще донесе
сближаване между двете
страни.
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Ñèëàòà íà òóðñêèòå ñåðèàëè
урските сериали се
радват на огромен
успех в арабските
страни. Тамошните
зрители искат
истории, които са
им по-близки и по-разбираеми от „сапунките“,
произведени в Латинска
Америка, САЩ или Южна
Корея. В Близкия изток
около 200 милиона домакинства разполагат с
телевизор, така че милиони хора с радост следят
действието на сериалите,
чиито герои изглеждат
страхотно и са невероятно романтични. Тези
сериали са синхронизирани на арабски, героите
в синхронизираната
версия носят арабски
имена, а действието е
свързано с исляма. Така
рецептата работи отлично. Или поне работеше
доскоро.
Най-популярните
турски исторически
сериали предлагат смес
от разбираема история,
сензационни кадри и
лесни за запомняне
мелодии, се казва в
материал на „Дойче
Веле“. В продукцията
очевидно са вложени
много пари, а отделните
епизоди вървят всеки
ден и понякога са с
продължителност до два
часа. Сюжетите обикновено се въртят около
любов, уговорени бракове, големи семейства,
патриархалния ред и
борбата в името на
справедливостта. Но за
успеха им има и други
причини.
В Турция тези сериали
са преминали през
цедката на цензурата,
което означава, че не
съдържат „неприлични
сцени, които противоречат на моралните ценности“. Такива са голи човешки тела, любовни
актове, целувки с език. В
същото време сраженията, насилията и оръжията
са напълно допустими.
Първият голям успех
на турски сериал беше
отбелязан през 2007
година, когато 92 милиона зрители в арабските
страни изгледаха поредицата „Гюмюш“ (в България "Перла"), прекръстена на арабски като

Ò

„Ноор“. Малко след това
дойдоха „1001 нощ“,
продаден в почти 80
страни, и „Великолепният
век“ - монументален
сериал, посветен на
живота и любовите на
султан Сюлейман Великолепни. Разпространителите му твърдят, че
сериалът е бил гледан от
над 500 милиона души по
целия свят. И наистина:
след него броят на арабските туристи в Истанбул
сериозно се увеличи, а
заедно с това нарасна и
турското влияние в
Близкия изток.
Но успехите на турските сериали не са съвсем
безоблачни. В Пакистан
беше приета наредба,
която забранява синхронизирането - с цел да се

Султанът и неговото семейство „Великолепният век“

Халит Ергенч и Бергюзар Корел са двойка и в „1001 нощ“ и в живота

насърчава местната
продукция. В резултат
рейтингът на турските
сериали със субтитри
сериозно спадна. Преди
пет години турската
телевизионна индустрия
печелеше по 80 милиона
долара годишно от тези
сериали в страните от
Близкия и Средния изток, но през 2020 година
сумата спадна на 15
милиона. Гръб им обърнаха редица големи
потребители, особено
след като през 2018
година правителството на
Саудитска Арабия и
телевизионният канал
MBC спряха разпространението им. Това решение беше взето, след
като главният мюфтия на

Саудитска Арабия шейх
Абдул Азис ал-Шейх
определи сериала „Ноор“
за „антиислямски“ и
„подривен“, а каналите,
които го излъчват - за
„врагове на Аллах и на
неговия пророк“.
Друг изгубен пазар е
Египет. Там турската
телевизия беше забранена след военния преврат
срещу президента Мохамед Морси, когото турският президент Ердоган
подкрепяше. В Египет
турските сериали са
нежелани именно поради
факта, че Турция подкрепя „Мюсюлманските
братя“ и други ислямистки движения.
Въпреки тези поражения в Саудитска Арабия и

Телевизионната приказка започна с „Перла“ и Къванч Татлъту и Сонгюл Йоден

в Египет, Турция продължава успешно да изнася
своите сериали, а с тях и
официалния държавен
мироглед. Това става с
помощта на Ютюб, Нетфликс и няколко телевизионни канала в Дубай и
отчасти все още в Саудитска Арабия. В същото
време и други се опитват
да яхнат вълната. През
ноември 2019 година
започна излъчването на
сериала „Кралството на
огъня“, финансиран с 40
милиона долара от правителствата на Саудитска
Арабия и на Обединените
арабски емирства. Действието на сериала оборва
турските исторически
интерпретации и представя отоманите като „тира-

нични окупатори, които в
продължение на столетия
опустошават арабския
свят“, както оповестяват от
телевизионния канал MBC.
Историческата драма
се разиграва през 16
век, когато Османската
империя на султан Селим
Първи побеждава династията на мамелюците в
Египет. Но и днес мюсюлманските страни
водят битка за лидерство. В тази битка може би
ще се включат и саудитските филмопроизводители: престолонаследникът
принц Салман обяви, че
през следващото десетилетие ще инвестира 64
милиарда долара в
саудитската развлекателна индустрия.

Гай Ричи ще снима холивудска
продукция в Анталия

Джейсън Стейтъм

Режисьорът на „Шерлок Холмс“ Гай Ричи е
избрал за снимките на
новата си филмова
продукция Турция.
Лентата със заглавие
„Пет очи“ ще бъде снимана в курортния град

Анталия. В главната
роля ще бъде екшън
звездата и любимец на
публиката Джейсън
Стейтъм, което е гаранция за успех. Очаква се
екипът да пристигне до
края на януари и про-

дукцията да стартира
през февруари.
В ботаническата
градина подготвена
през 2016 г. като ЕКСПО
център започна изграждането на филмовата
площадка и декорите.
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Õàòóøà – âåëèêàòà ñòîëèöà
íà õåòèòå
ревната столица на
Хетската империя
Хатуша е включена
през 1986 г. в
Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, се
казва в репортаж на ТРТ.

