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Ðóñèÿ ðåãèñòðèðà
íàé-ìàëêî
íîâîçàðàçåíè
Броят на потвърдените
случаи на заразяване с
коронавируса в Русия
през миналата седмица
се оказа най-малък от
началото на ноември, а
конкретно за Москва - от
началото на октомври,
предаде ТАСС. В страната
от 18 до 24 януари са
регистрирани 151 191
новозаразени, което е с
9,1 процента по-малко от
предишните 7 дни. Това е
най-малък брой от
седмицата 2-8 ноември,
когато инфектираните
бяха 137 553. Като цяло
от началото на пандемията до днес в Русия са
установени 3 719 499
заразени. ç

Ïîìîùèòå
пак не стигат до хората
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Â ÖÑÊÀ ñ âàðèàíò
„Á“ è „Ö“ çà
çàìåñòíèê íà Ñîó

"Имаме вариант "Б" и "Ц"
за заместник на Али Соу.
Всичко около трансфера
са предварителни неща,
тъй като това са само
информации от медии",
коментира по БНТ треньорът на ЦСКА Бруно Акропович. Наставникът на
"червените" взе отношение и по избора на
Ивайло Петев за селекционер на Босна и Херцеговина. "Преди да дойда в
ЦСКА, имах оферта да
поема националния отбор
на Босна и Херцеговина,
но мисля, че ми е още
рано за такава позиция.
Ситуацията в Босна и Херцеговина е странна. Там
няма средно положение или само позитивно, или
само негативно. Затова и
станаха тези скандали
покрай избора на Петев.
Говорих с Ивайло и му
пожелах успех. Много ще
са важни резултатите му в
първите мачове", смята
Акрапович.
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ставката на социалния министър Деница
Сачева поискаха вчера на протест пред
Министерския съвет представители на неработещи бизнеси заради противоепидемичните мерки, съобщи БНР. Недоволните
са собственици и работещи в заведения,
фитнеси, образователни и танцови школи,
актьори. Те поискаха още оставките и на
премиера Бойко Борисов, на вицепремиера Томислав Дончев и на икономическия
министър Лъчезар Борисов. По думите на
протестиращите властта отново ги е излъгала, защото все още не са получили компенсациите за затворения им бизнес, които е трябвало да бъдат изплатени до края
на миналата година. Става дума за обещаната от Социалното министерство помощ

Ðàáîòíèöè îò çàòâîðåíè
çàðàäè ïàíäåìèÿòà ôèðìè
èñêàò îñòàâêàòà
íà Áîðèñîâ
от 24 лв. на ден. Другите мерки, прокламирани от правителството и недостигнали
до протестиращите, са помощта за самоосигуряващите се и за собствениците на
фирми. Има случаи на хора, получили парите си, но трябва да ги връщат обратно
заради това, че фирмата им е включена в
списъците по грешка.
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София.
Необичайно
топлото
за сезона
време
изкара
столичани
на разходка
по булевард
"Витоша"
през
вчерашния
ден.

Снимка
Пресфото
БТА

Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: Íÿìà äà ñå ïîêîëåáàåì
äà êóïèì è ðóñêà èëè êèòàéñêà âàêñèíà
Държавата ще
търси и други варианти и няма да се поколебаем да купим която
и да е ваксина, която е
ефективна и безвредна
и която е призната от
регулацията в Европа,
разбира се, в това
число и руска и китайска, заяви пред БНР

проф. Тодор Кантарджиев, директор на
Националния център
по заразни и паразитни болести и член на
Националния оперативен щаб за борба
срещу коронавируса.
Според него у нас
оптимистичният
вариант е около 1,5 -

2 милиона ваксинирани да имаме до края
на август - ако няма
ваксина, не може да се
ваксинираме, изтъкна
още той по повод
съобщението от "АстраЗенека" за забавяне
на доставките на
оксфордската ваксина
за Европа. Тази

седмица ще бъдат
ваксинирани хората,
работещи на първа
линия в Националния
център по заразни и
паразитни болести,
съобщи директорът му.
Той подчерта, че се
увеличава броят на
желаещи лекари да се
ваксинират. ç

Âèäÿëà
æàáàòà, ÷å
ïîäêîâàâàò
âîëà...

Б

ойко Борисов бил
силно загрижен за
съдбата на т. нар.
руски опозиционер
Алексей Навални, който
ще трябва да отговаря
пред руските съдебни
власти за нарушаване на
ограничения на условна
присъда, постановена
преди години. Изцяло
вътрешна работа на
суверенна Русия, поради
което нито България, нито
Европа или Америка имат
право да се месят, както
между другото Русия не
се меси в техните дела.
Сигурно всички
български проблеми са
решени от правителството, та Борисов отново се
зае отново да оправя
"международното положение". Но всъщност нищо
ново под слънцето - няма
русофобски повод, по
който от западните
посолства и централи да
е дошла директива
("шпионски" скандали,
санкции, конфронтационни декларации и т. н.),
и Борисов да не е
рапортувал като съветско
пионерче: "Всегда готов!".
Разликата е, че този път
си позволи да търси
сметка на българския
президентът Румен Радев
по "случая Навални".
Ироничният отговор на
държавния глава, че
Борисов е приключил с
нашата демокрация и
сега е тръгнал да "освобождава" други народи,
беше точен и навременен.
Като допълнение ще
попитаме:
Къде беше "радетелят
на човешките права",
когато в продължение на
години се подслушваше
политическата му опозиция, а неговият вътрешен
министър Цв. Цветанов
организираше арести в
стил "Ти си абсолютен
престъпник, лягай на
земята"!?
Къде беше и през
горещото лято на 2020 г.,
когато протестиращите
срещу неговия режим
млади българи бяха
пребивани и влачени по
площадите от подчинената му полиция!?
Защо нито веднъж не
се стресна от факта, че
под неговото управление
сме на 111-о място по
свобода на словото!?  2
Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Åâðîïàðëàìåíòúò ñ âúïðîñè çà çàïèñèòå íà Áîðèñîâ
Евродепутатите от мониторинговата група в Европейския парламент са задали много уточняващи въпроси за пълномощията
на главния прокурор у нас като
допълнение към изслушването в
началото на януари, съобщи Топновини.бг. Тогава участваха заместник-министъра на правосъдието Евгени Стоянов и заместник главните прокурори от Върховната касационна прокуратура
Даниела Машева и Красимира
Филипова. Въпросите вече са
оповестени на страницата на ЕП.
Евродепутатите настояват
главният и заместник главният
прокурор да коментират медийни публикации, че прокуратурата
е създала регистър на случаи с
неоправдан натиск върху работата си и изразяват изненада,

че са посочени доклади на Еврокомисията и мненията на високопоставени представители на
правосъдието, съобщи БНР.
От Европарламента питат колко пъти обвинител номер 1 се е
възползвал от правомощията си
и е отменил решения на прокурори, отстранил ги е временно,

колко често е издавал писмени
инструкции до тях при специфични случаи и смята ли властта да
промени огромните му правомощия върху прокурорите. От прокуратурата трябва да отговорят
и докъде е стигнало разследването за предполагаемия скандал
с пране на пари (т. нар. Барселонагейт) с участието на премиера
Бойко Борисов. От парламентарната комисия също искат да знаят води ли се разследване за изтеклите в публичното пространство аудиозаписи и снимки на Бойко Борисов, както и златни кюлчета и банкноти по 500 евро. Депутатите молят за уточнение дали
направената техническа експертиза потвърждава, че гласът е на
премиера, дали са идентифицирани хората, с които той говори, и

дали се водят следствени действия за търговия с влияние.
Във връзка с предстоящите
парламентарни избори и опасенията около организирането им,
депутатите искат да знаят дали
властите в София са готови да
допуснат независима проверка на
машините за гласуване. Те питат
също дали се обсъжда прекратяването на програмата за т. нар.
златни визи.
Членовете на групата искат
българските власти да им изпратят списък с медиите, които получават финансиране от еврофондове. Те се интересуват има ли
медии, получаващи пари от национални или европейски фондове,
и дали България смята да внесе
изменения за по-голяма прозрачност на собственост.ç

Ïðîô. Àíãåëîâ: Íÿìà äà áúäå íàðóøåí
âàêñèíàöèîííèÿò ïëàí çàðàäè
íàìàëåíèòå äîñòàâêè íà "ÀñòðàÇåíåêà"
Âúðâèì êúì ïîñòåïåííî ðàçõëàáâàíå,
óáåäåí å çäðàâíèÿò ìèíèñòúð
На брифинг в събота
здравният министър Костадин Ангелов съобщи, че се
върви към постепенно
разхлабване на ограничителните мерки, информира
Здраве.нет. Предлагаме
постепенно разхлабване на
мерките по сектори. Сега
ще разхлабим мерките в
сектор "Култура" и сектор
"Спорт" и след това ще
наблюдаваме каква ще
бъде тенденцията в България. Ще си дадем 14 дни, в
които да наблюдаваме, за
да можем да предприемем
следващата крачка. Хубавото в тази ситуация е, че
вече си връщаме живота
такъв, какъвто беше,
оптимист е той, цитиран от
БНР. Няма да бъде нарушен ваксинационният план
заради намалените доставки на "АстраЗенека", заяви
още здравният министър.
Повод за изказването му
беше информацията, че
фармацевтичната компания
"АстраЗенека" е информирала Евросъюза, че ще
съкрати доставките на
ваксината си срещу COVID19 за блока с 60 на сто на 31 млн. дози през

първото тримесечие на
годината. България е
поръчала 4,5 млн. дози от
препарата, а първата
доставка трябваше да е
половин милион дози.
Очаква се ЕС да одобри
ваксината за използване в
края на седмицата, на 29
януари, прогнозира Здраве.нет. Министърът потвърди информацията, че са 8
пробите на българи, заразени с новия щам, но
ваксините, които сега се
поставят, са съобразени с
него. Целогеномното секвениране на пробите, които
са в Националния център
по заразни и паразитни
болести - от 48 проби 43
вече са готови. 8 са с
доказан вид, който е
идентичен с вируса, който
е в Англия. Пробите са една от Националния
център по заразни и паразитни болести, няколко от
ВМА и няколко от частна
лаборатория, уточни професорът. Хубавото за този
нов щам е, че първо той се
повлиява от ваксините,
които са налични на пазара
към момента. И второ лечението, което е до

момента е същото без
промяна и при този щам,
допълни той. По отношение
на единния сертификат за
ЕС за ваксинираните
Ангелов посочи, че засега
не се предвижда такъв да
бъде издаван и за хората с
антитела, тъй като няма
единно мнение по въпроса.
Относно искането на
ресторантьорите да се
отворят заведенията от 1
февруари министърът
заяви, че няма да взима
решения под натиск. Нямам

притеснения. Разговорите
продължават. Това е изключително важен бранш.
Приоритетите ви ги изброих. Разговорите, които
проведохме с тях, над 3
часа, бяха изключително
ползотворни. Те ще продължат, но следваме ясен план.
Основната ни цел е да
преведем нашия народ през
тази криза. Мисля, че
резултатът, който постигнахме, ясно показва, че сме
постъпили правилно, каза
още здравният министър. ç

Âèäÿëà
æàáàòà, ÷å
ïîäêîâàâàò
âîëà...
От стр. 1
А нима чухме думичка от
Борисов, когато през 2015
г. в Одеса (Украйна) над 40
мирни граждани бяха изгорени живи в Профсъюзния
дом от разбеснели се майдановци!? Защо "борецът за
правда и справедливост" не
се противопостави на резолюцията на Европарламента,
която изопачи историята,
като приравни фашистките
палачи на 27-те милиона
жертви от някогашния СССР,
дали живота си за свободата на Европа и света от кафявата чума!?
На нашия герой ще припомним, че човешките права, свободата и демокрацията не са разменна монета,
нито повод за махленски заяждания между институциите. Темата не позволява двоен аршин, а Борисов направи точно това, за разлика
от разумните европейски лидери (Меркел, Макрон и др.),
които не се втурнаха да коментират лековато темата
"Навални".
Предстоят ни парламентарни избори и всички ние
трябва да решим дали отново ще жертваме националния си интерес заради зависимости и внушения, или
ще отстояваме интересите на
суверенна България в днешния многополюсен свят, в които Русия е един от полюсите, с които сме длъжни да
се съобразяваме.

