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Първият телефонен
разговор между  Влади-
мир Путин и Джо Байдън
се е състоял по инициа-
тива на руската страна,
съобщи прессекретарят
на Кремъл Дмитрий
Песков. Той напомни, че
разговорът между двамата
президенти се е провел
във вторник следобед и
поясни, че Москва го е
предложила, за да може
да поздрави Байдън за
началото на работата му
на поста президент на
САЩ и за да се обсъдят
актуални въпроси, на
първо място решението
за продължаване на
договора за ядрените
оръжия между САЩ и
Русия Нов СТАРТ с пет
години.

лагодарение на предупрежденията на си-
ноптиците за снегонавявания и преспи, ко-
ито нахлуха с циклона от 26 януари, фер-
мери от цялата страна се включиха в де-
нонощното почистване на пътища, съоб-
щиха от Националната асоциация на зър-
нопроизводителите. Сериозните валежи от
сняг усложниха пътната обстановка, а по
традиция в малките населени места пъти-
щата остават непочистени дълго време,
поясниха от асоциацията. Именно затова
още от 26-и вечерта колеги от цялата стра-
на извадиха тракторите и снегорините и
почистиха пътищата в своите населени
места, посочиха от браншовата организа-
ция. През последните години земеделците
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Американският милиардер
Аврам Глейзър е шокирал
Димитър Бербатов с
изненадващ телефонен
разговор. Богаташът, който
държи мажоритарния дял
на Манчестър Юнайтед, е
потърсил българската
звезда на "червените
дяволи" преди двайсетина
дни, съобщава БЛИЦ.
Глейзър обявил на Берба-
тов, че знае за желанието
му да се завърне в клуба
като треньор и че не е
далеч денят, когато това
може да се случи. Мили-
ардерът искал от Митко
да премине по редовния
път към треньорския
занаят и когато е готов,
вратите за него в Манчес-
тър Юнайтед ще бъдат
отворени.

Р уските "умни и
красиви" са досущ
като българските -
досадно едноиз-

„Óìíè è
êðàñèâè“ èëè
ãðàíòîâî
íàõðàíåíè,
äîñàäíè è
ïðåòåíöèîçíè

Çúðíîïðîèçâîäèòåëè ñå
âêëþ÷èõà â ðàç÷èñòâàíåòî
íà ñíåæíèòå ïúòèùà

мерни, претенциозно
нарцистични, глуповато
псевдогероични. Самове-
личаят се, че сатанизи-
райки Путин, извършват
някаква особено дълбока
мисловна дейност.
Всъщност са клиширани
до безобразие. Между
тях, разбира се, има и
такива, които достатъчно
добре осребряват своята
опозиционност. Залепили
са се навреме към
чуждестранните грантови
схеми и са усвоили
изкуството да се харес-
ват на всяка задокеанска
администрация - и на
Тръмп, и на Байдън. И все
пак ми се струва, че
бройката на "полезните
идиоти", на тези, които
"мразят безплатно", е по-
голяма. Те се рекламират
като рицари на свещена-
та истина, като глашатаи
на безкористността и
никак не осъзнават, че са
амебоподобни марионетки
на властови центрове в
чужбина. А пък онези,
дето се бяха събрали да
"защитават Навални" в
София, са най-гротескни.
Ерзац на ерзаца. Екземп-
ляри, извадени от кунст-
камера, натъпкана с
аномалии. Изпитват
безгранично доверие в
себе си. Прекланят се
пред собствената си
баналност. Приличат на
средностатистическа
женица, повярвала, че е
"Мис Вселена". Ако не
друго, поне веселят
публиката.

Петър ВОЛГИН

пак забрави селата
Äúðæàâàòà

активно се включват в зимното почиства-
не, но това рядко влиза в телевизионните
новини. И докато фермерите по места зап-
ретнаха ръкави и запалиха машините, дър-
жавата отново се провали със снегопо-
чистването. Оправда се пак с обилните
снеговалежи  и  затвори редица пътища в
страната, включително и автомагистрала
"Тракия".
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От Фейсбук
(Заглавието е на ЗЕМЯ)
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Снимка
Пресфото

БТА

София.
Собственици
и персонал
на ресто-

ранти
протести-
раха пред

Министерс-
кия съвет

вчера
с искания

за отваряне
на заведе-

нията
и получа-
ване на

помощите
заради

пандемията.