Ä

Преди 3 хиляди и 500 години в света е имало две
суперсили – Хетската империя и Египетската империя.
През тази епоха технологичното ниво е било много ниско и сигурността на
търговските пътища е била
от голямо значение за търговията, развитието и благоденствието. Държавите
постоянно са водили борба
с въстания и разбойнически нападения.
Хетите, коренния народ
на хетската държава, са издигнали своята столица Хатуша в района близо до
днешния град Чорум-Богазкьой.
Хетите са най-древните

известни представители на
индоевропейската езикова
група и са изповядвали политеистична религия. Главни им богове са Богът на
бурята и Богът на слънцето.
Със завладяването на нови
земи нараства и броят на
боговете в пантеона им и дори в един период от тяхната история той достига до
хиляда. Хетите се отнасят с
уважение към боговете, които са почитали завладените от тях народи. Те ги приемат като свои.
Хатуша е столица на Хетската империя от XVII до
XIII век преди новата ера.
Разделен е на горен и долен град. Името на хетите
се споменава и в Теврата,
но след откриването през
1890 година на Хатуша от археолозите, бяха получени и
първите материални доказателства за съществуването
на тяхната велика държава.
При разкопки в Хатуша са
открити държавните архиви

Хатуша – портата с лъвовете

написани върху глинени
плочки с клинопис. Хетите
имат закони и тяхната държава е правова.
Все още са съхранени останките от портите на Хатуша – портата с лъвовете, портата със сфинкса, Царската
порта. Открити са и много
тайни проходи чрез които
владетелите и знатните са се
спасявали при нападения.
През XIII век преди новата ера Хетската и Египетската империи започват война за световно господство.
През 1295 година преди новата ера в долината Кадеш
се състоя решителната битка между армиите на двете
империи. Хетската армия е
наброявала около 37 хиляди
души и 3 хиляди и 500 бойни
колесници, а египетската 20
хиляди войници и 2 хиляди
бойни колесници. Сражението завършва без победител.
Слънчевото затъмнение е било прието като знамение на
боговете, че не искат да се

пролива кръв. Така между
хетския император Хаттушили Трети и египетския фараон Рамзес Втори е подписан мирен договор, с който
се слага край на войната за
подялбата на сирийските територии. Договорите са били поставени на видни места в двете столици.
Откритият при разкопките през 1906 г. текст на договора е изложен в Истанбулския археологически музей.
Друг екземпляр се намира
в седалището на ООН в Ню
Йорк като първия мирен договор в историята на човечеството. След подписването на договора се разменят
посланици и започва културна проникване. Южните стени на Хатуша например са
били построени в пирамидална форма и това привлича и днес много посетители.
В музеите в Богазкьой и Чорум са изложени много експонати разказващи за историята на Хетската държава.

Библиотеките в Турция имат 900-годишна история
Историята на библиотечното дело в Турция,
започва със създаването на първите библиотеки по времето на първите селджукски бейлици в Анадола и се развива през османския
период. В ранните периоди на Османската
империя в институциите като джамии, тюрбета, религиозни медресета, имарети и др. се помещават книгохранилища. По-късно библиотеките започват да функционират самостоятелно, като център на културния и научен живот.
Те съхраняват не cамо
книги, но и pедки важни oригинали и копия на

ръкописи, докyменти,
aртефакти.
Първата библиотека
в Турция е Държавната
библиотека Баязид, която е основана през
1884 година. Когато библиотеката отваря вратите си за среща с читателите си, рафтовете са
били пълни само с книгата "Тарих-и Наима"
(История на Наим), хроника на известния османски историк Мустафа Наим. С течение на
времето с произведенията събрани от текетата, закупените книги и
дарените документи,
библиотеката се превръщат в богат книжовен
фонд, който служи за

духовното, образователното и културното развитие на обществото.
През 1934 г. по инициатива на Ататюрк, се приема закон за уреждане
на депозирането на турската книжнина в страната, съгласно който
при обнародването на
всяко печатано издание,
издателят е длъжен да
дава по един екземпляр
на библиотеката. Държавната библиотека Баязид, в която се събират и съхраняват милиони документи, продължава да обогатява колекцията си с историческа значимост, както
и да осигурява достъпа
до тях с научна цел.

Приложението „Турция днес“ използва следните информационни източници:
БТА, Анадолска агенция - АА, ТРТ, в. „Миллиет“ и в. „Хюриет“
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Снимки Пресфото БТА

Човешка грешка

Италианският премиер Джузепе Конте
получи в понеделник вечерта вот на
доверие в Камарата на депутатите, от
който зависеше оставането му на власт,
след като миналата седмица един от помалките му коалиционни партньори партията "Италия Вива" на Матео Ренци излезе от правителството и предизвика
политическа криза при поредния пик на
епидемията от новия коронавирус. Ако
Конте беше загубил вота, щеше да бъде
принуден да подаде оставка. След като
италианският премиер призова опозицията
и независимите депутати да подкрепят
правителството му, той спечели вота в
долната камара с 321 на 259 гласа.
Разликата е по-голяма от очакваната.
Очакваше се по-късно във вторник да има
гласуване и в Сената, където мнозинството
на правителството бе крехко още преди
партията на Ренци да напусне коалицията.