Äíåñ ïðèñòèãàò
îùå 14 040 äîçè
îò âàêñèíàòà
"Ïôàéçåð/Áèîíòåõ"
В понеделник в България ще
пристигнат 14 040 дози от ваксината срещу Covid-19 на "Пфайзер/Бионтех", съобщиха от Министерството на здравеопазването. След приемането на ваксините зад сградата на Ръководство на въздушното движение в
София в 8,35 ч. брифинг за медиите ще дадат главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. ç

Âúïðåêè ìåðêèòå: Áëèçî 120 äóøè ïðàçíóâàõà â ðåñòîðàíò êðàé Ïîìîðèå

За пореден случай на погазване на противоепидемичните
мерки, съобщи "Нова телевизия"
- този път в комплекс от затворен тип край поморийското село
Медово. Около 120 души са празнували рожден ден в ресторанта
на комплекс "Старите къщи". Шумното парти и танци до полунощ
обаче били прекъснати от информация за внезапна проверка на

контролните органи. Полицията
заварила заключен ресторант. Новината за пищно парти по повод
юбилей става ясна след колоритна
заря в големия хотелски комплекс. Компании били направили
предварителни резервации за
ресторанта, хотелската част също е препълнена. До идването на
полицейските екипи обаче около
23:15 ч. управителят предупре-

дил по микрофона, че предстои
проверка. Посетителите в ресторанта буквално хукнали да бягат
към препълнения с автомобили
паркинг. Никой от гостите не е
заплатил и сметката си. Сред посетителите се оказа, че имало и
германски граждани, дошли да вечерят и да се повеселят. При акцията на полицията обаче ресторантът се оказал заключен, ос-

ветлението загасено, а заради
страх от санкции повече от 60
души се скрили в стаите на хотелския комплекс. На място пристигнал и екип на РЗИ, който също
не успял да открие управител или
собственик на обекта. Рецепцията
също се оказала без персонал.
Полицейски екипи останали да патрулират през цялата нощ. По случая предстои проверка.ç
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Îáåäèíÿâà íè åäíà öåë ÷åñòíèòå èçáîðè,
çàÿâè ïî ÁÍÐ ëèäåðêàòà
íà ñîöèàëèñòèòå
"Резултатите от проведените тази седмица
срещи с политически
партии и неправителствени организации са много
добри. Досега имаме
срещи с 35 партии и
граждански сдружения.
Обединява ни една цел да си помогнем да гарантираме прозрачен и
честен избор, да дадем
надежда на хората и
сигурност да излязат да
гласуват". Това заяви
лидерът на БСП Корнелия
Нинова в предаването
"Неделя 150" по БНР. Тя
добави, че гласуването не
е по-опасно от това да
отидеш да пазаруваш.
"Всяването на страх у
хората от болестта е
целенасочено, за да
ограничи активността.
Бихме искали да призовем всички български
граждани да упражнят
правото си на глас. Един
от начините да се промени моделът на управление
на България чрез масово
гласуване", категорична е
Нинова.
По думите й исканията
за видеонаблюдение на
процеса на броене на
бюлетини и подписване на
протокола, за изчистване
на "мъртвите души" от
списъците чрез активна
регистрация със сигурност
ще повишат прозрачността на изборния процес и
са гаранция за честен
избор.
"Ние внасяме тези
предложения в продължение на 4 години, а това,
че управляващите не
искат да ги приемат,
показва едно - не желаят
прозрачен и честен изборен процес. Ако в предишните години само ние
отстоявахме тези искания,
то днес сме много. Не
само партиите, с които се

събрахме и с които предстои да се видим, но
мнозинството от българските граждани го иска.
Така че не подкрепяйки
нашето предложение,
застават срещу тези хора",
отбеляза лидерът на
българските социалисти.
Лидерът на БСП обясни
и че срещите с партиите
не са предизборна коалиция за участие в изборите
или следизборна за управление на страната - те са
за честни избори.
Кампанията, която ще
води БСП, е конкретна, с
предложения за проблемите, които стоят пред
държавата и хората,
позитивна и с грижа за
хората, стана ясно по
време на разговора.
"Конкретна кампания
означава с

Корнелия Нинова
поясни какво означава "с
грижа за хората": "Семейно подоходно облагане,
безплатни учебници,
безплатни детски градини,
преизчисляване на всички
пенсии, въвеждане на
прогресивно подоходно
облагане, без да се пипа
корпоративният данък".
На въпроса откъде ще
се вземат тези пари
Корнелия Нинова отговори така: "Пари има за
всичко, просто много се
краде. Зависи как се
разпределят, с каква цел,
до кого стигат.

по няколко
Нашата грижа е парите
предложения за решеда стигнат до хората и
ние на всеки проблем",
до фирмите. Близо
уточни Нинова и конкре10 млрд. изтичат
тизира: "В здравеопазванякъде годишно.
нето - болниците няма да

са търговски дружества,
ДДС на лекарствата ще
бъде 9%, здравеопазването ще мине на регионален
принцип, заплатите на
медицинските кадри ще
бъдат с базова заплата. В
сферата на икономиката приоритет малки и средни
предприятия и родно
производство, инвестиционен и гаранционен фонд,
който да помага на фирмите, електронни регистри
за премахване на бюрокрацията и тежката администрация. В земеделието
- с държавни средства
изграждане отново на
напоителни системи,
преразглеждане на всички
концесии на язовирите,
инвестиции във възобновяване водопреносната
мрежа в градовете".

По думите й след
прекия избор за председател партията е консолидирана и мобилизирана:
"На прекия избор 80%
подкрепиха определена
линия на политика, не
просто мен като председател. Такова мнозинство
не е постигала никоя
партия, по никой въпрос,
не е постигано и на други
избори. Има и недоволни,
но те са малцинство и
мисля, че този проблем
за партията е решен",
заяви Нинова, като добави: "Няма нищо по-демократично да дадеш властта
на хората те да избират.
Организационната реформа, която продължавам
да правя в партията, е
още една стъпка в тази
посока".

Нинова посочи категорично:

"Край с това партията
да се използва
за лична облага
и ако управляваме държавните постове да се
използват за лична облага. Това, което правим
вътре в партията, е заявка
за начин на управление
на държавата - чисто,
прозрачно, почтено към
хората, които са те изпратили там".
Попитана възможна ли
е коалиция с ГЕРБ, Корнелия Нинова отговори:
"Имаме примера на случващото се в Европа, където
такива големи коалиции,
съставени в името на
национален уж интерес,
доведоха до срив и на
левите, и на десните
партии. И по идеологически, и по политически, и по
морални причини смятам,
че такива коалиции не са
добри".
Българската социалистическа партия има да
зададе много въпроси по
отношение централата АЕЦ
"Козлодуй", защото няма
достатъчна информация
според председателя на
БСП: "Има ли окончателно
решение да се сложи край
на проекта "Белене"?
Направена ли е оценка - и
финансова, и икономическа, и енергийна? И в двата
варианта какво означава
това за България".
Корнелия Нинова
заяви, че партията ще
излезе с позиция, след
като им бъде отговорено.ç



Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Âîäèì ïîçèòèâíà
êàìïàíèÿ ñ êîíêðåòíè ïðåäëîæåíèÿ
è ãðèæà çà õîðàòà

ÇÅÌß

Íà òîçè äåí

Събития
 1755 г. - Основан е
Московският университет.
 1858 г. - За първи път
е изпълнен "Сватбеният марш"
на Менделсон.
 1878 г. - Руско-турска
война (1877-1878): Руската
армия освобождава Лозенград.
 1879 г. - Основана е
Българска народна банка.
 1881 г. - В София е открита Държавната печатница.
 1902 г. - В Русия е отменено смъртното наказание.
 1924 г. - В подножието
на Монблан в Шамони (Франция) започват първите Зимни
олимпийски игри.
 1935 г. - С указ на цар
Борис III е създадено Българското национално радио.
 1949 г. - Публикувано
е съобщение за образуването на СИВ с участието на страните от социалистическия
блок България, Полша, Румъния, СССР, Унгария и Чехословакия.
Родени
 1759 г. - Робърт Бърнс,
шотландски поет
 1832 г. - Иван Шишкин,
руски художник
 1874 г. - Съмърсет Моъм, британски белетрист и
драматург
 1882 г. - Вирджиния
Улф, британска писателка
 1902 г. - Петър Панчевски, политик, български и съветски генерал, министър на
отбраната от 1954-1958 г.
 1926 г. - Атанас Агура,
български архитект
 1933 г. - Мария Корасон Акино, президентка на Филипините
 1938 г. - Владимир Висоцки, руски поет, певец, актьор и писател
 1942 г. - Еузебио, португалски футболист
Починали
 1893 г. - Григор Пърличев, български общественик
и просветител
 1947 г. - Ал Капоне,
американски гангстер
 1982 г. - Михаил Суслов, съветски политик
 2000 г. - Симеон Пиронков, български композитор
 2012 г. - Коста Цонев,
български актьор

Ïðîô. Ãåîðãè Ìèõàéëîâ: Âëàñòòà íà ÃÅÐÁ íè
ïîñòàâè íà ïîñëåäíî ìÿñòî â ÅÑ ïî âàêñèíàöèè
"Излезлите данни показаха
последното място на България
спрямо останалите страни в Европейския съюз като брой ваксинирани и като брой внесени
ваксини в страната.
Действията на правителството поставиха България на последно място в Европейския съ-

юз", заяви народният представител от БСП проф. Георги Михайлов в петък в Народното събрание.
По време на парламентарния
контрол професорът зададе въпрос на здравния министър: "Как
българското правителство реализира политиката на ваксинира-

нето?"
Депутатът припомни, че всяка страна-членка на ЕС, е имало
право да се обърне към друг производител на ваксини, както са
го направили някои страни, но
не и България.
Освен това Михайлов подчерта, че е видно, че броят на вак-

сините в България е крайно недостатъчен.
"Всичко това налага да се извади информация за броя на поръчаните ваксини и за мнението
на експертите, за да няма спекулации и напрежение в обществото", бе категоричен Георги Михайлов.ç
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Äàíú÷íèòå ùå íè ó÷àò äà ñè èñêàìå êàñîâàòà áåëåæêà â ìàãàçèíà
НАП започва информационна кампания "Къде е Бончето?", за да насърчи гражданите да изискват касови бележки при всяка покупка на стока и услуга, съобщиха от приходното
ведомство. Чрез "Фейсбук" страницата обществеността ще бъде информирана за ползите от изискването и
съхранението на касовите бележки.
В кампанията ще участват и много
популярни личности, които ще споделят мотивите си защо винаги изискват фискални бонове и какви ползи
им носи това.
Над 2.5 млрд. касови бележки са

отчетени в НАП през последната една година, а 150 хил. граждани ползват мобилното приложение на НАП, с
което могат да сканират QR кода на
всеки фискален бон и да проверят да-

ли е истински. В последните години
НАП отчита трайно увеличение на доброволното спазване на данъчно-осигурителните изисквания, като приходите от данъци и осигуровки за 2020 г.
достигнаха 25 млрд. лв. - с над 700
млн. лв. повече от планираното.
Изисквайки фискален бон гражданите едновременно гарантират потребителските си права и намаляват риска търговците да укриват приходи, допълват данъчните. Кампанията ще продължи 12 месеца, а повече информация може да се види във "Фейсбук"
страницата й. ç

Ïðîòåñò íà ìàëêè è ñðåäíè ôèðìè
ïîèñêà îñòàâêàòà íà ïðàâèòåëñòâîòî
Íåäîâîëíèòå ñà ñîáñòâåíèöè è ðàáîòåùè â çàòâîðåíè çàâåäåíèÿ, ôèòíåñè, îáðàçîâàòåëíè è òàíöîâè
øêîëè, àêòüîðè, êîèòî íå ñà ïîëó÷èëè ïîäêðåïà îò äúðæàâàòà - îáåùàíèòå 24 ëåâà íà äåí
Снимки БГНЕС

Десетки представители на
неработещи заради противоепидемичните мерки дейности протестираха вчера пред
Министерския съвет заради
това, че не са получили подкрепа от държавата - обещаните 24 лева на ден. Недоволните са собственици и
работещи в заведения, фитнеси, образователни и танцови школи, актьори. Те поискаха оставките и на премиера Бойко Борисов, на вицепремиера Томислав Дон-

чев, на икономическия министър Лъчезар Борисов,
както и на министъра на труда и социалната политика
Деница Сачева, както и на
цялото правителство на Борисов. Протестът е подкрепен от движението "Изправи се.БГ" на Мая Манолова,
която също присъства на демонстрацията. Според нея
Борисов ще завещае на
следващото правителство
мина от безработица и мина от фалити на малки и на
средни фирми. "Аз получих

вчера 24 лв. за ноември месец, всъщност 25, искам да
им ги подаря на депутатите
и да ми обяснят как с тях аз
мога да си храня семейството за един месец. Просто
искам да ги подаря, защото
това е подигравка с нас", каза Иван Менчев и показа парите, които по-късно остави
пред врата на Министерски
съвет. Той е глава на семейство, в което и двамата родители са готвачи.
Емануил Христов, също

готвач, заяви: "Аз и моите 13
колеги все още не сме получили никаква помощ от обещаните пари от екрана. Найголемият куриоз беше, че говорих с колежка от съседно
заведение. Всъщност тя също е получила 24 лв. за последния работен ден от ноември, като онзи ден й са
се обадили, че всъщност
трябва да ги върне, защото
е станала грешка в системата и че всъщност тя не е
одобрена за тези 24 лв., които чакаме толкова много

време на това провалено
правителство. Искаме оставката на Сачева".
Юлиан Ненчев разкри за
много сигнали от ресторантьорския бизнес и от представители на свободни професии в Плевен, които също
не са получили помощ. "Не
само това. Списъците, които се обявяват за одобрени
фирми, постоянно се обновяват - фирмите, които уж
са одобрени изчезват, след
това се появяват нови. Хората дори не могат да се ориентират одобрени ли са, не
са ли одобрени и де факто
отново те не са получили абсолютно нищо", каза той.
"За никой не е тайна, че
културата не беше приоритет на управляващите и преди пандемията, не е приоритет и в момента. Аз искам
да апелирам за адекватни
мерки и адекватна помощ на
артистите на свободна практика, тъй като, ако това продължава да не се случва, артистите масово ще бъдат
принудени да се преориентират към други професии",
каза актьорът Димитър Костадинов.
За да се включат в де-

монстрацията, в София пристигнаха и хора от други градове, които твърдят, че компенсациите за затворения
им бизнес, които е трябвало да бъдат изплатени до
края на миналата година,
все още не са стигнали до
тях. Става дума за обещаната от МТСП помощ от 24
лв. на ден, както и правителствената помощ за самоосигуряващите се и собствениците на фирми.
Хора, получили парите си,
се налага да ги връщат обратно заради това, че фирмата им е включена в списъците погрешка.
Според данни на Агенцията по заетостта, които порано цитира лидерът на "Изправи се.БГ" Мая Манолова,
до края на декември одобрените за помощта от 24 лева на ден обезщетение за
служителите са 14 500, но не
е ясно колко хора реално са
получили парите си.
Собственици на затворени фирми от Шумен, Плевен,
Стара Загора и Бургас твърдят, че помощта, която е трябвало да бъде изплатена още
до края на миналата година,
не е достигнала до тях. ç

крайният срок и за първата
вноска на такса битови отпадъци. Ако местните си данъци и такси се плащат на
части, сроковете, в които това трябва да се направи, без

да се начислява лихва за забавяне, са:
- Данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни първа вноска и 31 октомври
- втора вноска.
- Такса битови отпадъци четири вноски: 30 април, 30
юни, 30 септември и 30 ноември.
Ставките за местните
данъци и такси не са променени и през 2021 г. и са

Â Ñîôèÿ ñå îòêðèâà äàíú÷íàòà
êàìïàíèÿ çà 2021 ã.
Местните данъци и такси
в София вече могат да се
плащат онлайн, а от 25 януари и на каса в районните
данъчни отдели, по банков
път или чрез финансови посредници, съобщиха от Сто-