ÁÁ

Известният журна-
лист Сашо Диков в
участие по тв 7/8 се
обърна с остра критики
за отказа на Слави Три-
фонов да подкрепи ини-
циативата на БСП за
честни избори. Диков се
обърна към шоумена с

Áåç Íèíîâà è ÁÑÏ Áîðèñîâ íå ìîæå
äà áúäå ñâàëåí îò âëàñò

думите: "Без БСП голя-
мото зло ГЕРБ не може
да бъде махнато от уп-
равлението", посочи Са-
шо Диков.

Дългогодишният
журналист припомни,
че 67% от българите ис-
кат Бойко Борисов да

бъде свален от власт.
Той бе прям, заявявай-
ки: "Без Корнелия Ни-
нова това няма как да
стане".

"Нинова иска да се
обедините за честни из-
бори. Ако не се обеди-
ниш с Нинова, ще под-

смърчаш покрай парла-
ментарната трибуна и
ще ти се подиграват".
Диков допълни, че днес
ако си на другия бряг
спрямо Нинова, си на
един бряг с Бойко Бо-
рисов и неговото уп-
равление.  3
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Отново ръст на заразе-
ните с COVID-19 - 827 при
рекорден брой на тестове,
заразените се увеличават с
55 спрямо неделните 772
случая, 868 са оздравели,
36 са починали, предупреж-
дава Епицентър.

Активните случаи отново
намаляват и вече са 26
505, което е спад със 77
спрямо понеделник. В
болниците също има спад и
пациентите там вече са
2818, с 4 по-малко. Броят
на новите случаи на коро-
навирус отбеляза ръст като
абсолютно число, но се
понижи като процент.

За втори пореден ден
има рекорд в броя напра-
вени тестове - във вторник

Îòíîâî ðúñò íà
çàðàçåíèòå áúëãàðè

Âàêñèíèðàíèòå
ñà îáùî 29 122,
êàòî çà
ïîñëåäíîòî
äåíîíîùèå èìà
2 324 íîâè
èìóíèçàöèè
ñðåùó COVID-19

те са 15 656, т. е. 2116
повече спрямо отчетените
вчера 13 540. Така процен-
тът на положителни проби
на практика спада - от 5,7
на сто до 5,28% преди ден.
За деня има 11 568 анти-
генни теста, от които
положителни 297, т. е.
2,56%. За сравнение, във
вторник сутринта процен-
тът на положителни проби
при антигенните тестове бе
4,01 на сто - 413 положи-
телни при направени 10 277

теста. PCR тестовете са
4088, като положителните
са 530, т. е. 12,96%. В
понеделник процентът беше
11 на сто - 359 положител-
ни от 3263 PCR теста.
Общо потвърдените случаи
на коронавирус у нас вече
са 216 416. Направени са
общо 1 345 912 PCR и
антигенни тестове, като
средният процент на поло-
жителните проби от нача-
лото на пандемията вече е
16,07 на сто.

Има лек ръст обаче в
броя на пациентите, наста-
нени в интензивни отделе-
ния - 281, с 2 повече на
дневна база. 868 души са
оздравели и общата им
бройка е вече 180 995.
Починали за последното
денонощие са 36 пациенти,
с 24 по-малко спрямо
отчетените във вторник 60
починали. Така жертвите на
COVID-19 у нас вече са
8916. 9443 медицински лица
са сред официалните
случаи на коронавирус, т.е.
ръстът е с 29 нови случая.
Под карантина са 9160 -
ръст с 662 спрямо предиш-
ния отчет на Единният
информационен портал. Там
предоставя данни и за
ваксинираните лица. Те са
общо 29 122, като за
последното денонощие има
2324 нови имунизации
срещу COVID-19.ççççç
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Народното събрание избра Ки-
рил Вълчев за генерален дирек-
тор на Българска телеграфна
агенция, съобщи Топновини.бг.
Мандатът на новия директор на
БТА е 5 години. Журналистът,
предложен от ГЕРБ, бе избран с
гласовете на общо 105 народни
представители, като нямаше про-
тив и въздържали се. В своята

концепция за развитие на аген-
цията Кирил Вълчев дава 10 точ-
ки за развитието на агенцията -
безпристрастна, точна и бърза
информация, безплатно разпрос-
транение на информацията за
публичните организации и дей-
ности, а също и безплатни ин-
формационни продукти и разши-
ряване на форматите и канали-
те за представяне на информа-
цията. Той предвижда нови ин-
вестиции в архива, както и нови
кореспонденти в България и чуж-
бина, уточнява Епицентър.бг. След
избора Вълчев положи клетва от
парламентарната трибуна. Другият
кандидат - Ивайло Данаилов,
предложен от БСП, не успя да
събере необходимата подкрепа.
За него гласуваха общо 65 де-
путати от 154 гласували, двама
бяха против, а 87 се въздържа-
ха, съобщи БГНЕС. Припомняме,
че постът на генералния дирек-