е довела до изтриването от
компютрите на британската
полиция на стотици хиляди данни
за ДНК и друга информация от
досиетата на заподозрени за
криминални престъпления. Това
заяви вчера в долната камара на
британския парламент министърът,
отговарящ за полицията, Кит
Молтхаус. Той каза пред депутатите, че грешката е станала по
време на "редовна процедура по
поддръжка" на компютъра, който
съхранява 13 млн. досиета.
Министърът обясни, че са били
изтрити около 400 000 записа,
вкл. данни за 213 000 закононарушения и за 170 000 ареста.
"Това очевидно е много сериозна
ситуация", каза Молтхаус и
добави, че цялостна картина за
последиците от грешката ще има
до няколко дни.

Â ïîñëåäíèÿ äåí íà Òðúìï â Áåëèÿ äîì:
Âàøèíãòîí ïðèëè÷àøå íà óêðåïåí ëàãåð
Îòèâà ñè îò âëàñòòà ñ åäâà 34 ïðîöåíòà îäîáðåíèå
Вчера бе последният
ден от мандата на Доналд
Тръмп. Днес той отпътува
от Вашингтон за имението
си в Мар-а-Лаго, щата
Флорида, преди встъпването в длъжност на избрания за негов наследник на
поста Джо Байдън.
48 часа преди церемонията по полагането на
клетва от Байдън центърът
на Вашингтон приличаше
на укрепен лагер, отбелязва АФП. Хиляди бойци от
Национална гвардия
патрулираха по улиците
на американската столица.
Тази сутрин броят им
достигна 25 000Г. Гвардията охранява обширната
"червена зона", простираща се от Капитолия,
където новият президент и
вицепрезидент на САЩ,
Джо Байдън и Камала
Харис, ще положат клетва, до Белия дом.
Улиците на Вашингтон

бяха празни в понеделник
- Деня на Мартин Лутър
Кинг. По традиция на този
официален празник,
почитащ паметта на
убития борец за граждански права, много американци се посвещават на
доброволческа дейност,
отбелязва АФП.
Това "е подходящ начин
да излекуваме, обединим
и възстановим тази страна, която обичаме", обяви
Байдън. Той си е поставил
за цел да помири американците, дълбоко разделени след управлението на
Тръмп.
В столицата въоръжени
войници и полицаи пред
бронирани автомобили
замениха обичайните
зяпачи. Обикновено
натоварени улици са
блокирани с бетонни
заграждения.
За да гарантира, че
бойците от Националната
гвардия, разположени във

Екзекуциите

на осъдени на смърт в Саудитска
Арабия са намалели рязко
миналата година, съобщи
Саудитската комисия за правата
на човека. Агенцията отбелязва, че
кралството отдавна е критикувано
за броя на екзекуциите, който е
сред най-високите в света, и за
непрозрачната си съдебна
система. Комисията съобщи, че е
регистрирала 27 екзекуции в
Саудитска Арабия през 2020 г.,
което е спад от 85 на сто спрямо
предишната година. Това отчасти
се дължи на мораториума върху
изпълнението на смъртни присъди
за свързани с наркотици престъпления. По данни на "Амнести
интернешънъл" Саудитска Арабия е
екзекутирала през 2019 г.
рекордните 184 човека.

Близо 200 души

50-годишната Мелания Тръмп каза, че за нея да бъде първата дама
на САЩ е било "най-голямата чест" в живота й. В прощалното си
послание тя заяви: "Бъдете пламенни във всичко, което правите, но
винаги помнете, че насилието никога не е отговорът и никога няма
да бъде оправдано".

Вашингтон, не представляват риск за сигурността,
ФБР проверява тяхното
минало.
Заради подстрекателската си роля за размириците Тръмп стана първият
президент в историята на
САЩ, подложен 2 пъти на
импийчмънт. Предстои

процес срещу него в
Сената.
Последното проучване
на общественото мнение
преди края на мандата на
президента е неблагоприятно за него. Проведено
от института "Галъп", то
показва само 34 процента
одобрение за Тръмп. ç

бяха убити при междуплеменни
сблъсъци между араби и
чернокожи в западната суданска
област Дарфур през последните
дни. Най-малко 50 хиляди души
са били принудени да напуснат
дома си. Сблъсъците между
арабското племе ризейгат и
представители на чернокожата
етническа група масалити
избухнали в петък, когато двама
мъже се сбили в бежански лагер.
Единият от тях - чернокож,
намушкал смъртоносно с нож
другия - арабин. В отмъщение
арабски милиции нападнали
бежанския лагер и други селища
в района. В цял Западен Дарфур
до ново нареждане е въведен
полицейски час, който е в сила
непрекъснато. Суданската армия
разположи в провинцията
допълнителни сили.

Ïîðòóãàëèÿ çàòÿãà êàðàíòèíàòà çàðàäè ðåêîðäåí
ðúñò íà çàðàçåíèòå

Китай строи голям карантинен център в провинция Хъбей, на 300 км
южно от Пекин. Стотици работници, сменящи се през 24 часа,
изграждат центъра, който трябва да стане готов до дни, в рамките
на борбата с огнище на COVID-19. От средата на май в Китай е
регистриран само един смъртен случай - миналата седмица. Но
регистрираните през последните седмици стотици заразени, въпреки
че далеч не са достигнати нивата от Европа и САЩ, предизвикаха
мощен отговор от властите - изолация и задължителни изследвания.