лична община. Срокът, в който може да се ползва 5 на
сто отстъпка за данък сгради и данък МПС, е 30 април,
при условие че цялата дължима сума се внесе наведнъж. До края на април т. г. е

Àäâîêàò îò Ïëîâäèâ
îñúäè ÍÀÏ çà 1 ëåâ
çàðàäè èçòè÷àíåòî
íà ëè÷íè äàííè
Адвокат от Пловдив осъди Националната агенция за приходите заради безпрецедентното изтичане на лични данни на милиони българи през 2019 година.
Искът е за символичната сума от
1 лев. Решението на Административния съд в града обаче не е
окончателно и предстои да се
разгледа от Върховния административен съд, предаде БНТ. Обезщетението е присъдено на Ясен
Крайчев за претърпените неимуществени вреди по случая. За
юриста по-важно е, че решението на магистратите създава съдебна практика при бъдещи подобни случаи. "Не конкретно за
делата срещу НАП и за теча на
данни, а и за евентуални бъдещи
пробиви. Било то за държавни
институции, било то на частни
корпорации, като това е една
добра практика, която може да
бъде използвана и от колеги адвокати, и от граждани", коментира адвокат Ясен Крайчев.
От Националната агенция по
приходите също смятат, че са
пострадали от изтичането на данните. "Ние не наричаме това изтичане на данни, наричаме го хакерска атака поради неговата житейска природа. Така или иначе
юристите на НАП водят няколкостотин такива дела и доколкото ми е известно няма все още
нито един окончателен съдебен
акт", каза говорителят на НАП Росен Бъчваров в ефира на БНТ.
От изготвената по време на
процеса в Пловдив техническа експертиза обаче се е разбрало, че
дори след изтичането на данните
НАП не е предприела адекватни
мерки. Един от пострадалите е Милена Хаджиева, която в момента
работи в чужбина. Тя така и не е
разбрала какви лични данни за
нея са изтекли в мрежата. Притесненията обаче и до днес остават. "Например от това, което чуваме като измами да съществува
продаване на недвижими имоти
на хора, които живеят в чужбина.
Откриване на някакви фирми, след
това с натрупване на задължения.
В този момент имам ли фирми,
нямам ли?", коментира Милена
Хаджиева.
В момента по казуса в страната се водят стотици дела, заведени от частни лица, освен това
се очаква решение на Върховния
съд дали агенцията трябва да плати глоба от над пет милиона лева
по решение на комисията за защита на личните данни. ç

същите като през миналата година. Най-удобният начин за плащане на местните данъци и такси е през
портала на Столична община: https://szp.sofia.bg/
OnlineReportWSClient/
pages/login.jsf. Там всеки
собственик на имот или автомобил в София може да
направи и справка какви
задължения има към общинския бюджет. ç
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ÁÑÏ ñ ìåðêè çà âúçñòàíîâÿâàíå
íà èêîíîìèêàòà
×åòèðè åëåêòðîííè ðåãèñòúðà ùå ïîäïîìàãàò áèçíåñà, àíãàæèðàõà ñå îò ëåâèöàòà
БСП предлага изграждане на нови 4 електронни регистъра, които да
бъдат в помощ на бизнеса, каза във Варна лидерът на формацията Корнелия Нинова.
По думите й те са
заложени като дългосрочни мерки в Плана на
партията за възстановяване и развитие на
българската икономика
след Ковид кризата.
Единият регистър би
следвало да бъде данъчен, а вторият - за наличната работна ръка на
пазара на труда, обясни
Нинова. Според нея е
наложително да бъде
създаден поземлен
регистър, в който освен
броя на земеделските
стопани да бъдат посочени и белите "петна" на
обработваемите терени.
Последният регистър
трябва да е свързан с
образователната система
и да предоставя на
бизнеса информация за
всеки ученик, посочи
лидерът на БСП, цитирана от БТА и Дарикнюз.

"БСП предлага редица
мерки в краткосрочен
план, за да бъдат подпомогнати фирмите и да се
облекчат от бюрокрацията", допълни Нинова. По
думите й бизнесът би
следвало да получи
данъчна "ваканция" за
част от налозите. Друга
мярка, която би била
изключително полезна за
съживяването на икономиката, е държавата да
покрие процент от оборотите им за предишни
периоди, допълни Нинова.
За туристическия
бранш тя посочи, че БСП
иска да се направят
договорки на държавно
ниво със страни от ЕС,
които да изпращат техни
граждани да ползват у
нас балнео- и СПА услуги
и лечение. Нинова каза
още, че партията е подготвила и конкретни предложения как да се облекчат
инвестициите в страната
ни, включително чрез
създаването на държавен
инвестиционен фонд. По
думите й се разработва и
програма в помощ на

родния експорт.
За предстоящите
парламентарни избори
лидерът на БСП посочи,
че най-важното е хората
да не се страхуват, а да
излязат да гласуват.
Нинова припомни, че
партията вече има договорка с 35 формации и
граждански обединения

за партньорство за
следене за нарушения в
деня на изборите и при
паралелното преброяване
на гласовете. Тя уточни,
че БСП вече е внесла
като предложения за
законодателни промени
въвеждането на видеонаблюдение при броенето на бюлетините, както

и изчистването на "мъртвите души" от предизборните списъци.
"Целта ни е да бъдем
първа политическа сила",
каза Нинова. По думите
й коментари за евентуални коалиции за създаване на кабинет могат да
се правят след вота през
април.

Ïðîô. Àëåêñàíäúð Ìàðèíîâ: Ëîãè÷íî å ïðåçèäåíòúò
äà ñå êàíäèäàòèðà çà âòîðè ìàíäàò
Êîíôëèêòúò ñ èçïúëíèòåëíàòà âëàñò
íå å ñàìîöåëíà êàâãà, à ïðèíöèïíî ðàçëè÷èå
çà íà÷èíà, ïî êîéòî ñå óïðàâëÿâà Áúëãàðèÿ
Логично е президентът
Румен Радев да се кандидатира за втори мандат и
смятам, че ще го направи.
Той доказа, че в България
политика може да се
прави по друг начин",
заяви пред БНР политологът проф. Александър
Маринов - председател на
Стратегическия съвет към
президента. Той подчерта,
че държавният глава е
имал добри 4 години, и
посочи, че той има висока
подкрепа от гражданите:
"Когато имаш такава
подкрепа от гражданите,
тя винаги може да се
организира по определен
начин, но това не означава, че трябва да се прави
партия или някаква друг
политическа организация.
Това са различни неща".
По думите на проф.
Маринов конфликтът на
президента с изпълнителната власт не е самоцелна
задявка или лична кавга, а

принципно различие
относно начина, по който
се управлява България, и
резултатите от управлението. Той беше категоричен,
че който и да е управляващ и управлява лошо, би
получил същите оценки от
Стратегическия съвет към
президента и това не би
променило техните предложения.
Във връзка с представения преди дни Стратегически документ и предложението за нов модел на
управление проф. Маринов коментира, че това е
план и вече са работи по
редица конкретни стъпки
за преодоляване на
констатираните "недъзи":
"Ще има ново, поконкретно ниво, което
стъпва на Стратегическия
документ".
Той коментира, че на
политическия терен в
България не се вижда
"играч", който би могъл да

промени начина, по който
функционира държавата:
"Очевидно към момента
няма такъв готов и силен
играч, но има силно
желание от страна на
гражданите да намерят
ново политическо представителство в лицето на
партии и политици, които
да започнат промяната.
Тази промяна няма да е
нито бърза, нито лесна,
но трябва да започне.
...Това е процес и той
започва, независимо дали
президентът го иска или не. Това е въпрос на
тенденции в българското
общество, а не е нещо,
което се е ограничило в
тези няколкостотин квадратни метра между президентството и изпълнителната власт."
Според него недоволството в обществото не е
затихнало и то не се е
примирило с начина на
управление.

Проф. Александър Маринов

В предаването "Неделя
150" проф. Александър
Маринов заяви, че по
темата за ареста на
руския опозиционер
Алексей Навални не са
излезли с коментар и
други президенти на
европейски държави:
"Това е въпрос на
преценка. И самата
реакция на българското
правителство е особена през социалните мрежи,
официална институционална реакция няма.
...Съгласен съм с президента, че премиерът и

управляващите трябва
да се изкажат по проблемите, които засягат
българското общество, а
те са доста сродни на
това, което се случва в
Русия."
Той беше категоричен,
че не трябва непременно
да се произнасят българските политици по неща,
които се случват в други
държави, и уточни, че
това трябва да се прави
по степен на национална
значимост и дали засяга
български граждани зад
граница.
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Ñúþçúò íà ÁÑÏ çà ÷åñòíè èçáîðè
áå ïîäêðåïåí îò 14 ïàðòèè è ÍÏÎ
Òðÿáâà äà óñïîêîèì õîðàòà - ãëàñóâàíåòî íå å ïî-îïàñíî
îò õîäåíåòî äî ìàãàçèíà
Както ЗЕМЯ вече
писа в петък, БСП
проведе успешно
срещата с партии и
организации извън
парламента, за да
се осъществи обща
инициатива и да се
обединят усилията
за честни избори, а
срещата даде конкретни предложения,
за които ви информираме по-подробно.
"Благодаря ви, че
се отзовахте на
поканата ни да
обсъдим възможностите си да обединим
усилия за провеждане на честни избори. През годините
сме били свидетели
на злоупотреби с
избори, на манипулация на вота, на
всяване на страх у
хората, използване
на корпоративен и
купен вот. За нас е
изключително важно
да потърсим и
вашата подкрепа и

ние да подадем ръка
- и заедно според
своите възможности
да осигурим протичането на честни избори", обърна се лидерът на БСП Корнелия
Нинова към присъстващите представители на политически
формации и НПО-та
във втората среща,
инициирана от социалистите за създаване
на общ фронт за
честни избори. Вчера
стартираха първите
разговори, на които
присъстваха 20
пратеници на организации с нестопанска
цел и политически
партии.
Във втория ден на
поредицата срещи
Корнелия Нинова
запозна присъстващите с парламентарните
инициативи на левицата - внесени две
предложения за
промени в Изборния
кодекс във връзка с
осигуряване на видеонаблюдение на брое-

нето на бюлетините и
съставянето на протокола в деня на вота.
Социалистите настояват още за видеозапис, който да може да
се ползва в съда като
доказателство при
оспорване на резултата или сигнали и
съмнения за злоупотреби, както и предаване на този процес
онлайн в момента на
броенето на бюлетините и съставянето на
протоколите.
Активна регистрация на гласоподавателите, за да бъдат
изчистени "мъртвите
души", е второто
предложение за
промяна в Изборния
кодекс.
"Когато сме повече
с едно и също искане, сме по-силни.
Освен парламентарните механизми ви
предлагаме да обсъдим сътрудничеството
си в изборния ден",
посочи Нинова и
коментира, че могат

да си сътрудничат за
паралелно преброяване с извънпарламентарните партии и
НПО.
"Нашата цел е
връщането на доверието в изборния процес и в институциите.
Чрез тези гаранции
бихме искали да
успокоим хората, че
гласът им ще бъде
отчетен така, както е
подаден. Само високата избирателна
активност може да
обезсмисли купения и

корпоративен вот",
подчерта още лидерът
на българските социалисти.
"Вчера се срещнахме с 20 политически
партии и граждански
сдружения, днес сме
14. Ще имаме още
една трета среща,
тъй като има и други
граждански сдружения и по-малки
партии, които заявиха желание да се
включат в този
процес. Важно е да
уточним, че това не е

предизборна коалиция, нито коалиция
за следизборно
управление. Това е
надпартийна цел честни избори", каза
още Нинова. Тя
изрази и мнение, че
партиите трябва да
се съсредоточат
върху това да разсеят внушенията, че
гласуване е опасно:
"Трябва да успокоим
хората - гласуването
не е по-опасно от
ходенето до магазина".

Òàñêî Åðìåíêîâ: Ïðàâèòåëñòâîòî äúëæè îòãîâîðè çà ðåøåíèåòî ðåàêòîðúò îò
ÀÅÖ "Áåëåíå" äà áúäå èçãðàäåí â ÀÅÖ "Êîçëîäóé"
"Решението на правителството с един от реакторите
за АЕЦ "Белене" да бъде изградена нова мощност в АЕЦ
"Козлодуй" поражда много
въпроси. За пореден път българското правителство взема решения, без да си направи труда да информира обществеността какво стои зад
тях. Кой е направил тази
оценка? Какви са преимуществата на това решение?
Какво ще се прави с втория
блок на АЕЦ "Белене"? Докато това не стане ясно, няма
как да коментираме дали е
полезно, или дали е вредно." Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ народният представител от ПГ
"БСП за България" Таско Ерменков.
Според експерта по енер-

гетика 2025 г. е неприемлив
срок за затварянето на българските въглищни централи.
"Няма специалист, който е
загрижен за сигурността на
електроенергийните доставки, който да каже, че ако затворим централите през 2025
г., в България всичко ще е
наред с електроенергията.

Затова от БСП инициирахме в парламента единодушно да се приеме решение правителството да води такива преговори с ЕС по отношение за Зелената сделка, така че, първо, да се постигне максимално оползотворяване на мощностите на
въглищните централи и второ - така да бъдат проведени разговорите, че в резултат на Зелената сделка да
няма социално-икономически трусове в държавата", посочи Ерменков.
Социалистът коментира и
взетото от парламента решение от 1 юли небитовите потребители на електроенергия
да излязат на либерализирания пазар, като подчерта,
че икономиката ни още не е
готова това да се случи и за

домакинствата. "Няма как и
домакинствата да излязат на
либерализирания пазар, при
положение че все още не
знаем колко са енергийно
зависимите. Тук влизат хората, които имат животоподдържаща апаратура и не могат да живеят без електроенергия. Не е сега времето
на тази революция на енергийния пазар. Важно е този
преход да се случи така, че
да се отчетат социално-икономическите последици за
обикновения човек", отбеляза депутатът от левицата.
Таско Ерменков отрече тезата, че домакинствата ще
плащат по-ниска цената на
ток, ако излязат на либерализирания пазар, защото не
е ясно по какъв начин ще се
формира тази цена. Той по-

сочи за пример цената на
природния газ и как заради
флуктуиращата му цена на
международния пазар сега
плащаме по-висока цена от
тази, която се е обещавала
само преди година.
"Като единствената парламентарно представена опозиционна партия протягаме
ръка за провеждането на
честни избори. Ние не правим предизборни коалиции
за управлението на държавата, а се опитваме да изградим един обществен фронт
за провеждане на честни и
свободни избори. Който иска да се проведат честни избори, да застане от нашата
страна на фронта, а който
не иска, сигурно ще застане
от другата", заяви Таско Ерменков.