тор остана вакантен, след като
наскоро внезапно почина досе-
гашният шеф на агенцията Мак-
сим Минчев. Кирил Вълчев и пре-
ди е работил в БТА, като досега
бе адвокат на агенцията, но в
миналото е бил репортер в ре-
дакция "Информация за чужби-
на" на информационната агенция.
Автор е на промените в Закона
за БТА от 2011 г. А като мотив
за предложението си от ГЕРБ по-
сочиха неговите "доказаните про-
фесионални качества и безспо-
рен обществен авторитет". Ки-
рил Вълчев е роден на 24 май
1973 г. в София. През 1992 г.
завършва с отличен успех Наци-
оналната гимназия за древни
езици и култура "Константин-Ки-
рил Философ", а през 1998 г.
завършва също с отличен успех
Софийския университет "Св. Кли-
мент Охридски", специалност
"Право", степен магистър. Завър-

шва професионален курс по ра-
дио-мениджмънт в "Дойче веле"
в Кьолн, Германия през 1995 г.,
бил е стипендиант в Програмата
за европейски лидери на "Джър-
ман Маршъл Фонд" в САЩ през
2000 г., а през 2003 г. е на
стаж в Българската секция на
BBC в Лондон, Великобритания.

Притежава езикови умения по
английски, руски, латински, ста-
рогръцки и старобългарски. Въл-
чев е секретар на Съюза на бъл-
гарските национални електронни
медии, в която членове са БТА,
БНТ, БНР, БТВ, "Нова телевизия",
"Дарик радио". Като адвокат той
работи в областта на медиите и
интелектуалната собственост. Ав-
тор е на публикации в областта
на конституционното и търговс-
ко право. Правен консултант на
БТА и "Дарик радио". Носител е
на редица отличия и награди в
областта на медиите.ççççç

Здравният министър проф. Кос-
тадин Ангелов издаде три запове-
ди във връзка с актуалната епи-
демиологична обстановка у нас, съ-
общи БНТ.

От 4 февруари по график се
допускат присъствените учебни за-
нятия за учениците от 5. до 12.
клас при спазването на следния
график:

от 4.02.2021 г. до 17.02.2021
г. - присъствено се обучават учени-
ците от 7., 8. и 12. клас; от
18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. - при-
съствено се обучават учениците от
5., 10. и 11. клас, от 4.03.2021 г.
до 17.03.2021 г. - присъствено се
обучават учениците в 6., 9. и 12.
клас. От 1 февруари се разреша-
ват посещенията в кината, както
и участието в занятия на твор-
ческото, танцовото и музикалното

Îôèöèàëíî: Òðè íîâè çàïîâåäè çà ó÷åíèöèòå,
çàâåäåíèÿòà è PCR òåñòîâå ïðè âëèçàíå ó íàñ

изкуство, при използване на 30%
от капацитета на помещения и
спазване на физическа дистан-
ция.

От началото на следващия ме-
сец фитнесите могат да възобно-
вят работата си при използване
на до 50% от капацитета на по-
мещенията.

До 28 февруари са преустано-
вени посещенията в заведенията
за хранене и развлечение, като
се допускат доставки или взема-
не на храна за дома и офиса.
Изключение от забраната се до-
пуска за ресторантите в местата
за настаняване при досегашните
изисквания.

От 1 март се допускат посеще-
нията в заведения за хранене и
развлечения, с изключение на дис-
котеки, бар-клубове, пиано-барове,

бар-вариете и нощни барове, при
използване на до 50% от капа-
цитета им, отстояние от 1,5 м
между облегалките на столове на
две съседни маси и носене на
защитни маски за лице от пер-
сонала. От началото на следва-
щия месец работата си възоб-
новяват и търговските центрове,
и МОЛ-овете, като малолетните
и непълнолетни лица имат право
да ги посещават, само ако са
придружени от родител, настой-
ник/попечител или от друго пъл-
нолетно лице. От 29 януари прис-
тигащите в страната трябва да
предоставят документ за нега-
тивен резултат от PCR-тест, про-
веден до 72 часа преди влиза-
нето в страната. Българските
граждани и лицата със статут на
постоянно, дългосрочно или про-

дължително пребиваване в стра-
ната и членовете на техните се-
мейства, които не представят до-
кумента, се поставят под 10-
дневна карантина.

От 1 февруари в закрити об-
ществени места е задължително но-
сенето на защитни маски за еднок-
ратна или многократна употреба. От
1 февруари до 30 април всички
граждани, които се намират в зак-
рити обществени места, в т. ч. и в
обществения транспорт, трябва да
носят защитна маска за лице.