По-строги карантинни
правила бяха въведени в
Португалия, съобщиха
властите в момент, когато
разрастването на пандемията отбелязва мрачни рекорди и поставя болниците на предела на възможностите им, предаде АП.
Премиерът Антониу Коща заяви, че прекалено
много хора са се възползвали от изключенията,
предвидени от въведената
миналия петък карантината - властите съобщиха, че
движението през уикенда
е било 70 % от нормалното. "Преминаваме през найсериозната фаза на пандемията" досега, каза Коща,
призовавайки хората да
спазват правилата. "Сега

не е време да намираме
вратички в закона", добави той.
Премиерът обяви, че
януарските разпродажби в
магазините ще бъдат забранени, както и събирания
на обществени места, независимо от броя на участниците. Училищата остават от-

ворени, но около тях ще бъдат разположени повече
полицаи, за да не позволят
на учениците да се събират
на групи. Пътуванията между окръзите ще бъдат забранени през уикендите, а
магазините и супермаркетите ще са с намалено работно време. ç

ОБЯВЛЕНИЕ
"ВиК" ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на обособената територия, оповестява на потребителите, че на основание Решение на КЕВР № Ц-46 от 30.12.2020 г., ще прилага
следните, утвърдени от КЕВР, цени за ВиК услуги за 2021 г., считано от 01.01.2021 г.

Цени на ВиК услуги без ДДС, в лв./куб. м
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.
степен на замърсяване 1
Промишлени и стопански
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3

2021 г.
2.401
0.114
0.422
0.490
0.680
1.025
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Хвърлили пъпа на внука на
националния селекционер на
стадион "Българска армия"
Новият селекционер на
националния отбор по
футбол Ясен Петров е
роден на 23 юни 1968
година в Пловдив. В
интервю за агенция БЛИЦ
специалистът разкри, че е
юноша на Ботев (Пд), но
първите си пари от футбола е спечелил като играч
на Торпеда (Карлово).
- На кого си кръстен?
- На дядо ми Асен. Ще
ви разкрия нещо интересно. Трябвало е да се
казвам Асен, но в последния момент майка ми
решила да смени първата
буква, заменяйки я с
последната от азбуката.
Дядо ми обаче изобщо не
е реагирал отрицателно.
Напротив.
-В семейството на
какви родители отрасна?
- В работническо семейство. Четири деца сме имам брат и две сестри.
Баща ми е починал, когато
съм бил на три годинки и
половина. Майка ми живее
с втория си съпруг в
Гърция от много години. Аз
и брат ми Павел бяхме
отгледани от баба ми и
дядо ми. С майка ми
постоянно поддържам
връзка, както и с многобройните ми племенници,
които живеят в Солун.
- Какви оценки получаваше в училище, кои бяха
любимите и омразните
ти предмети?
- Бях пълен отличник.
Завърших средното си
образование в спортното
училище в Пловдив с
успех 5,92. На матурата по
български език обаче
стана беля - хванаха ме
да подсказвам на едно
момиче, което още тогава
беше много известно не
само в България, но и в
света, но няма да му
казвам името. Писаха ми
двойка, но на втората
матура изкарах шест. Има
още една любопитна
история от ученическия ми

период. До 10-и клас бях
нисък. Просто изкарах
късен пубертет и затова
пораснах със 7 сантиметра
по-късно. Та когато бях в
10-и клас, искаха да ме
изключват от училище
заради ниския ми ръст.
Видях се в чудо! Но се
намесиха учители и ме
спасиха. Ако не беше
реакцията им, вероятно
животът ми щеше да
протече в друга сфера.
- На кой футболен
отбор симпатизираше
като малък?
- На Ботев (Пд), който
по мое време носеше
името Тракия, но феновете
винаги си скандираха
само Ботев. Гледал съм на
живо историческите мачове на "канарчетата" с
Барселона, с Байерн,
както и една голяма
победа на младежките
национали над Франция,
която също се игра на
стадион "Девети септември". Но същевременно съм
ходил на много от мачовете на Локомотив (Пд),
защото и там беше пълно
със светила - Христо
Бонев, Аян Садъков,
Христо Колев-Бащата,
Ераносян и други. Даже с
друга легенда на тима Гочо Василев, играехме
мачлета на малки вратички.
- В Ботев правиш
първите стъпки във
футбола…
- Аз съм юноша на
"канарчетата", но заиграх в
Торпедо (Карлово). Факт,
който не всички знаят. Там
започнах да вкарвам
голове и да се развивам,
там спечелих първите си
пари от футбола. Привлече
ме откривателят на Стоичков - Сава Савов. В Ботев
бях при Иван Глухчев,
треньор ми е бил и легендарният Динко Дерменджиев.
- Как се запозна с
жена си Силвия?
- Със Силвето се позна-



ßñåí Ïåòðîâ çàïî÷âà ïðîôåñèîíàëíàòà
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Мартин Смоленски
ще бъде част от
ЦСКА

и през пролетта. 17годишният нападател вкара
два гола в контролата срещу
Септември (Симитли),
завършила 3:0, а с цялостното си отношение към
тренировъчния процес си е
заслужил да продължи да се
готви с мъжете. През есента
Смоленски изигра по 1 мач
за първенство и за Купата,
още три пъти попадна в
групата и бе картотекиран в
списък "Б" за Лига Европа.