Ìëàä ñîöèàëèñò âå÷å äâà ìåñåöà ðàáîòè äîáðîâîëíî â COVID îòäåëåíèå
Вече два месеца младият социалист Васил Стоянов е доброволец
в МБАЛ "Света Петка Българска" в
Нова Загора. Младежът работи от
22 ноември миналата година на първа линия в ковид отделението, като
полага напълно безвъзмезден труд.
Социалистът почерпил вдъхновение от лидера на БСП Корнелия Нинова, която първа се включи да помага като санитар в софийска болница. Примерът й бе последван от
други нейни колеги от парламентарната левица, както и от редови партийни членове. Сред тях и Васил

Стоянов, който стана доброволец в
здравното заведение в родния си
град, изпитващо остър дефицит на
персонал като всички болници у
нас.
Наскоро младият социалист съобщи във Фейсбук, че от болницата са му предложили трудов договор, за да се възползва от бонуса
от 1000 лв. за всички, участващи в
борбата с COVID-19 на първа линия. Васил Стоянов обяви и решението си: "Ще даря тези пари на
болницата в Нова Загора! Обещавам, че всеки един лев, получен по

този договор, ще дам под формата
на дарение на МБАЛ "Света Петка
Българска".
В началото на третия месец от
доброволческата си мисия Стоянов
заяви: "Продължавам да бъда на
първа линия и ще дарявам всеки
лев, получен по трудовия ми договор към болницата. Сигурен съм,
че заедно ще се справим. Станах
доброволец, за да помагам на хората, а не за да изкарвам пари от
това. Ще продължавам да бъда на
първа линия, докато се налага".
С даряването на хонорара, който

му се полага като доброволец, той
се надява да допринесе за улесняването на ситуацията за здравното
заведение.
Отдаден на каузата, социалистът
споделя, че много хора са се съмнявали в искреността на намеренията му, но бързо се е сприятелил
с лекари, медицински сестри и санитари.
"А едно от нещата, които може би
най-много ми харесват и ми е найприятно, е, когато видя, че хората
са благодарни и оценяват помощта", подчертава Васил Стоянов.
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Ако денят си личи по
заранта, очаква ни
обичайна година по
отношение на словесното житие и страдание на
Бойко Методиев Борисов. Вторникът на
миналата седмица бе
показателен. "Ситуацията
в страната се нормализира. Към момента няма
язовири, които да представляват опасност за
хората", декларира
премиерът по обяд.
Успоредно с изявлението
му автомобили се превърнаха в лодки заради
прелял язовир в Бургаско, хора бяха евакуирани след придошли реки
в Югозапада, стотици
селища останаха без ток
на север. Така стана
ясно, че всичко е постарому - Бойко Борисов
продължава да е

несъвместим
с околния свят.
Едно говори, друго се
случва, не е ясно единствено защо учебникът по
"Човекът и природата" в
6-и клас го пренебрегва
като феномен.
Разбира се, тази лъжа
нито е най-голямата, нито
фантазиите се творят
спонтанно. Става дума
за целенасочена политика на принципа на Гьобелс, според която измислиците се превръщат
в истина, повтаряни
упорито. Светът като
"воля и представа" по
Борисов напоследък
дори надминава Гьобелсовия, защото иначе
трябва да отрази грозната реалност за лошото
управление на България.
Избори идват, което още
повече нахъсва премиера. Но той следва да
почерпи. Зловещият
немец е раздавал радиоприемници безплатно на
населението, а на него
не му се налага да подарява нещо, защото социалните мрежи са безп-

латни - и прочутият джип
ги експлоатира триумфално.
Най-впечатляваща е
мантрата, която излиза
директно от сърцето му "строя заводи", особено
"сега в пандемията". Тя
звучи така: "Правя пътища, правя нови заводи,
правя суперкомпютри.
Толкоз". Или пък: "Почти
всеки ден откривам нови
заводи". А може и тъй:
""Графикът за откриване
на нови заводи до края
на годината е пълен".
Това са само част от
излиянията му през
последните месеци. А
всъщност

колко точно
са новите заводи,
става ясно още при
първия цитат. Той касае
Пазарджик, където през
лятото Борисов преряза
лента. Но не на нов
завод, както повтори сто
пъти, а на логистичен
център. Старото наименование на подобен обект е
"складова база". Но
Борисов гледа на едро
нещата, не само защото
е непрестижно да открива складове. В действителност цялото "икономическо оживление" край
магистрала "Тракия"
(където е и Пазарджик)
касае складовата дейност - тя цъфти с международния транспортен
коридор, не заводите.
Този факт взривява в
основата икономическите
триумфи на Борисов,
табу е. Впрочем никой до
този момент не е чул за
скок на заплатите в
индустрията. Да не би
тия толкова много нови
заводи да са без работни
места? Иначе търсенето
щеше да вдигне цената
на труда.
Друга разновидност на
Борисово-Гьобелсовата
пропаганда насред пандемията гласи, че българската икономика се справя

най-добре от всички. Чак
за най-процъфтяваща в
света не я е обявил още,
но европейците определено ни дишат прахта.
"Приключихме годината с
най-нисък дефицит в цяла
Европа, първи сме по
най-нисък дълг", провиква
се премиерът от джипа. И
съвсем убедено твърди,
че западните икономики
буксуват, а нашата пори
небето. В този случай той
просто вади на показ
едва два от многобройните икономически показатели. Но понякога животът е несправедлив. В
един септемврийски ден
например Евростат регистрира скок на българското промишлено производство от 2.3%. Борисов
веднага разтръби, че с
такива успехи "не могат
да се похвалят много
страни в Европа". След
няколко часа обаче
излязоха нови данни на
Евростат. От тях стана
ясно, че европейските
икономики растат повече
от два пъти спрямо
българската. Като цяло
темата "Управлявам
страната по-добре от
западните лидери"

действа на Борисов
като опиат.
Иначе нямаше да
каже през есента, че
през лятото България
нарочно пуснала коронавируса да се разпространява свободно - поради
което се справила, за
разлика от другите държави в Европейския
съюз. Изявлението бе
направено малко преди
държавата ни да оглави
черните класации.
Ако някой си мисли
обаче, че този ръст в
производството на лъжи
е разстлан равномерно
във времето, бърка.
Понякога се постигат
ударни успехи само за
час. Така бе на 7 януари,
когато Борисов брутално

прекъсна пресконференцията на Националния
оперативен щаб, за да
излее в тирада всичките
си болки около президента Радев, датата на
изборите и Делян Пеевски. В рамките на този
час той

буквално изби рибата.
Каза, че: Радев се
изплашил от високия
рейтинг на ГЕРБ, затова
се чудел как да изтегли
парламентарния вот покъсно, а не на посочения
от него 28 март; президентът се заиграл с
етническия мир и проявил недобросъседство
към Турция (в отговор на
паралелите, които държавният глава направи
между Реджеп Ердоган,
ДПС, Борисов, а и във
връзка с намесата на
Анкара в изборния процес у нас); и било отвратително Радев да притиска медицинските специалисти, за да кажат кога
ще утихне вирусът, че да
може да се гласува. А
всъщност истината е, че
президентът настояваше
за избори още есента, но
Борисов се криеше като
мишок, за да ги протака.
Преди Радев да даде
заден за 28 март, депутати от ГЕРБ (Георги Марков например) също не
харесаха датата. А за
намесата на Ердоган в
изборите открито е говорил не друг, а самият
Борисов, без, естествено,
да се самообвинява в
недобросъседство и
рушене на етническия
мир: "Турският президент
всеки ден заплашва
Европейския съюз, включително и България. Аз
знам колко твърди и
внимателни трябва да
сме с този човек" (Борисов, март 2017 г.). Колкото до натиска върху
медицинските специалисти, няма друг, който да
им стъжнява живота

повече от него. Не беше
ли именно Борисов
човекът, който

казваше на лекари
по-бързо да изписват
пациенти
(за пловдивския кмет
Здравко Димитров)? Не
беше ли той, който непрекъснато ги притискаше за
отваряне на кръчмите?
Брои ли някой колко
точно пъти Борисов каза,
че излизаме от пандемията, а само два дни покъсно, най-често след
посещение в Брюксел и
"сверяване на часовника",
твърдеше обратното - че
най-трудното предстои?
Специално за Пеевски
той рече, че не го е
виждал отдавна. Тук
следва да се отчете, че
Гьобелс би бил по-изобретателен в разграничаването.
Разбира се, в политиката никога не се знае
къси ли са въобще краката на лъжата. И в социалните мрежи, и край
джипа се трупат достатъчно много българи,
които си харесват Борисов такъв, какъвто е.
Харесват го, дори след
като си позволи да мами
за свещеното - новата
конституция, която уж
много искаше за "рестарт" на България, а
всъщност чрез нея се
притаи, докато отмине
протестната буря.
Истински рестарт, а и
всеобщо облекчение биха
настанали единствено
ако този човек излезе от
властта. Дали, ама надали - такова е положението с излизането, което
само преди 3 месеца
изглеждаше сигурно. Ако
не се разиграе истински
протестен вот напролет,
бъдещето на България,
изглежда, още по-лъжовно и трагично.
Николай ИВАНОВ
От в. "Сега"

ÌÍÅÍÈÅ

25.01.2021 ÇÅÌß

8

Â ÑÀÙ "Ðàâåíñòâîòî" âå÷å âêëþ÷âà
âñè÷êè áåç áåëèòå õîðà è ìúæåòå
Äåìîêðàòèòå îò ñâîÿ ñòðàíà ïðåâðúùàò ìèãðàíòèòå â äåìîãðàôñêè
èíñòðóìåíò çà áåòîíèðàíå íà âëàñòòà ñè
Какво ни каза Джо
Байдън с първите си укази
” Мигрантите са демографски инструмент за
политическа доминация на
демократите.
” СЗО заема мястото на
"светата инквизиция" в
глобализиращия се свят.
” Парижкото споразумение гарантира икономическата доминация на високотехнологичните гиганти.
” Задължителните маски
са символ на идеологическата доминация на неолиберализма.
” Истанбулската конвенция ще разшири юрисдикцията си в Космоса.
Всички чуха, видяха или
прочетоха, че Джо Байдън
в първия си ден като
президент на САЩ подписа 17 указа, с които сложи
кръст на основните политики на предшественика
си Доналд Тръмп.
По-малко осветен остана
въпросът какво всъщност
каза на света Джо Байдън
с тях.
С първия си указ новият
американски президент
направи носенето на
маски задължителни
навсякъде, където се
разпростира неговата
юрисдикция, в т. ч. във
всички федерални институции. Актът се приема като
действие срещу пандемията, но неговото символно
значение е много по-

дълбоко и много пошироко. От една страна,
то показва идеологическата доминация на демократите. От друга страна,
унизява поддръжниците на
Тръмп.
Добре известно е, че с
пренебрежението си към
маските те изразяваха
подкрепата си за него. А
сега със слагането им,
буквално и символно им
се затваря устата. Ако
СЗО разпореди носенето
им и занапред, ще трябва
да ги приемаме като
червените връзки на
пионерите - щеш не щеш,
ако си републиканец с
отврaщение, но ще трябва
да ги носиш! Ако не значи си от тръмпистката
ерес…
Затова е логично, че в
Топ 5 от Първия ден
попада възстановяването
на глобалния, надправителствен статут на Световната здравна организация.
Така тя има потенциала да
прерасне в "Света инквизиция" на глобалния свят.
Нали никой не се заблуждава, че КОВИД нито е
първата, нито ще бъде
последната сериозна
пандемия. СЗО много
скоро ще може да свие на
сърма всяко непослушно
национално правителство.
Абсолютно закономерно
е и незабавното решение
за връщане към Парижко-

то споразумение. То
гарантира стратегическата
икономическа доминация
на глобалните високотехнологични корпорации,
изиграли решаваща роля
за победата на кандидатите на демократите в
битката за Белия дом и
Сената. Класическите
въглеродни бизнеси,
подкрепяни от Тръмп, да
се готвят за затваряне.
Това окончателно затваря
и дебата за бъдещето на
въглищното електропроизводство.
Разбира се, Джо Байдън
прекратява изграждането
на Великата американска
стена по границата с
Мексико. И това действие

Äíåøíèòå ÑÀÙ - êàòî êúñíèÿ ÑÑÑÐ
Колкото повече една идеология се
изпразва от съдържание, колкото поясно личи нейната несъстоятелност,
толкова повече нейните защитници
се стараят да ни внушат, че тя ще
векува.
В началото на 80-те години на миналия век на всеки мислещ човек в
СССР, а и на други места отдавна
беше станало ясно, че усърдно пропагандираната на всякакво ниво комунистическа идеология се е запътила уверено към нищото. Днес мислещите хора в САЩ, а и в други държави виждат, че либералният фанатизъм и стремежът към световна хегемония са крайно несъстоятелни.
Само че и в единия, и в другия случай пропагандаторите на двете доктрини категорично не желаеха и не
желаят да видят истината.
В късния Съветски съюз от началото на 80-те години крепителите
на статуквото в СССР не допускаха дори и най-малкия опит за промяна. Всеки, който се опитваше да
предложи нещо различно от официално разрешеното, биваше категорично заклеймяван. Несъгласните биваха обявявани за "вражески
елементи" и "платени слуги на империализма".
По същия начин стоят нещата и
днес в САЩ. Хората с критично мислене са подложени на постоянен тор-

моз. В мейнстрийм медиите и в социалните мрежи

с пълна сила се вихри т. нар.
cancel culture, или "културата
на заличаването".
Тоест ако ти мръднеш и на милиметър встрани от политическата коректност, крепителите на официалната идеология ти обявяват война.
Обявяват те за "расист", "сексист",
"хомофоб" и разбира се, за "платен
слуга на Кремъл". На почтените хора бива казвано, че не бива да имат
нищо общо с теб. Не бива да четат
статиите и книгите ти, да гледат филмите ти, а най-добре е да забравят
за съществуването ти.
Този неистов напън с цената на
всичко да бъде закрепена разпадащата се официална идеология върви ръка за ръка с поставянето на
върха на властовата пирамида на
хора, които отдавна са изгубили способността да вдъхновяват останалите. Със сигурност помните как изглеждаха съветските лидери през
първата половина на 80-те години.
Напредналата им възраст далеч не
беше най-големият проблем. По-важното беше, че те отдавна не бяха в
състояние да родят нови идеи, които да бъдат в състояние да помогнат на обществото да преодолее кри-

трябва да бъде (про)
четено над редовете.
Избирателите на САЩ са
брутално разделени.
Истината е, че процентът
на белите в страната
намалява, докато този на
афроамериканците и найвече на латиносите нараства. Тръмп, разбирайки
този процес, опита механично да прекъсне мигрантския поток от Мексико и
Южна Америка. Демократите от своя страна превръщат мигрантите в демографски инструмент за
бетониране на политическата си доминация.
В същия контекст трябва
да се разбира указът,
разширяващ понятието

зата. Обаче точно такива хора, изнемощели физически и духовно, бяха нужни на царете на статуквото.
На онези, които всъщност държаха
управлението в ръцете си.
В това отношение днешната американска действителност удивително прилича на съветската.