Същото изискване важи и за
откритите обществени пространс-
тва, когато струпването на хора
не може да бъде избегнато. Това
означава, че отпада възможност-
та вместо маска да се използват
шлемове или други средства, пок-
риващи носа и устата.ççççç

Íàêðàòêî


МС утвърждава
програма за развитие
на отбранителните
способности на
армията
Програма за развитие на
отбранителните способности
на въоръжените сили на
Република България до 2032
година утвърждава правителс-
твото на редовното си
дистанционно заседание,
прогнозира БНР. По бюджета
на Министерството на
отбраната ще бъдат осигуре-
ни допълнителни разходи.
Министрите ще одобрят и
четири наредби, които
уреждат правилата и контрола
върху видовете хазартни
игри, изискванията към
помещенията, в които се
играе със залози, както и
параметрите към софтуера за
онлайн залаганията. Ще се
допълни и наредбата с
изискванията към професията
"Учител".

АПИ: Всички
магистрали са
проходими при зимни
условия

1320 машини извършват
разчистване по републиканс-
ката пътна мрежа. При
усложняване на обстановката
от Пътната агенция имат
готовност за допълнителна
снегопочистваща техника,
съобщи председателят на
Управителния съвет на
Агенция "Пътна инфраструкту-
ра" Георги Терзийски. Всички
магистрали са проходими при
зимни условия, уточни БНТ.
Проходите Петрохан и Шипка
са проходими без ограниче-
ния. На Прохода на Републи-
ката отпада ограничението за
вериги за МПС над 12 т.
Изцяло затворен за движе-
ние е проходът Беклемето.
Остават ограниченията за
движение на тежкотоварни
МПС-та в проходите в Област
Смолян и по направлението
Белово-Юндола и Девин-
Михалково. Сигнали за
паднали клони са получени
за района на Искърското
дефиле и пътища в Смолянс-
ко, като те са разчистени от
аварийните екипи. Призова-
ват се шофьорите да не
пътуват, ако не е наложително
и задължително да са с
подготвени за зимни условия
автомобили.

Започва масово
тестване на учителите
за коронавирус
Започва процесът на масово
тестване на учителите за
COVID-19,м съобщи БНР.
Мащабното проучване в
системата на средното
образование ще се прави с
бързи антигенни тестове и
ще се извършва поетапно.
Тестването ще е безплатно и
доброволно, за да се види
скритата заболеваемост сред
педагозите. Предстои да
започне процесът на
ваксинация на учителите.
Желание да се имунизират
по последни данни са
заявили 23% от педагозите.
В системата на висшето
образование 30 на сто от
академичните преподаватели
са пожелали ваксинация.
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"В началото на 44-тото
народно събрание започ-
нахме със Закона за
частната охранителна
дейност с куп спорни
поправки, които приключи-
ха в Конституционния съд.
Сега, в края на мандата,
влиза отново същият
закон с отново куп спорни
поправки", критикува
народният представител от
БСП Иван Иванов по
време на дебата за Зако-
на за частната охранител-
на дейност в парламента.

"Голямо недоумение
буди защо накрая на този
парламент управляващите
се опитват да уредят един
куп частни интереси, които
са, меко казано, спорни",
каза Иванов и даде при-
мери: "На първо място да
се разреши в дейността на
частните охранителни
фирми да се използват
подизпълнители. Има
основателни притеснения,
че ще се направи една
концентрация и съществу-
ва много сериозен лоби-
зъм в посока на определе-
ни фирми да могат да
печелят определени об-

Ìóòðåíñêè ìîäåë: ÃÅÐÁ âêàðâà êðèìèíàëíèÿ
êîíòèíãåíò â îõðàíèòåëíèÿ áèçíåñ
Ïðåäèçáîðíî òåçè ñòðóêòóðè ùå
ïîäïîìàãàò âëàñòòà, àëàðìèðà
Èâàí Èâàíîâ îò ëåâèöàòà

Íà òîçè äåí

Събития
 1644 г. - Френският ак-

тьор Жан Поклен за първи път
се подписва с псевдонима
Молиер.

 1871 г. - Пада Париж-
ката комуна.

 1935 г. - Исландия ста-
ва първата страна в света, ле-
гализирала аборта.

 1938 г. - Рудолф Кара-
чола поставя рекорд за най-
бързата официално отчетена
скорост на обществен път -
432,7 км/ч с автомобил Мер-
цедес-Бенц W195 Reko-
rdwagen.

 1939 г. - Алберт Айн-
щайн обявява, че новооткри-
тият химичен елемент уран
може да бъде използван като
мощен източник на енергия,
което се използва за създа-
ването на атомната бомба.