Болоня ще се опита
да привлече

Ясен Петров обича да е със семейството си

ваме от деца. Първоначално бяхме като кучето и
котката, нормално, детска
му работа. Впоследствие
станахме гаджета. Не знам
кой кого е свалил, може
би взаимно… Бях войник,
пуснаха ме в отпуска и
решихме с приятели да
отидем в дискотеката в
хотел "Марица". Не искаха
да ме пуснат вътре, защото съм им изглеждал
непълнолетен, а аз бях
войник. Но влязох в
крайна сметка и там беше
Силвия… След това тя
идваше да ме гледа как
играя с екипа на Торпедо
(Карлово). И всеки път,
когато беше на стадиона,
аз вкарвах голове. Беше
ми голям стимул Силвето.
Но така е, когато си силно
влюбен…
- Колко деца имате?
- Три. Две дъщери и
един син. Голямата ни
дъщеря се казва Елени и е
на 30 години. Ванеса е на
27, а синът ни носи моето
име Ясен и е на 13.
- Колко внучета имате?
- Две и те са от голямата ни дъщеря. Казват се
Силви и Асен. Много са
сладки и ние много ги
обичаме. Тук ще разкрия,

че зет ми Витан е голям
привърженик на ЦСКА и
когато малкият Асен се
роди, той хвърли пъпа му
на стадион "Българска
армия".
- Кои са тримата найдобри футболисти в
света, които си гледал?
- Когато бях дете,
всички в нашето семейство имахме слабост към
холандския футбол. Аз се
възхищавах на Кройф,
макар да помня само
последните години от
кариерата му, когато
премина сензационно във
Фейенорд и стана шампион на Холандия. Тогава в
отбора беше и Андрей
Желязков. За мен обаче
Диего Марадона е №1.
След това е Кройф. Харесвах много и Паоло
Роси. Помня световното в
Испания през 1982 година.
Гледахме го на един
малък телевизор на
морето - в Лозенец,
където бяхме на лагер от
спортното училище. Италия игра превъзходно във
втората фаза на Мондиала, а Роси бе голямата
звезда. За съжаление,
днес и Марадона, и
Кройф, и Роси вече не са
между живите.ç

вратаря на Левски Иван
Андонов, съобщава
1000cuorirossoblu. Според
информацията италианският
тим иска да вземе младока
още до края на януари,
когато затваря зимният
трансферен прозорец.
Андонов е юноша на
Левски, а в началото на
миналата година подписа
първия си професионален
договор, който е до 31
декември 2022 г.

Арсенал срази у
дома Нюкасъл

с 3:0 в мач от 19-ия кръг на
английската Висша лига и
записа четвърта победа в
последните пет кръга.
"Топчиите" продължиха
серията си и вече четири
поредни шампионатни
срещи не са допускали гол.
Пиер-Емерик Обамеянг (50,
77 - на снимката) вкара два
от головете, а Букайо Сака
(60) също се разписа. Със
спечелените три точки
"артилеристите" вече имат
27 на десетата позиция.
Нюкасъл пък е 15-и с 19
пункта.
Снимка Пресфото БТА

Ãðèãîð Äîëàï÷èåâ å íîâîòî
Çëàòàí Èáðàõèìîâè÷ èçáóõíà
ïîïúëíåíèå íà Ëîêîìîòèâ (Ñô) è Ìèëàí îòíîâî å ëèäåð
Бившият играч на ЦСКА
Григор Долапчиев беше
представен като футболист
на Локомотив (София). Той
подписа договор до края на
сезона с опция за удължаването му с една година.
26-годишният нападател
за последно игра в Спортист (Своге). Долапчиев дебютира в мъжкия футбол с

екипа на ЦСКА през 2012 г.
и остана на "Армията" до
2015 г., като през това време беше преотстъпван в македонския Турново и Хасково. След това игра за Оборище (Панагюрище), Спартак (Плевен), Витоша (Бистрица) и Дунав. Има пет мача и един гол за националния отбор до 19 години.ç

Милан спечели с 2:0 при визитата си на Каляри в последния
мач от 18-ия кръг на италианската Серия "А" и се завърна на
върха с аванс от три точки пред
градския съперник Интер. Златан
Ибрахимович (7 - дузпа, 52) избухна на два пъти и донесе важните три точки за "росонерите",
които завършиха мача с човек
по-малко заради червения кар-

тон на Саелемакерс.
В същото време Торино уволни треньора си Марко Джампаоло, след като се озова в зоната
на изпадащите след 18 изиграни
кръга в Серия "А". "Биковете" направих нулево равенство със Специя през уикенда и с актив от
две победи и общо 13 точки заемат 18-о място в класирането.
Уволнението на 53-годишния

Джампаоло е втората треньорска смяна в италианския елит от
началото на 2021 г.
На 7 януари Парма смени Фабио Ливерани с Роберто д'Аверса. Торино все още не е обявил
името на заместника на Марко
Джампаоло, който беше назначен начело на отбора на 7 август 2020-а, като подписа двегодишен договор.ç
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Тв програма - сряда, 20 януари

07.30
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
12.00
12.30
12.45
14.00
15.30
16.00
16.30
17.15
17.30
18.10
18.30
19.15
20.00
21.00
22.00
22.30
23.05
00.05
01.20
02.20
03.50
04.50
05.50
06.50

"Антидот" (п)
"Не се страхувай" (п)
"Лява политика" (п)
ТВ пазар
"Актуално от деня" (п)
ТВ пазар
Документален филм
ТВ пазар
"Дискусионен клуб" (п)
"Нашият следобед с БСТВ" с водещ
Елена Пенчукова
Новини
"Антидот" с Юлия Ал-Хаким
"Думата е ваша" - открита линия със
Стоил Рошкев
ТВ пазар
Документален филм
ТВ пазар
Новини - централна емисия
"Актуално от деня"
"За историята свободно"
"Студио Икономика" (п)
Новини (п)
"Актуално от деня" (п)
"За историята свободно" (п)
"Нашият следобед с БСТВ" (п)
"Лява политика" (п)
"Дискусионен клуб" (п)
"Студио Икономика" (п)
"Не се страхувай" (п)
"Общество и култура" (п)
Музикален антракт