Джо Байдън е просто един
празен съд, в който задкулисието налива това съдържание,
което му е изгодно
в конкретния момент. Точно такива
бяха Леонид Брежнев и Константин
Черненко. Безжизнени кукли, задвижвани от желанията на кукловодите. Само че няма как да бъде скрито това.
Белезите на упадъка личат, независимо от тоновете грим. Тази тъжна
реалност пролича и по време на официалната церемония по встъпването
в длъжност на новия американски
президент. Речта му беше скучна и
протяжна, съставена от клишета, които отдавна са писнали на нормалните хора - "да се обединим", "да победим лошите", "да си вярваме".
По същия начин говореха престарелите съветски лидери през 80-те дълго и безкрайно скучно.
А това, че ще поканиш на инаугурацията Лейди Гага и Дженифър Лопес, никак не й придава визионерски характер. Даже още повече подчертава упадъка и липсата на пер-

"равенство". То вече включва всички възможни
малцинства - от афроамериканците през хората с
увреждания до представителите на LGBTQ общностите. Тук е най-горещият
картоф за българския
политически елит.
Отречената от Конституционния съд Истанбулска
конвенция, може би скоро
ще придобие не само
глобална, но и космическа
юрисдикция. И тъй като
нищо не се казва за
правата на белите, спокойно мога да ги пратят "да
ходят на Сатурн".
Станимир СТОЯНОВ

От "Епицентър"
(Заглавието е на ЗЕМЯ)

спектива. На официалните празници около съветските първи партийни и държавни ръководители слагаха пионерчета, които с изкуствен
плам рецитираха банални стихчета.
Тази роля днес е възложена на иконите на поп музиката. Но дори и те,
колкото и да се напъват, не успяват
да изобразят автентична радост.
Разбира се, официалните пропагандатори на либералния глобализъм не мирясват нито за секунда.
Те неспирно говорят за някакъв нов
златен век, който новият президент
щял да донесе на Америка. Щял човекът да върне нормалността и да
оправи всички грешки, сторени от
предшественика му.
Това, което либералните пропагандисти не знаят, е, че повтарят почти
дословно думите на някогашните съветски агитатори.
Същото е и днес. Колкото повече
хора не желаят да се подчиняват на
либералния фанатизъм и на претенциите за глобално лидерство, толкова повече защитниите на статуквото държат на своето. Само че от
случилото се със Съветския съюз
знаем, че опитите да бъде изкуствено продължен животът на една умираща идеология са осъдени на провал.
Либералният глобализъм също си
отива. Независимо от всички усилия на неговите крепители.
Петър ВОЛГИН
От БНР
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Българка снима рекламната
кампания на Dior

Елина Кешишева

Като картини на Караваджо изглеждат снимките от новата рекламна кампания на модната марка
Dior, заснети от българс-

ката фотографка Елина Кешишева.
Фотографиите са наистина вдъхновяващи и отразяват представянето на про-

летно-лятната модна колекция на марката за 2021 г.
Креативният директор на
Dior Мария Грация Чиури отдавна включва елементи,
свързани с изкуството, феминизма и женската сила
в своите модели.
"С тази кампания искаме да покажем постиженията на изкуството в различните му форми - от феминистките есета на Вирджиния Улф до въздействащите колажи на Лучия Маркучи. Колекцията е заснета така, че да се разкрие
уникалната сила на изкуството", казват от Dior пред
WWD.
Елина Кешишева е български фотограф. Тя работи в Париж. Първоначално
заминава за френската
столица като модел, а пос-

ле се осмелява да застане
и зад обектива. Кариерата
й започва с участието й в
престижния фестивал
International de mode et de
photographie на Hyѐres,
последвано от публикуване в книгата на парижкия
арт директор Патрик Реми
"Рай". Пред нейния обектив
са позирали звезди като
Настася Кински, Фарел Уилямс, Даян Крюгер, Ник

Кейв, Вим Вендерс, Анди
Макдауъл.
Международните издания са категорични, че фотографиите на Кешишева
за Dior са впечатляващи и
носят настроението от шедьоврите на майсторите художници от епохата на барока и Ренесанса. Елина е
известна с начина, по който играе със светлини и
сенки в своите снимки.

последните години, които оценяват ефекта от приема на месо
върху здравето на хората. Особено коментирана е темата за
повишаването на риска от ракови заболявания при висока консумация на месо.
"Затова беше направена препоръка от Международната агенция за изследване на рака, че
консумацията на месо - чисто
червено месо без мазнини и с
подходяща кулинарна обработка,
като задушаване и печене във
фурна, трябва да бъде около 500
грама на седмица", коментира експертът.
Това, което трябва да бъде
ограничавано в по-голяма степен,
по нейните думи, са преработените меса и различните колбаси. Те са обработени с много различни добавки, имат по-ниско съдържание на месо или пък то е
по-нискокачествено, а освен това съдържат много мазнини и
сол. Препоръката е те да се ограничат от един до два пъти седмично.
Проучвания на базата на се-

риозни научни изследвания показват, че консумирането на 50
грама дневно на преработени меса увеличава с около 9% риска
от някои видове рак - на стомаха или на червата, както и рак
на дебелото черво. Затова и препоръката е този вид преработени меса и колбаси да се ограничи до съвсем минимални количества, което по думите на професора означава едно-две парчета седмично.
И още нещо, ако решим да
заменим червеното месо, добра
алтернатива е пилешкото, което
има своите качества като състав
на белтъка според проф. д-р Веселка Дулева. Затова пък то е
по-беден източник на желязо.
И в обобщение на всичко дотук: едно от ценните качества на
месото е това, че съдържа лесно
усвоим белтък, който е богат на
всички незаменими аминокиселини. Месото е и най-добрият източник на хемово желязо, което
се усвоява лесно и осигурява
ежедневните потребностите от
него в организма.

Да откажем ли месото?
Каквито и да са причините да
решим да се откажем от месото
- било то религиозни, екологични, етични и т.н., има няколко
основни неща, които е добре да
се имат предвид.
Като например това, че пълният отказ от месо може да ни
лиши от пълноценен белтък, какъвто прием би трябвало да имаме ежедневно, според принципите за здравословното хранене.
"Това е едно от основните качества на месата - те съдържат
пълноценни белтъци с балансиран аминокислелинен състав, с
целия набор от незаменими аминокиселини. Това са такива аминокиселини, които ние не можем
да синтезираме и трябва да получим чрез храната", обяснява
пред Dir.bg проф. д-р Веселка Дулева, национален консултант на
Министерството на здравеопазването по "Хранене и диететика"
и началник отдел "Храни и хранене" при Дирекция "Обществено здраве и здравен риск" към
Националния център по обществено здраве и анализи.
Има и други източници на въпросния пълноценен белтък, като
риба, мляко и яйца, но по думите на експерта комбинацията
между всички храни и разнообразието в храненето дава възможност да се изгради пълноценен, балансиран и здравословен
хранителен прием.
Съветите на експерта потърсихме във връзка с анкета в подкаст новините на Dir.bg, в която

31% отговориха с "Да" на въпроса "Готови ли сте да се откажете
от месо, за да спрете климатичните промени?" Чуйте проф. Дулева в подкаста "С какво ще запомним този ден?". С нея разговаря Елза Тодорова.
В месото се съдържат и комплекс от минерални вещества,
комплекс от витамини и екстрактивни вещества, които при термична обработка - особено при
варене и задушаване, остават в
бульона и стимулират апетита и
храносмилателните дейности. Освен това месото има и благоприятни органолептични характеристики (бел. ред. аспектите на
храната, водата или други вещества, които създават индивидуално изживяване чрез сетивата включително вкус, зрение, мирис и допир) и вкусови качества, обяснява още проф. д-р Дулева. Според нея именно високата усвояемост на тези пълноценни аминокиселини, витамини
и минерали, които се съдържат
в месото, е едно от изключително важните негови качества.
Има и някои рискове за здравето, в случай че изключим изцяло месото от хранителния си
прием. Като например рискът от
дефицит на много важни хранителни вещества, които бихме могли да си доставим трудно и само
с много добро познаване на останалите групи храни и тяхната
добра комбинация.
Друг риск от дефицит е този
на желязото, тъй като месото е

изключително добър източник не
само на желязо, но и на цинк и
калций. Специално желязото е
във форма, която е много лесно
усвоима, т. нар. хемово желязо.
"За разлика от месото, в растителните продукти желязото е нехемово, което е с много по-ниска
усвояемост. А знаете,че желязото
е изключително необходимо за хемоглобина, за транспорта на кислород до клетките, много важно
е и в определени физиологични
периоди за развитието на всеки
индивид", разяснява професорът
от Националния център по обществено здраве и анализи.
Неконсумирането на месо може да ни лиши и от важни за
здравето витамини. Това са витамин Б12 и витамин D. По думите на експерта са много малко хранителните източници, с които бихме могли да си набавим
витамин D. Освен месото, техен
източник са някои масла и ядки.
А кои са особено рисковите
групи, за които не е препоръчително да избягват месото или да
минават на вегански диети?
Това са бременните и кърмещите жени, както и малките деца, които активно растат и имат
нужда от всички нутриенти и
всички витамини и минерали, съответно желязо или пълноценен
белтък. Също и хора, които имат
определени заболявания като
анемия или желязо дефицитни
проблеми, предупреждава проф.
д-р Веселка Дулева.
Тя цитира и проучвания през

Актрисата Настася Кински от 14 до 60
Настася Кински е родена на 24
януари 1961 година. Баща й е актьорът Клаус Кински. Той се развежда с майка й през 1968 г. и след
като се изказва лошо за нея в мемоарите си през 1987 г., тя не поддържа връзка с него. Таланта му
обаче наследява.
Настася Кински е открита за киното от Вим Вендерс, който я вижда в дискотека, когато е на 14 години. Той й дава роля във филма "Погрешно движение" от 1975 г., който

печели германска награда за найдобър актьорски състав. След това
тя се снима в още няколко негови
филма, най-известен от които е "Париж, щата Тексас".
През 1976 г. Роман Полански й
предлага фотосесия за сп. "Вог", а
през 1979 г. я снима във филма си
"Тес", който печели няколко награди "Оскар", а Настася Кински получава "Златен глобус" за пробив на
годината.
През 70-те и 80-те години на ми-

налия век Настася Кински се снима за много модни списания, понякога разголена.Освен с Вендерс и
Полански Настася Кински работи с
Франсис Форд Копола, Андрей Кончаловски, Пол Шрейдър. Изпълнила е повече от 70 роли.
През 1988 г. Настася Кински участва в журито на кинофестивала в
Кан. От 1984 до 1992 г. Настася Кински е омъжена за египетския продуцент Ибрахим Муса, от когото има
син и дъщеря. До 1997 г. тя има връзка с музиканта Куинси Джоунс, от
когото също има дъщеря.
От Дир.бг
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Снимки Пресфото БТА
Нидерландия въведе полицейски
час с цел борба срещу коронавируса. Подобна мярка се въвежда
в страната за пръв път след
Втората световна война. От 21 ч.
до 4:30 ч. е забранено излизането от домовете. Нарушителите
подлежат на глоба от 95 евро.
Очаква се мярката да се прилага
поне до 9 февруари. Възможно е
да се правят изключения
например за лица, които работят
по време на полицейския час, но
в такива случаи ще трябва да
бъде представен съответен
документ. Лицата, които разхождат кучета, обаче няма да имат
нужда да представят разрешение
да излязат от дома си.

Медиците в Сърбия

Áîðèñ Äæîíñúí å ïúðâèÿò åâðîïåéñêè
ëèäåð, êîéòî ðàçãîâàðÿ ñ Áàéäúí
Äèñêóñèèòå â Ñåíàòà íà ÑÀÙ çà èìïèé÷ìúíò íà Òðúìï çàïî÷âàò íà 8 ôåâðóàðè
Британският премиер
Борис Джонсън разговаря
с новия президент на САЩ
Джо Байдън за пръв път
след встъпването му в
длъжност и заяви, че
очаква с нетърпение
съвместната им работа,
предадоха световните
агенции. Това беше първият
разговор на Байдън с
европейски лидер, отбелязва ДПА.
Първите разговори на
новия президент на САЩ с
чужди лидери бяха с
канадския премиер Джъстин Трюдо и мексиканския
президент Андрес Мануел
Лопес Обрадор.
Борис Джонсън изрази
в Туитър задоволство от
разговора си с Байдън и
съобщи, че го е поздравил
с встъпването в длъжност
и "очаква с нетърпение
задълбочаване на отдавнашния съюз между нашите две страни, докато
водим зелено и устойчиво
възстановяване от COVID19". Освен това британският премиер е изразил
задоволството си от решението на Байдън да се
върне към Парижкото
споразумение за климата,

Световната здравна организация и програмата
Ковакс, целяща да гарантира равностоен достъп до
ваксини срещу коронавируса, съобщи говорителка на
Джонсън. Тя добави, че
лидерите "са обсъдили и
ползите от потенциално
споразумение за свободна
търговия между нашите две
страни". Премиерът е поел
ангажимент да намери
възможно най-бързо
решение на търговските
проблеми.
Дискусиите в Сената по
процеса за импийчмънт на
бившия президент на САЩ
Доналд Тръмп започват на
8 февруари, заяви лидерът
на демократичното мнозинство в горната камара на
Конгреса Чък Шумър,
цитиран от АП. Това е
първият в американската
история случай, в който
бивш президент ще се
изправи пред подобни
обвинения, след като е
напуснал поста. Датата
позволява на Сената да
гласува по предложените
от новия президент Джо
Байдън номинации за
министри и по неговия
план за спешна икономи-

Британският премиер Борис Джонсън е показал на Джо Байдън, че
иска да постигне ново търговско споразумение със САЩ. То обаче е
по-важен приоритет за британския премиер, отколкото за американския държавен глава, отбелязва АП, като посочва, че вниманието на
Байдън е насочено предимно към овладяването на пандемията и
прокарването на плана за спешна икономическа помощ в размер на
1,9 трилион долара през Конгреса.

ческа помощ на стойност
1,9 трилиона долара.
Датата е съгласувана и
с републиканските сенатори, които са поискали
отсрочка, която да позволи
на Тръмп да организира
правния си екип и да
подготви защитата си
срещу обвинението в
подбуждане към размирици. "Всички искаме да
оставим зад себе си тази

ужасна глава от историята
на нашата нация", заяви
Шумър. Той обаче подчерта, че единството може да
се постигне само, ако
истината излезе наяве и
всички отговарят за действията си. Председателката
на Камарата на представителите Нанси Пелоси ще
изпрати документите за
импийчмънта в Сената
днес. ç

Áåëàðóñêàòà ïîëèöèÿ àðåñòóâà
100 äóøè íà ïðîòåñò â Ìèíñê

Според защитници на човешките права от началото на протестите в
Беларус са били задържани досега над 30 000 души и някои от тях
са били подложени на брутален побой

Полицията на беларуската столица Минск арестува
около 100 души, създали човешки вериги в протести
срещу президента Александър Лукашенко, предаде АП.
В публикувано в събота
изявление на полицията се
съобщава, че в столицата
са били създадени човешки вериги с до 30 участници, без да се съобщава точният брой на участниците.
Протестиращите държаха червено-бялото знаме,
символ на опозицията срещу Лукашенко и скандираха "Върви си!".
Нова серия от почти
всекидневни протести започна през август, след ка-

то беше обявено, че Лукашенко е спечелил 6-и президентски мандат.
Според опозицията изборите са били фалшифицирани.
Протестите, някои от които имаха 100 000 и повече участници, бяха най-сериозното предизвикателство пред властта на беларуския президент, който
подтиска опозицията и запазва икономиката в предимно съветски стил от
1994 г. насам.
Протестите отслабнаха
след настъпването на зимните студове и завчерашните протести бяха първите за тази година. ç

са открили "британския" щам на
коронавируса у жена, пристигнала в събота от Великобритания, съобщи президентът
Александър Вучич. Той каза, че
жената е влязла в страната с
отрицателен тест за коронавирус, но съпругът и имал тежка
форма на белодробно възпаление. Повторният тест показал,
че жената е носител на опасния
мутирал щам на коронавируса.
"Важното е, че открихме това и
изолирахме всичките й контакти. Сега можем да кажем, че
всичко е спряно", заяви Вучич,
като добави, че няма причини
за паника. По последни данни
общият брой на заразените с
коронавирус в Сърбия е
достигнал 382 285, а смъртните
случаи са 3868.

Няколко синдикални
организации

се включиха в събота в протест
в Букурещ срещу замразяването
на заплатите на бюджетните
служители и на военните
пенсии, както и срещу други
предстоящи мерки в бюджетнофинансовата сфера. Около сто
души, развяващи знамена и
надуващи вувузели, се събраха
на Площада на победата пред
сградата на правителството.
Демонстрантите призовават
правителството да анулира
издадените извънредни постановления в бюджетно-финансовата и правната сфера, да
увеличи брутната минимална
заплата до 2400 леи от 1
януари 2021 г. (спрямо обявените от правителството 2300
леи), да актуализира заплатите
и пенсиите според реалната
инфлация, а не според статистически изчислената.

Турският президент

Реджеп Ердоган съобщи, че
през последните 5 години
Турция е увеличила 11 пъти
финансирането на отбранителни
проекти. "Само през последните
5 години сме стартирали
приблизително 350 нови
проекта. Бюджетът беше 5,5
млрд. долара, но ние увеличихме финансирането на отбранителните проекти 11 пъти до
обем от 60 млрд. долара", каза
Ердоган.

Американска

военноморска ескадра начело
със самолетоносача "Теодор
Рузвелт" навлезе в Южнокитайско море, за да "утвърждава
свободата на мореплаването",
съобщи Индо-Тихоокеанското
командване на САЩ. Това става
по време на сериозно напрежение между Китай и Тайван, което
силно безпокои Вашингтон.
Ескадрата е навлязла там в
събота, а в същия ден Тайван
съобщи за голямо нахлуване на
китайски бомбардировачи и
изтребители в идентификационната зона на тайванската
противовъздушна отбрана близо
до островите Пратас. Според
американските военни, ударната
военноморска група е изпратена в Южнокитайско море, за
голяма част от което претендира Китай с цел да извърши
"рутинни операции по гарантиране на свободата на мореплаването, и за да изгражда
партньорства, които способстват за сигурността на корабоплаването".
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Снимки Пресфото БТА и Интернет

Ïàïà Ôðàíöèñê ïðèêàíè æóðíàëèñòèòå
äà ïðàâÿò ðàçñëåäâàíèÿ íà ìÿñòî

84-годишният папа Франциск, който постоянно напътства духовенството да не се затваря в себе си и да се движи сред хората, заяви, че
предизвикателство за църквата е също "да общува непосредствено" с
паството и да отива там, "където никой не желае да ходи".

Папа Франциск прикани
журналистите да правят
разследвания на място,
вместо да седят пред компютрите, и предупреди, че
социалните мрежи разпространяват непроверена информация, предаде Франс
прес.
"Издателската криза може да предизвика появата
на измислена информация
в редакциите, пред компютрите, екраните на агенциите, в социалните мрежи, без
никога да се излиза навън,
без човек "да си търка подметките" вече, без да се
среща с хората, за да търси истории или да прове-

рява лично някои ситуации",
изтъква папата в текст, разпространен от Ватикана.
Така "жанровете разследване и репортаж губят
място и качество в полза
на измислена информация",
тревожи се Франциск в
посланието по повод предстоящия на 16 май Световен ден на социалните комуникации.
Журналистиката обаче
"изисква да си способен да
идеш там, където не ходи
никой", напомня папа Франциск, отдавайки почит на
смелите професионалисти,
поемащи големи рискове,
за да пишат за преследва-

Ïîðòóãàëöèòå ãëàñóâàõà
íà èçáîðè çà ïðåçèäåíò
Португалците гласуваха
в неделя на избори за
президент, които бяха
белязани до голяма степен от драматичната
ситуация в здравеопазването, която принуди
властите отново да въведат карантина, предаде
АФП.
Предния ден страната
регистрира рекордния
брой от 15 333 нови
случаи на коронавирус и
274 смъртни случаи за
последното денонощие.
Рязкото увеличаване
на случаите на КОВИД-19
възпрепятства провеждането на традиционни
митинги в последните дни
на предизборната кампания. На фона на тежката
здравна ситуация, кандидати и наблюдатели се
опасяват, че избирателната активност на тези
избори ще е рекордно
ниска.

За да насърчат активността на избирателите,
миналата неделя изборните власти на Португалия
за първи път организираха предварително гласуване. Близо 200 000 от 9,3
млн. регистрирани избиратели се възползваха от
тази възможност, но
кадрите, показващи образувалите се дълги опашки
пред някои избирателни
секции, най-вече в Лисабон, нямаха очаквания
насърчителен ефект.
Фаворит на тези избори е досегашният португалски президент Марселу
Ребелу де Соуза. Здравната ситуация обаче създава
известна несигурност
около социологическите
изследвания, които въпреки всичко единодушно
прогнозират победа за
сегашния президент още
на първия тур.
Любопитен факт е, че и

ните малцинства и несправедливостите спрямо бедняците.
Опасността днес е "да се
разказва за пандемията и
по същия начин за всяка
криза единствено през погледа на по-богатия свят", посочва той.
Интернет дава възможност "да се споделят свидетелства" за нещо видяно,
но "всички вече осъзнават
и рисковете, произтичащи
от една социална комуникация без проверки", тъй като новините и снимките "са
лесно манипулируеми по
хиляди причини", отбелязва
папа Франциск. ç

Ôàâîðèò
å äîñåãàøíèÿò
äúðæàâåí
ãëàâà Ìàðñåëó
Ðåáåëó äå Ñîóçà
Според анкетите
сегашният
президент
Марселу Ребелу
де Соуза от
дясноцентристката
Социалдемократическа партия
лесно ще бъде
преизбран. В
Португалия
президентът няма
изпълнителна
власт, но играе
ролята на арбитър
в случай на
политическа криза
и може да
разпуска парламента, за да свика
предсрочни
парламентарни
избори.

четиримата президенти на
Португалия след идването
на демокрацията през
1974 г. са избрани още на
първи тур.
Според анализаторите
в изненада на сегашните

избори може да се превърне 38-годишният юрист,
основател на антисистемната партия "Достатъчно!"
Андре Вентура. Очаква се
той да спечели около 10
процента от гласовете и

да има резултат, близък с
този на бившата евродепутатка на социалистите
Ана Гомеш.
В Португалия президентът не разполага с изпълнителна власт. ç

Ñïàñèòåëè èçâàäèõà 11 çàòðóïàíè
êèòàéñêè ìèíüîðè

Твърди се, че оставащите под земята 10 китайски миньори са в добро
физическо състояние и спасителите успяват да им доставят храна и
вода. Мениджърите на мината са задържани, защото са се забавили
над 24 часа, преди да съобщят за инцидента. Причината за експлозията не се съобщава.

Китайски спасители успяха да извадят на повърхността единадесет от 22-мата миньори, затрупани след експлозия преди 14 дни в златна мина в северната провинция Шандун, съобщи китайската държавна телевизия, цитирана от Ройтерс.
Кадрите показаха първия от спасените при изваждането му от мината.
Мъжът беше изведен с черна превръзка на очите, изключително отслабнал и
веднага бе откаран в болница.
През следващите няколко часа на части бяха изка-

рани още 10 миньори от различни галерии на мината, като междувременно спасителите продължават да поддържат контакт по телефона с останалите, затрупани
на 580 м дълбочина, и вече
успяват да им доставят храна, вода и дрехи.
Първият спасен миньор
се е намирал в сектор поблизо до повърхността.
Един от спасените е ранен, но на кадрите се видя,
че другите се движеха без
чужда помощ.
Смята се, че при експлозията на 10 януари, докато мината още се строе-

ше, е загинал един човек.
Шахтата на мината е блокирана на 350 м под повърхността от 70 т отломки.
Спасителите прокопаха допълнителни шахти с цел да
общуват с оцелелите.
Според представители
на местните власти, цитирани от АП, разчистването
на срутванията може да отнеме още 2 седмици. С това са ангажирани над 600
спасителни работници.
През това време ще се прокопават още шахти, по които да се достигне до оставащите под земята 10 души. ç
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Не дължа нищо на Локомотив
(Пд), на мен ми дължат, твърди
треньорът на "червените"
Наставникът на ЦСКА
Бруно Акрапович даде
кратък коментар относно
думите на боса на Локомотив (Пловдив) Христо
Крушарски, който го
определи като "предател".
Босненският специалист
заяви, че не дължи нищо
на "смърфовете". Той
разкри още, че е отказал
да стане селекционер на
Босна и Херцеговина,
преди да поеме "червените" от "Българска армия".
"Преди да дойда в ЦСКА
получих предложение да
поема националния отбор
на Босна и Херцеговина,
но отказах. Прецених, че
ми е рано. Сега съм
съсредоточен изцяло
върху работата в ЦСКА.
Локомотив? Дадох много и
не дължа нищо на никого.
На мен ми дължат", каза

Акрапович пред БНТ.
Треньорът на ЦСКА за
пореден път заяви, че
голмайсторът на отбора
Али Соу е много важен
играч за "червените" и не
би искал да се раздели с
нападателя. Според Акрапович цената на 26годишният гамбиец ще се
покачи значително след
края на сезона.
В същото време стана
ясно, че привличането на
Али Соу може да стане
приоритет за Галатасарай.
Това твърди изданието
sporkral.com, което коментира, че треньорът на
турския гранд - Фатих
Терим, се е спрял на три
имена за нов нападател.
"На дневен ред е Симоне
Заза, но опцията е да
бъде взет безплатно под
наем от Торино. Същото е

:

Áðóíî Àêðàïîâè÷: Îòêàçàõ íà
Áîñíà è Õåðöåãîâèíà, ïðåäè
äà ïîåìà ÖÑÊÀ

Íàêðàòêî

Кишварда и
Мезьокьовешд-Жори
завършиха 0:0
в сблъсъка от 17-ия кръг на
първенството в Унгария. Мачът
бе своеобразно българско
дерби, тъй като за домакините
цял мач записа националът
Янис Карабельов, а за гостите
титуляр започна Антонио Вутов,
заменен в 50-ата минута от
Кавтарадзе. В друг мач от
кръга Академия Пушкаш
направи 1:1 с лидера Ференцварош. Българският защитник
Камен Хаджиев изгледа мача от
скамейката и не влезе в игра
за домакините.