ÁÍÒ 1
05.10 Още от деня /п/
06.00 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Законът на Дойл - тв филм /11
епизод/ (12)
15.00 Затвори телефона! - детски тв филм
/Хърватия, 2015 г./
15.15 Мън Уа - аним. филм /2 епизод/
15.30 Мили Бате!... Писма на един дакел
детски - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
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-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 В кадър - Тръмп срещу Байдън битка за душата на Америка
22.00 Годунов. Продължението - тв филм
/8 епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 Събота вечер с БНТ /п/
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Бразди /п/
04.25 Законът на Дойл - тв филм /11
епизод/п/ (12)

bTV
05.40 "Домашен арест" - сериал, еп. 5
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - анимация, сериал, с. 3, еп. 2
06.30 "Лице в лице" /п./ - публицистично
предаване

20.01.2021 ÇÅÌß

15
07.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 "Навсякъде ти" - сериал, еп. 3
15.00 Премиера: "Истинска любов" - сериал, еп. 19
16.00 Премиера: "Лекар в планината" сериал, с. 13, еп. 10
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Малки убийства" - сериал, еп. 8
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - сериал, еп. 13
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, еп. 13
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - сериал, с. 3, еп. 13
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Записът" - сериал, еп. 1
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 55
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.50 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 118

bTV Action
05.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 10
06.00 Анимационен блок: "Приключенията
на котарака в чизми" - сериал, с. 2,
еп. 17 - 20
08.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 10
09.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 17
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 18
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,
еп. 6
12.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 4
13.00 "Езерото на акулите" - екшън, приключенски, криминален (САЩ, 2015),
в ролите: Долф Лундгрен, Сара Лейн,
Лили О`Брайънт, Майкъл Милиган,
Ланс Никълс и др.
15.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 11
16.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 18
17.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 5
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,
еп. 7
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" сериал, с. 5, еп. 19
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стоте" сериал, с. 7, еп. 10
21.00 bTV Новините
22.00 Испания, Купа на краля - 32.кръг
00.00 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 10
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,
еп. 7
02.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 19
03.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 5
04.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 18

bTV COMEDY
05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 9,
еп. 20, 21
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 "Госпожица Америка" - комедия (САЩ,
2015), в ролите: Грета Гъруиг, Лола
Кърк, Шейна Даудсуел, Катрин Ърби,
Матю Шиър и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 9, еп. 5, 6
19.00 "На гости на третата планета" - сери-

Студено
Днес температурите ще се повишат и минималните ще бъдат от
минус 7 до минус 1 градуса. Повече облаци ще има над Северна
България. През деня ще се затопли по-чувствително спрямо началото на седмицата и дневните стойности ще достигнат 3 до 9
градуса. Облачността ще бъде променлива.
В четвъртък минималните температури ще се повишат още и
ще бъдат от около минус 4 до плюс 1 градуса. Дневните ще останат предимно от 4 до 9 градуса.
В петък минималните температури ще бъдат от минус 2 до плюс
3, а дневните от 7 до 11 градуса. Облачността ще остане значителна, с по-съществени разкъсвания и намаления над източните
райони. Все още без валежи.
В събота ще бъде най-топло, с положителни минимални температури и дневни стойности от 9 до 14 градуса, малко по-ниски в
крайните западни и северозападни райони. Облачността ще се
увеличава и по-късно през деня и привечер от запад и юг ще
започнат превалявания от дъжд, които през нощта и в неделя
преди обяд ще обхванат по-голямата част от страната. На места
отново количествата валеж ще бъдат значителни.

ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

ÇÅÌß
София 1301
ул. „Позитано“ 20А
факс 944-26-26
email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg
bTV Cinema, 23.15 ч., "Бившият" - комедия,
романтичен, в ролите: Зак Браф, Аманда Пийт,
Джейсън Бейтман, Чарлз Гродин, Миа Фароу,
Ейми Поулър и др.
ал, еп. 137
19.30 "Новите съседи" - сериал, еп. 36
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 3,
еп. 5
22.00 "Кухня" - сериал, с. 6, еп. 5, 6
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 10, еп. 20, 21
00.00 "Госпожица Америка" /п./ - комедия
(САЩ, 2015)
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. 3, еп.
1, 2
08.00 "Ти гониш!" - комедия (САЩ, 2018),
в ролите: Джереми Ренър, Ед Хелмс,
Джон Хам, Анабел Уолис, Айла Фишър, Нора Дън, Лесли Биб, Рашида
Джоунс, Брайън Денехи и др.
10.15 "Ривърдейл" - сериал, с. 3, еп. 3, 4
12.30 "Детегледачката" - трилър (тв филм,
Канада, 2017), в ролите: Дафни Зунига, Ейва Хюз, Шон Галахър, Брит
Ървин
14.15 "Събудих се в Мексико" - приключенски, комедия (САЩ, 2014), в ролите:
Адам Пали, Ти Джей Милър, Томас
Мидълдич, Шанън Уудуърд, Алисън
Брий, Роза Салазар и др.
16.15 "Жената на пазача на зоопарка" исторически, биографичен, драма
(Чехия, Великобритания, САЩ, 2017),
в ролите: Джесика Частейн, Йохан
Хелденберг, Даниел Брюл, Ефрат Дор,
Идо Голдберг, Майкъл Макелхатън
19.00 "Нощ в музея: Тайната на гробницата" - фентъзи, комедия, приключенски (САЩ, Великобритания, 2014), в
ролите: Бен Стилър, Робин Уилямс,
Оуен Уилсън, Стив Куган, Рики Джървейс, Дан Стивънс, Ребъл Уилсън,
Рами Малек, Бен Кингсли, Дик Ван
Дайк и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Сем. Милър" - комедия, криминален
(САЩ, 2013), в ролите: Джейсън
Съдекис, Дженифър Анистън, Ема
Робъртс, Уил Поултър, Ед Хелмс, Ник
Офърман, Катрин Хаан, Луи Гузман,
Моли Куин и др.
23.15 "Бившият" - комедия, романтичен
(САЩ, 2006), в ролите: Зак Браф,
Аманда Пийт, Джейсън Бейтман,
Чарлз Гродин, Миа Фароу, Ейми
Поулър и др.
01.15 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3 еп.
3, 4
03.15 "Трусът" - екшън, трилър, драма (Норвегия, 2018), в ролите: Кристофер
Йонер, Ане Даал Торп, Едит Хогенруд-Санде, Йонас Хоф Офтебро и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.30 "Военни престъпления" - сериал, сезон 16 /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"
- сериал
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" (нов сезон) риалити
21.00 "Под прикритие" - сериал, сезон 4
22.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 6
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления" - сериал, сезон 16
00.30 "Нюанси синьо" - сериал, сезон 1
01.30 "Незабравимо" - сериал, сезон 1
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал /п/

Êèíî Íîâà
06.20 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 9 /п/
07.15 "Изпечено убийство: Само десерт" мистерии с уч. на Алисън Суини,
Камерън Матисън, Барбара Нивън,
Лиза Дюръпт и др. /п/
09.00 "Коледа по ноти" - романтичен филм
с уч. на Грейстън Холт, Беа Сантос,
Грег Воън, Диана Картър, Алисън
Хосак, Рейвън Стюарт и др.
11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 9
11.50 "Коледа в сърцата" - романтична
драма с уч. на Емили Улеруп, Кристофър Полаха, Кристъл Лоу, Никълъс
Карела, Шарън Лорънс и др. /п/
13.30 "Игра на чувства" - семеен филм с уч.
на Тамин Сърсок, Травис ван Уинкъл, Тифани Хайнс и др. /п/
15.20 "Камшичен удар" - драма с уч. на
Майлс Телър, Джей Кей Симънс, Пол
Рейзър и др.
17.30 "Чужденецът" - екшън с уч. на Джеки
Чан, Пиърс Броснан, Рей Фиърън,
Майкъл Макелътън и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сериал
21.00 "Спешна пратка" - екшън с уч. на
Джоузеф Гордън-Левит, Антъни Кришолм, Даня Рамирес и др.
22.50 "От местопрестъплението" - сериал/п/
23.45 "Камшичен удар" - драма с уч. на
Майлс Телър, Джей Кей Симънс, Пол
Рейзър и др. /п/

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 12
ВОДОРАВНО: "Деца на нищетата". Ладия. Равелин.
Тонер. Вавел. ТА. "Ветаро". Ерида. Лив (Егон). Локал. "Цина". Насип. Дарик. Дора. Елара. ЕКО. Рокер. Чомак. Масал. "Шибил". "Да". "Етика". Елата.
Лан. Номер. Мана. Витан. Кокон. "Буна". Орало. Еве
(Макс). Танин. Кисел. Тапир. Декар. Ра. Генова (Натали). "Унита". Пад. Номад. Кита ("Как писар Тричко
не се ожени за княгиня Кита с китка накичена").
Вавилов (Николай). Маказ. "Нали". "Авели". Она.
ОТВЕСНО: "Делови хора". Акутагава (Рюноске). Цанев (Стефан). Росен. "На педал". Кадет. Накат. Ванин (Василий). Ви. Нирала (Суриякант). Елини. Ирони. Сая. Росер. Котон (Йожени). Вола. Вокил. Шамар. Дамов. Мира. АПАЧИ. Енаке (Стела). Аве (Мартин). Щавел. Робер. ЛИКУД. Ревер. ДАМИЛ. Косан.
Ми. Телица. Аламо (Франк). Ерика. Сал. Дирек. Такел. ТИКО. "Титаник". Данов (Христо). РАТАН. Гана.
Акола (Пол). Анета. Аза.

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.
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Ñâåòëèí Ðóñåâ
è Ðîñåí Ìèëàíîâ
ñúáèðàò
òàëàíòèòå ñè
Световно признати музиканти ще свирят със
Софийската филхармония. На 4 февруари вдъхновяващата цигулка на
Светлин Русев и оркестърът на Софийската филхармония ще свирят под
палката на един от найуважаваните диригенти Росен Миланов. В програмата са включени Концерт за цигулка и оркестър от Франк Мартен и
Камерна симфония №1 в
ми мажор от Арнолд
Шьонберг.
Виртуозният цигулар
Светлин Русев е носител
на международни награди, най-престижните сред
които са от конкурсите в
Индианаполис, Мелбърн и
Маргарита Лонг-Жак Тибо.
Френският музикален
критик Ролан Дюкло пише: "Светлин Русев има
точността на демон, лекотата на елфически стрелец и увереността на архангел вестоносец. Способен е да ви предскаже
края на света, докато го
аплодирате." ç
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ïèñàòåëÿ Èâàéëî Ïåòðîâ
"Понякога страданията на човека
са тъй тежки и непоносими, а той
няма сила и смелост да приеме
доброволно смъртта, защото инстинктът му за живот е по-силен от
смисъла му." На 19 януари се навършват 98 години от рождението
на писателя Ивайло Петров- търсачът на истини.
Ивайло Петров с псевдоним на
Продан Петров Кючуков е роден на
19 януари 1923 г. в село Бдинци,
област Добрич. Завършва основно
образование в родното си село
(1938), гимназия в град Добрич
(1942). Участва в Отечествената
война (1944-1945) - в Югославия и
Унгария. Дебютира във в. "Фронтовак" (1945) с разкази за фронта. Учи
няколко семестъра право в СУ "Св.
Климент Охридски" (1947-1949) и две
години графика в Художествената
академия. Работи в Радио София,
издателство "Български писател"
(1953-1966, 1967-1968), сп. "Пламък"
(1966-1967), в. "Литературен фронт"
(1968-1975). От 1972 г. над 10 години
е съветник в Съвета за духовни
ценности към Държавния съвет.
Автор на книгите "Кръщение"