Аталанта победи
Милан с 3:0

Бруно Акрапович обяви, че бившият му клуб Локомотив (Пд)
има задължения към него

положението и с Тиркиньо, който може да дойде
под наем за 6 месеца",
пишат в Турция, след
което добавят, че треньорът Фатих Терим е против
да се привличат играчи
под наем, освен ако не е
крайно наложително.
В информациите се
посочва, че Соу е любимецът на Терим и ръководството на турския тим
ще преговаря с ЦСКА за

неговото закупуване. Ако
двете страни не успеят да
се договорят, тогава ще
се прибегне до варианта
със Заза или Тиркиньо.
Според вестник "Хюриет" пък скаутите на Галатсарай следят и датския
национал Николай Йоргенсен. 30-годишният таран на
Фейенорд се явява конкуренция на Али Соу, тъй
като цената му била
значително по-ниска. ç

на "Сан Сиро". Отборът на
Стефано Пиоло допусна втора
загуба в първенството от
началото на сезона. Кристиан
Ромеро откри резултата в 26ата минута, Йосип Иличич
удвои аванса на гостите в 53тата, а Дуван Сапата оформи
класическия резултат в 77-ата
минута. Новото попълнение на
"росонерите" Марио Манджукич
дебютира, след като се появи
в игра в 70-ата минута. Милан
остана на върха и е зимен
шампион за първи път от 2011
г. Това обаче стана, тъй като
Интер не успя да победи
Удинезе и остана на две точки
зад градския си съперник.
Аталанта продължи традицията
да играе много успешно на
"Сан Сиро". Тимът няма загуба
от Милан от 2014 г.

Íà "Ëàóòà" ÷àêàò äâàìà íîâè èãðà÷è
Спортният директор на Локомотив
(Пловдив) Георги Иванов сподели впечатленията си от контролата на "смърфовете"
срещу Берое, завършила 3:0 за пловдивчани. Гонзо призна, че
в тима трябва да пристигне централен нападател. "Отборът ми хареса срещу Берое, но
имаме предвид, че са
контролни мачове. Това е труден период за

футболистите, защото
има доста тичане, но
желанието им бе на
добро ниво", заяви
Гонзо.
"Търсим ляв халфбек
и централен нападател.
Ще дойде футболист,
който играе в полузащитата и сме в преговори с таран. Даваме
възможност на юноши
на клуба, който от тях
покаже добри изяви,
ще остане за постоянно", продължи директо-

рът на Локомотив.
"Диниш Алмейда е
изключително сериозно момче. При всички
положения, ако няма
оферта за него, ще остане при нас до лятото. По никакъв начин
не му влияят писанията в медиите", смята
Иванов. Договорът на
защитникът изтича в
края на сезона и той
вече може да преговаря за оферти с други
клубове. ç

Íàñòàâíèêúò íà Ëåâñêè òúðñè
öåíòðàëåí çàùèòíèê
Треньорът на Левски Славиша
Стоянович беше доволен от своите
играчи в контролата срещу полския Подбескидзе. "Сините" надделяха с 1:0. Специалистът призна, че
скоро очаква пристигането на централен защитник. "Със сигурност
полският отбор беше по-свеж от
нас, но съм доволен от физиката,
която показахме, защото беше тежка седмица с тренировки, които
изискват усилия. Радвам се, че видях много желание. Има какво още
да напредваме тактически. През
първата част бяхме по-офанзивни,
но пускахме много положения в защита. Второто полувреме пък бяхме добре в дефанзивния план, а
напред не толкова", започна Стоянович.
"Още няма яснота какво правим
с Върличак. Със сигурност на неговата позиция търсим играчи, имаме
и още варианти. Вижда се, че физи-

чески не максимално подготвен, но
има качество. Трябва да намерим
кой е най-добър за нашия отбор. Близо сме до един централен защитник, който трябва да дойде. Пак търсим варианти и не искаме да правим грешки. Не искам да купуваме
играчи чрез YouTube, тъй като там
всички са добри и уникални", продължи наставникът на "сините".
"Говорих с Робърта и се радвам,
че нашият разговор беше конструктивен. Много добър играч е и се
надявам да остане, но реалностите
са едно, желанието - друго. Стискам палци да остане при нас. Борбата за вратарската позиция е оспорвана и момчетата дадоха всичко от себе си. На тренировки няма
спокойни моменти сега. Ако така работим и занапред, надявам се да
можем да покажем по-добри мачове през пролетта", завърши Стоянович. ç

Разколебаният през последните дни Реал (Мадрид) се реваншира, като победи Алавес с
4:1 като гост в мач от 20-ия кръг на Ла Лига. Шампионите бяха записали две поредни
поражения и се заговори за уволнение на Зинедин Зидан, но тимът зарадва запалянковците си с отлична игра. Каземиро (15), Карим Бензема (41) и Еден Азар (45)
нанесоха съкрушителен удар на съперника още през първото полувреме. После Хоселу
(60) намали, но с второто си попадение Бензема (70) гарантира, че нова изненада няма
да има. Шампионите бяха без наставника си Зинедин Зидан, който е изолиран заради
положителен тест за коронавирус. Вместо него треньорските функции изпълняваше
асистентът му Давид Бетони.
Снимка Пресфото БТА
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С 21 точки баскетболистката
беше най-полезна за
победата на Славия
На 44 години една
легенда се завърна.
Гергана Брънзова дебютира с екипа на Славия и
помогна на тима си за
трудния успех с 59:57
срещу нахъсания и набрал
инерция през календарната 2021 г. отбор на Шампион 2006 в отложена
среща от 8-ия кръг на
женското баскетболно
първенство.
Още с първия си мач
бившата състезателка на
Детройт Шок в WNBA
доказа, че класата е
класа дори и след години
прекъсване. Брънзова
беше най-полезна за
победителките и завърши
с 21 точки и 11 борби,
като направи и 2 асистенции.
"Приемам го като
поредното предизвикателство. Това е нещо ново и
различно, което те зарежда и ти дава посока. Нека
поведа положителна
вълна, която ще преобърне нещата и ще бъде
нещо полезно за младите.
Те са бъдещето. На хладилника съм си залепила
"Да мечтаеш по-малко, а
да правиш повече от това,
което мечтаеш", каза
Брънзова след мача.
Гергана със сигурност
не е забравила как се
печели, въпреки че не е
играла на професионално
ниво от 11 години насам.
За последно Брънзова се
подвизаваше в Бешикташ
през 2010 г. От тогава тя
постига победа след
победа в живота! А найважната - тази за оцеляването си, записа през
2015 г., когато успява да
пребори множествената
склероза.

Историята на Брънзова
започва на 25 юли 1976 г.
в Бургас. Тя е дъщеря на
най-добрия реализатор на
световното първенство по
баскетбол в Чили през
1966 година, на което
България заема четвърто
място, и носител на
Купата на страната през
1965 и 1975 г. с Черноморец - Бойчо Брънзов.
Днес залата в Бургас
носи неговото име.
Така че не е изненада,
че Гергана се насочва към
този спорт. Като поголямата си сестра Албена, която също е избрана
в драфта на женската НБА
(WNBA) през 1998 г. от Ню
Йорк либърти под номер
29 в третия кръг, и брат си
Бойчо-младши, който игра
в Левски, Дунав, Черноморец, както и за Нортуест
Назарийн Юнивърсити и
Коукър Колидж отвъд
Океана.
Гергана първо играе за
Нефтохимик. Избрана е за
MVP в женското първенство като част от ДЗУ-Стара
Загора, под ръководството
на баща си през сезон
1993/1994. Заминава за
САЩ, където играе в
колежанската лига с екипа
на Флорида Интернешънъл
Юнивърсити (1994-1998).
Голямото признание за
таланта идва през 1998 г.,
когато е избрана в драфта
на женската НБА под
номер 24 в третия кръг от
Детройт Шок и играе един
сезон за тима. След НБА
кариерата й продължава
във френския Рен, гръцкия
Астерас, турските Фенербахче, Мигроспор, Мерсин
и Бешикташ и словашкия
Кошице. В тях трупа
солиден опит в силните

Гергана Брънзова (с топката) отново показа несломим дух, този път в
баскетболната зала

турнири Евролига и Еврокъп.
Пристигането през 1999
г. в Турция носи не само
нови успехи, а и… любов.
Гергана се влюбва в
трикратния шампион на
страната и местен любимец - Харун Ерденай. За
щастие, чувствата са
споделени и двамата се
превръщат в една от
известните баскетболни
двойки! Не след дълго в
"отбора" им се появяват
цели 3 попълнения Алихан Калоян (на 16 г.) и
близнаците Ниа-София и
Кайа-Йоан (на 9 години).
Именно те дават сили по
време на най-свирепата
битка - тази с множествената склероза. Гергана
чува диагнозата през 2013
г., след раждането на
близнаците. Тя познава
коварната болест. Майка
й Магделина се бори със
същото нещо от години, а
именно баскетболистката
се опитва да вдъхне
кураж и да помогне да
оздравее. Идентично
заболяване погубва и

баща й през 2003 г.
В този момент Брънзова решава, че няма да
тревожи най-близките си
с диагнозата, въпреки че
следва тежко лечение,
при което Гергана губи
голяма част от зрението
си, както и възможността
да се движи свободно. За
един победител това не
може да е краят! За това
тя се мобилизира, точно
като във важен мач. И
тотално променя начина
си на живот. Две години
по-късно лекарите са
изумени! Следа от заболяването няма! Гергана
отново е победител! И
като такъв прави всичко
възможно да разпространи този несломим дух.
Среща се с хора, страдащи от същото заболяване,
прави наръчници за
правилно хранене, пише
книги, дава съвети. Но
най-важното - служи като
пример. Показа го, когато
се завърна на терена с
любимата си баскетболна
топка! 11 години по-късно.
И като победител! ç

Ìáàïå
ðàçêîëåáàí
çà ÏÑÆ
Голмайсторът на ПСЖ Килиан Мбапе призна, че все още
се колебае за бъдещето си и
не е решил дали иска да подпише нов дългосрочен договор
с френския шампион. 22-годишният нападател има контракт за
още година и половина, а Реал
(Мадрид) и Ливърпул се надяват да го привлекат.
"Обсъждаме с клуба да се
опитаме да намерим подходящия план. Казах, че мисля за
това, защото, ако подпиша, това ще бъде дългосрочен ангажимент към ПСЖ. Много съм
щастлив тук. Привържениците
и клубът винаги са ми помагали и за това винаги ще съм
благодарен. Но искам да помисля какво ще правя през
следващите години и къде желая да играя. Скоро ще трябва
да взема решение, но все още
го обмислям. Ако имах отговор
в момента, щях да го дам. Не
искам да подписвам договор и
да кажа година по-късно, че ще
напусна", каза Мбапе пред
Telefoot след двата си гола за
победата на ПСЖ с 4:0 над Монпелие.ç

Íàïóñíà íè
æóðíàëèñòúò
Íèêîëà Øåíòîâ
От този свят си замина
спортният журналист Никола
Шентов. След дълга борба с
усложненията от коронавирус,
въпреки неимоверните усилия
на лекарите от "Пирогов", той
почина едва на 36-годишна
възраст.
Шентов започна пътя си в
журналистиката в спортния
всекидневник "Топ спорт", после работи в спортния отдел на
вестник "Експрес", преди отново да се върне в спортните
всекидневници - "7 дни спорт"
и "Меридиан Мач", а за последно бе част от в. "Телеграф".
Помага активно с материалите си и на две спортни федерации - по тенис и по бокс.
Шенти, както приятели и колеги го наричаха, освен всеотдаен колега, бе и голям професионалист.

Ðóìúíöè çàìåíèõà ôåíîâåòå ñúñ ñíåæíè ÷îâåöè
От началото на пандемията от
коронавирус се появиха различни
начини отборите да напълнят трибуните и да пресъздадат по някакъв начин атмосферата, която беше напълно нормална за футболните срещи преди COVID-19. Румънският Сепси намери оригинален подход да запълни празните
места на стадиона в мача срещу
Астра (Гюргево). Тимът от Сфънту
Георге се възползва от студеното
време и падналия сняг, за да постави по седалките истински и картонени снежни човеци.
Нетрадиционната подкрепа явно свърши работа и Сепси спечели мача с 4:1 и сложи край на

серията си от три поредни срещи
без победа. Българският защитник
Радослав Димитров игра без смяна при успеха на домакините и се
отличи с асистенция за попадението на Лорант Ковач, с което резултатът беше открит в 11-ата минута. Габриел Вашвар удвои от дузпа в 41-ата минута, а точно преди
почивката Едер Госалес се разписа
за 3:0. Адмир Байрович вкара четвърти гол за домакините в 75-ата
минута, а автогол на Разван Тинку
оформи крайния резултат. Успехът
позволи на Сепси да събере актив
от 31 точки и да запази четвъртото
си място в класирането. Астра е на
13-а позиция със 17 пункта.ç
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Тв програма - понеделник, 25 януари

07.00
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
12.00
12.30
12.45
13.45
14.00
15.30
16.00
16.30
17.15
17.30
18.10
18.30
19.15
20.00
21.00
22.00
22.15
22.45
23.20
00.20
01.35
02.35
03.35
04.50
05.50
06.50

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

ÁÍÒ 1
06.00 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
13.00 Последният печели /п/
14.00 Законът на Дойл - тв филм /2 сезон,
2 епизод/ (12)
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Също като мен детски - тв филм
/Израел, 2015 г./
15.15 Мън Уа - аним. филм /4 епизод/
15.30 Мили бате!... Писма на един дакел
детски - тв филм
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 История.bg - Джеймс Баучер и България
22.00 Нощният управител - тв филм /2
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 /2 сезон,
2 епизод/п/ (12)

bTV
05.40 "Фитнес" /п./ - сериал, еп. 19
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - анимация, сериал, с. 3, еп. 5
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещ Антон Хекимян