(разкази, 1953), "Нонкината любов"
(повест, 1954), "Мъртво вълнение"
(роман, 1961, 1971, 1979, 1984), "На
чужда земя" (1962), "Малки илюзии"
(разкази, 1963, 1968), "Зелената
шапка" (разкази, 1965), "Авария"
(1965), "Преди да се родя и след
това" (повест, 1968, 1981), "Преди да
се родя" (1969), "Леля се годява"
(1969), "Объркани записки" (новели,
1971), "Дяволски опашки" (повести и
разкази, 1972), "Лъжливи хора"
(1973), "Любов по пладне" (разкази,
1976), "Есенни разкази" (разкази,
1978), "Божи работи" (роман, 1979),
"Най-добрият гражданин на републиката" (повести, 1980, 1992), "Хайка
за вълци" (1982, 1986, 1987, 2005),
Избрани произведения в 2 т. (1983),
"Цветът на мечтите" (разкази, 1989),
"Объркани записки. Книга 2? (1989),
"Объркани записки. Книга 1 и 2?
(1989), "Присъда смъртна" (роман,
1991), "Преди да се родя и след
смъртта ми" (1993), "Мъдрият няма
идеали" (1994), "Баронови" (роман,
1997), "Циганска рапсодия" (разкази,
1999), "По волята божия. Объркани
разкази" (1999), Събрани произведения в 7 т. (2006) и др. Носител на

орден "Стара планина" - I степен, на
наградите "Христо Г. Данов" (2002),
"Златен век", Голямата награда за
литература на Софийския университет (2002) и др. Почетен гражданин
на град Добрич (1994). Умира на 82
години на 14 април 2005 г. в София.
Творбите му са преведени на много
езици. ç

Изложбата "Рестарт"
представя от 21 януари до
12 февруари трима млади
автори - Деян Янев, Калия
Калъчева и Константин Костов. Мястото е галерия "Ракурси". Творбите са създадени по време на пандемията.
Изложбата "Рестарт", в която те излагат своите работи, е част от проекта на галерия "Ракурси" "Изкуството
като средство за преодоляване на стреса от глобалната криза". Проектът е насочен към привличане на младежка аудитория. Желанието ни е да подкрепим и творците в периода на изолация.
Картините на Калъчева,
независимо дали са интериори или екстериори, със
своите лъскави повърхности и фигури от птичи поглед, създават нов вид, нереален пейзаж, отразяващ
усещането на особения момент, в който живеем.
Деян Янев има стил - си-

:

Èçëîæáà "Ðåñòàðò" â ãàëåðèÿ "Ðàêóðñè"

Íàêðàòêî

Почина режисьорът Хуан
Карлос Табио
В Хавана на 77 години
почина класикът на
кубинското кино. Режисьорът е създал филмите
"Ягода и шоколад",
"Искаме смяна", "Гуантанамера". Както съобщава
официалният вестник на
кубинските комунисти
Gramma, Табио е починал в Хавана. Хуан
Карлос Табио е роден
през 1943 г. С неговите
класически комедии са
израснали поколения
кубинци. Творбите му са
отличени с много
международни награди
на главните кино форуми.

ноним на точност и майсторство, неговите рисунки
са вълнуващи, сложни, под-

тикващи към наблюдение и
размисъл. Сюрреалистичните произведения на младия

автор провокират начина на
мислене и осъзнаване на
света. ç

Çâåçäàòà Ñòèâ Ìàðòèí
ñå âàêñèíèðà
Актьорът Стив Мартин
обяви, че се е ваксинирал
срещу новия коронавирус в
Манхатън."Имам добра и лоша новина - написа той. Добрата е, че се ваксинирах,
а лошата, че получих ваксината, защото съм на 75."
Комикът продължава с
отлични отзиви за организацията от страна на американската армия. "Благодаря на всички, благодаря на

науката" - добавя той. Стив
Мартин обяснява и как се е
записал за ваксинация - в
интернет на градския сайт
на Ню Йорк. След това е
чакал на опашка с връстниците си в конгресния център "Джавитс". Мартин е известен с филмите "Деца на
килограм", "Розовата пантера", "Не е лесно", "Самолети, влакове автомобили",
"Роксан". ç

Актрисата Кери Мълиган
ще получи наградата
"Международна звезда"
Британската актриса
Кери Мълиган ще бъде
почетена с награда
"Международна звезда"
на кинофестивала в
Палм спрингс, съобщи
"Варайъти". Мълиган ще
бъде удостоена с почетния приз за изпълнението си във филма "Обещаваща млада жена".
Мълиган е родена на 28
май 1985 г. в Уестминстър, Лондон. Актьорската
й кариера започва през
2004 г. в пиесата Forty
Winks. През следващата
година дебютира в
киното във филма
"Гордост и предразсъдъци".