25.01.2021 ÇÅÌß
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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. 6
15.00 Премиера: "Истинска любов" - сериал, еп. 22
16.00 Премиера: "Лекар в планината" сериал, с. 13, еп. 13
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Малки убийства" - сериал, еп. 10
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - сериал, еп. 16
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, еп.16
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - сериал, с. 3, еп. 16
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Записът" - сериал, еп. 4
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 58
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.50 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 121

bTV Action
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, еп. 1 - 4
08.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 13
09.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 1
10.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 2
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,
еп. 9
12.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 7
13.00 "Транспортер 3" - екшън, трилър
(Франция, Великобритания, САЩ,
2008), в ролите: Джейсън Стейтъм,
Наталия Рудакова, Франсоа Берлеан, Робърт Непър, Йерон Крабе, Ян
Сандберг
15.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 1
16.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 2
17.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 8
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,
еп. 10
19.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 3
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стоте" сериал, с. 7, еп. 13
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Ex Machina: Бог
от машината" - фантастика, трилър
(Великобритания, 2015), в ролите:
Донъл Глийсън, Алисия Викандер,
Оскар Айзък, Челси Ли, Кори Джонсън, Иви Рей
00.00 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 13
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,
еп. 10
02.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 3
03.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 8
04.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 2

bTV COMEDY
05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 10,
еп. 8, 9
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 "Бавачката Макфий" - комедия, семеен, фентъзи (САЩ, Великобритания, Франция, 2005), в ролите: Ема
Томпсън, Колин Фърт, Анджела Лансбъри, Кели Макдоналд, Томас Броуди-Сангстър, Илайза Бенет, Силиа
Имри, Имелда Стонтън, Дерек Джакоби и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
18.00 "Приятели" - сериал, с. 9, еп. 11, 12
19.00 "Теория за големия взрив" - сериал,

Повишение на температурите
Днес преди обед ще има валежи от дъжд, но следобед ще
спират, най-късно в източните райони. Ще е все още сравнително топло, преобладаващите минимални температури ще
са между 4 и 9 градуса, максимални - между 8 и 13 градуса.
Следобед вятърът ще се ориентира от северозапад, ще започне да нахлува студен въздух и температурите ще се понижават. Над Черноморието ще е предимно облачно. Следобед
ще има и валежи от дъжд, които до вечерта ще спрат. Максималните температури ще са 10-13 градуса. В планините
до обед ще е предимно облачно, с валежи от дъжд, над
около 1500 метра - от сняг. Максималната температура на
височина 1200 метра ще е около 3 градуса, на 2000 метра
- около минус 3 градуса.
Във вторник сутрешните температури ще са високи - до
около 10 градуса. Ще бъде облачно, валежите ще обхванат
страната и в Централна и Източна България до вечерта дъждът ще премине в сняг, а в северозападните райони ще
спрат.

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., "Ефектът на пеперудата" фантастика, психотрилър, в ролите: Аштън Къчър,
Ейми Смарт, Мелора Уолтърс, Елдън Хенсън,
Итън Суплий, Ирина Горовая, Ерик Столц,
Логан Лърман и др.
с. 6, еп. 1
19.30 "Новите съседи" - сериал, еп. 39
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 3,
еп. 8
22.00 "Кухня" - сериал, с. 6, еп. 11, 12
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 11, еп. 3, 4
00.00 "Да разлаем съседите" - комедия
(САЩ, 2014), в ролите: Сет Роугън,
Роуз Бърн, Зак Ефрон, Елис Варгас,
Зоуи Варгас, Брайън Хъски, Айк Баринхолц, Дейв Франко, Лиса Кудроу,
Кристофър Минц-Плас и др. [14+]
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
7, 8
08.00 "Поредният ергенски запой" - комедия (САЩ, 2011), в ролите: Брадли
Купър, Зак Галифанакис, Ед Хелмс,
Джефри Тамбор, Пол Джиамати, Кен
Джонг, Майк Тайсън, Джейми Чънг,
Джъстин Барта, Ник Касаветис и др.
10.15 "Ривърдейл" - сериал, с. 3, еп. 9, 10
12.30 "Принцът и аз 3: Кралски меден
месец" - комедия, семеен, романтичен (САЩ, 2008), в ролите: Кам
Хескин, Крис Гиър, Адам Кроусдел,
Джонатан Фърт
14.15 "Ваканция" - комедия, приключенски
(САЩ, 2015), в ролите: Ед Хелмс,
Кристина Апългейт, Лесли Ман, Крис
Хемсуърт, Чеви Чейс, Бевърли Д`Анджело, Майкъл Пеня, Реджина Хол
16.15 "Джой" - драма, биографичен (САЩ,
2015), в ролите: Дженифър Лорънс,
Робърт Де Ниро, Едгар Рамирес,
Даян Лад, Върджиния Мадсън, Изабела Роселини, Брадли Купър, Даша
Поланко, Елизабет Рьом, Дона Милс,
Дрина Де Ниро и др.
19.00 "Последният ергенски запой" - комедия (САЩ, Германия, 2009), в ролите: Зак Галифанакис, Брадли Купър,
Джъстин Барта, Ед Хелмс, Хедър
Греъм, Майк Тайсън, Джефри Тамбор, Майк Епс и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Клетвата" - трилър, криминален (Исландия, Великобритания,
Германия, 2016), в ролите: Балтазар
Кормакур, Хера Хилмар, Гисли Йорн
Гардаршон, Маргрет Бярнадотир [14+]
23.15 "Ефектът на пеперудата" - фантастика, психотрилър (САЩ, Канада, 2004),
в ролите: Аштън Къчър, Ейми Смарт,
Мелора Уолтърс, Елдън Хенсън, Итън
Суплий, Ирина Горовая, Ерик Столц,
Логан Лърман и др.
01.45 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп. 9
02.45 "Дете 44" - трилър, драма (САЩ,

2015), в ролите: Том Харди, Гари
Олдман, Нуми Рапас, Джоуел Кинаман, Джейсън Кларк, Пади Консидайн, Венсан Касел, Чарлз Данс [14+]

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 "Мерием" (премиера) - сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка"
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - риалити
21.00 "Под прикритие" - сериал
22.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 7
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления" - сериал, 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 "Мерием" - сериал /п/

Êèíî Íîâà
06.20 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 9 /п/
07.20 "Квакъри" - анимационен филм /п/
09.00 "Духът на Коледа" - романтичен филм
с уч. на Катрин Бел, Ерик Клоуз, Кен
Тремблет, Малкълм Стюарт, Емили
Холмс и др.
11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 9
12.00 "Ла Ла Ленд" - романтичен филм с уч.
на Раян Гослинг, Ема Стоун, Джон
Леджънд, Джесика Рот, Розмари Деуит, Джей Кей Симънс, Фин Уитрок /п/
14.40 "Фирмата" - трилър с уч. на Том Круз,
Джийн Трипълхорн, Джийн Хекман,
Тери Кини, Хол Холбрук, Ед Харис,
Холи Хънтър и др. /п/
17.45 "Колумбиана" - криминален екшън с
уч. на Зоуи Салдана, Джорди Молла,
Майкъл Вартан, Калъм Блу, Лени
Джеймс, Сам Дъглас и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сезон 6
21.00 "Трансформърс: Ера на изтребление" - екшън-фантастика с уч. на
Марк Уолбърг, Стенли Тучи, Келси
Грамър, Никола Пелц, Джак Рейнър
00.15 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 6 /п/
01.00 "Лошият Дядо Коледа 2" - комедия с
уч. на Били Боб Торнтън, Кейти Бейтс,
Тони Кокс, Кристина Хендрикс, Октавия Спенсър, Брет Кели, Джеф Скоурън, Джени Зигрино, Майк Стар и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 15
ВОДОРАВНО: Весела Василева. Патер. Карусел.
Корабов (Никола). Римеса. БИ. Етика. Есев. "Не".
Одити. Анеле. ДОТ. Норит. "Рир". Витол (Язеп).
Шамот. "На". "Холера". Афера. Лавина. Амара. Тодор. Набат. "Сим". Ратин. "Сама". "Рома". Имена.
"Ам". Пита. "Атала". Ара. Гилер (Соломон). Нитон.
Ракитак. Намаз. ТА. Ерика. Асан. "Но". Ирала (Доминго). Арова (Соня). Рил. Телит. Нон. Тилит. Ронин. "Да".
ОТВЕСНО: "Те победиха". Иригатори. Сари. Отов
(Любен). Мотика. ИЛ. Пета. Отолит. Мали. "Или".
Лебед. "Ленора". Етер. Каротин. РАДА. Арарат. Витоша. Отит. Килер. Бак. Кира. Ариман. Кало (Жак).
"Сара". "Имам". Нелина. Ин. Лири. Атофан. Ната
(Джулио). Ати (Бартоломео). Лумен. Тераса. Омар.
Несесер. РАБА. Анасон. "Веселина". Амар. Завод.
Далавера. Атаман. "Нана".

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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Àðò ãàëåðèÿ Le Papillon ïðåäëàãà
ãðàôè÷íà ðàçõîäêà "Èç êîëåêöèèòå"

Френският писател Гийом
Мюсо, чиито книги са преведени на 42 езика, се наложи през 2020-а за десета поредна година като
най-четения автор във
Франция. Класация, публикувана във в. "Фигаро", потвърждава това.
Мюсо е на 46 години.
След автомобилна катастрофа той започва да се интересува от преживяванията, близки до смъртта. Резултатът е романът му "И
след това...". Той става международен бестселър. През
2008 г. е екранизиран във
филма Afterwards с Джон
Малкович.
Следващите му романи, характерни със свръхестествени елементи изгаряща любовна страст, и интрига,
близка до трилъра, са в списъците на бестселърите. Преведени са на над 35 езика и
са издадени в над 18-милионен тираж по света. Найчетеният автор през 2011 г.
във Франция. Написал е
"Хартиено момиче", "Защото
те обичам", "Ще бъдеш ли
тук", "Повикът на ангела". ç

За 14-а поредна година арт галерия Le
Papillon във Варна, по
традиция през януари,
среща почитателите на
графичното изкуство в
малък и голям формат
както със селекция от
наградени творби, така и
с последните произведения на обичани, утвърдени, награждавани, а и
млади художници, изразяващи се със средствата на графиката, на
рисунката с игла, щихел,
молив, в черно, бели
нюанси или в цветна
литография и акварел.
Изложбата е вече факт и
продължава до 15 февруари. Събрани са високопрофесионално изпълнени графики и произведения, подбрани от
голям брой творби на
автори на световно ниво
с високи рисувачески
умения: офорт, литография, суха игла, мецотинто, акватинта, мек лак,

гравюра върху дърво,
гравюра върху плексиглас и мед, а също и
монотипия, рисунка с
туш и перо.
Ще видим последните
творби на добре познатия в графичния свят
Робърт Баръмов. Носителят на Хердерова награда проф. Стоимен Стоилов ще ни зарадва с
офорти от цикъла "По
Робърт Бърнс".
Тук са рисунки с туш и
акрил на Христо Христов, както и рисунки с
молив на Кънчо Кънев. С
невероятното си майсторство и лиричността в
изказа си Милко Божков
ни пренася в тишината
на природата с любимите
си пейзажи. В изложбата
са включени и последните екземпляри от цикъла
State на Онник Каранфилян, както и няколко
провокативни графики на
Калоян Илиев - Кокимото. ç

"Музика край морето" на Стоимен Стоилов

Първоначално архитектурното биенале бе отложено за
29 август до 29 ноември. Сега организаторите му съобщиха, че ще бъде открито на
22 май и ще продължи до 21
ноември. Това налага биеналето на изкуството да бъде
изместено за 2022 г. В Международната изложба "Да
живееш в интересни времена", под чието мото премина 58-ото биенале на изкуството във Венеция от май до
ноември миналата година,
участва и България. Първата международна художествена изложба на град Венеция е открита на 30 април
1895 г., от крал Умберто I и
Маргарита Савойска.
Тази изложба е видяна от
около 224 000 посетители.

През първите две десетилетия на 20-век събитието става преимуществено международно. От 1907 г. на няколко държави е позволено
да построят свой национален "дом на изкуството" в
парка на изложението, наречени национални павилиони. Първи е изграден павилионът на Белгия (1907 г.).
През 1910 г. международно
известни художници били
показани - зала е посветена на Густав Климт; зала самостоятелна изложба на
Реноар. Творбите на Пикасо били премахнати от испанския салон в Централния
дворец - Palazzo Centrale, поради опасения, че обществеността би могла да се
скандализира. ç

:
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Íàêðàòêî
Лиъм Нийсън се
отказва от екшъни

"Скоро ще навърша 69
години и смятам да се
снимам в още няколко
такива неща, ако коронавирусът ми позволи, но
това ще бъде всичко",
каза той. "Решението ми е
окончателно, освен ако не
ме принудят да направя
обратното."
Нийсън започва актьорската си кариера в средата
на 70-те години и оттогава има множество значителни роли. След като
доби световна слава със
"Списъкът на Шиндлер",
актьорът показа, че се
справя успешно и с
романтични роли в
"Наистина любов".

Èçëîæáè íà ðåëèêâè â êàëåíäàð íà "Äâîðåöà" â Áàë÷èê
Изложби на реликви и
още близо петдесет събития са в новия културен календар на "Двореца" в Балчик. Директорът на културния институт е Жени Михайлова. Панагюрското златно
съкровище ще заблести в
Каменната зала на архитектурно-парковия комплекс в
пика на туристическия сезон - през август. Още една колекция от историческия град - на оръжейни експонати от времето на Освободителната руско-турска
война, ще привлече посетителите през май.
"Международният пленер "Художници, Балчик,
Любов" ще събере творци-

те на морския бряг за двадесетото си издание тази
пролет. Международният
хоров фестивал "Черноморски звуци", международният студентски форум на късометражното кино "Ранно
пиле", международният
фестивал на младите в изкуството "Виа Понтика",
"Мюзик кампус Балчик" също ще открият сцени в
"Двореца", допълни Жени
Михайлова.
"Вълшебната флейта",
"Цар Лъв", "Сътворението на
света" са сред заглавията
от музикалната класика, които ще бъдат представени
на Откритата сцена през лятото. ç

Каскадьорът Реми
Жулиен почина на 90
Реми Жулиен бе роден в
Сероу край Монтаржи
през 1930 г.. Френски
шампион по мотокрос, той
стартира филмовата си
кариера през 1964 г.,
като дубльор на френския
актьор Жан Маре във
филма "Фантомас", в
който трябваше да кара
мотор. "Те търсеха човек,
който е много контролиран. Стана така, че този
човек бях аз. Това беше
началото на едно голямо
пътешествие", казва той.
Той дублира звездите Шон
Конъри, Роджър Мур,
както и Ив Монтан, Ален
Делон и Жан-Пол Белмондо.