 1956 г. - Елвис Пресли
се появява за пръв път по те-
левизията.

 1986 г. - Космическата
совалка на САЩ "Челинджър"
се взривява 73 секунди след
своето десето излитане, при
което загиват всичките седем
астронавти на борда.

 1998 г. - Открита е пър-
вата отсечка на софийското
метро - от бул. "Сливница" до
бул. "Константин Величков", с
дължина 6,5 км и 5 станции.

Родени
 1853 г. - Владимир Со-

ловьов, руски философ
 1853 г. - Хосе Марти,

кубински революционер
 1897 г. - Валентин Ка-

таев, руски писател

 1946 г. - Митко Щерев,
български композитор

 1953 г. - Хайгашод Ага-
сян, български певец и компо-
зитор

 1955 г. - Никола Сар-
кози, бивш президент на
Франция

 1955 г. - Огнян Радев,
български учител

Починали
 814 г. - Карл Велики, крал

на франките
 1901 г. - Йосиф Гурко,

руски генерал
 1986 г. - Улоф Палме,

шведски политик, премиер на
Швеция от 1969-1976 и 1982-
1986 г., когато е убит

 1988 г. - Клаус Фукс, нем-
ски физик

 1996 г. - Йосиф Бродс-
ки, руски поет, Нобелов лау-
реат

 1996 г. - Стефан Дичев,
български писател

 2002 г. - Астрид Линдг-
рен, шведска детска писателка



ществени поръчки и да
смажат конкуренцията под
себе си. По-малките
фирми от охранителния
бранш се опасяват, че ще
бъдат притискани да се
отказват от обекти и да
влизат като подизпълните-
ли на по-ниски цени",
заподозря социалистът.

Той разкри и намерени-
ята на управляващите:
"Черешката на тортата в
целия този законопроект е
предложение на ГЕРБ
управители на охранител-
ни фирми да могат да
бъдат осъждани лица.
Изнасилвания, грабежи,
убийства, рекет, наркопла-
сьорство - всички тези
лица, ако в един момент
бъдат реабилитирани, с
радост ще се впуснат в
охранителния бизнес".

Иванов не скри възму-
щението си: "Какво правят
от ГЕРБ? В навечерието на
избори разрешават на
криминалния контингент да
развиват частна охрани-
телна дейност".

Социалистът предупре-
ди, че тези промени в
навечерието на избори

звучат притеснително, и
допусна, че е възможно
тези структури да се
активизират и да помагат
на определена политичес-
ка сила.

Депутатът от левицата
бе категоричен, че е
недопустимо да се гледат
такива скандални поправ-
ки, като подчерта, че
управляващите се занима-
ват с тежко лобистко
законодателство.

"Щели да се пускат
реабилитирани осъждани
лица. През 90-те години
имаше множество лица,

които се занимаваха с
рекет, побоища и измами.
Това означава, че като са
им изтекли присъдите
могат да си влязат офици-
ално в охранителния
бизнес. Сега ГЕРБ казва
на лицата на прехода:
"Заповядайте, вратата е
отворена и ви разрешава-
ме да сте в охранителния
бизнес". Това противоречи
на всякаква здрава логика.
Пускате вълка в кошарата.
Все едно на Жоро милио-
нера да му дадем инкасо
и да охранява банки",
завърши Иван Иванов.ç

Ñîöèàëèñò: ×ðåç "ïðîìåíè â ïðîìåíèòå" â çàêîíà
ÃÅÐÁ ðàçãðàáâà äúðæàâíèòå ïðåäïðèÿòèÿ

Приетият през 2019 г. Закон
за публичните предприятия беше
едно от условията за присъединя-
ването ни към чакалнята на Евро-
зоната. През последната година и
половина обаче управляващото
мнозинство постепенно започна да
ревизира негови текстове. Полу-
чава се, уважаеми господа управ-
ляващи от ГЕРБ и "Обединени пат-
риоти", правите едно "за пред чуж-
денците", а вършите съвсем друго
тук", заяви секретарят на парла-
ментарната група на "БСП за Бъл-
гария" Димитър Данчев от парла-
ментарната трибуна.

Той обясни процедурата, по ко-
ято действат управляващите - пър-
во биват отлагани текстове от за-
кона, след което започва тяхното

ревизиране и впоследствие се сти-
га до познатата практика "проме-
ни на промените".

"Истината е съвсем проста -
има становище на Министерство-
то на финансите по този законоп-
роект, което не подкрепя станови-
щето на Министерски съвет. През
2019 г. управляващото мнозинст-
во е приело, че част от държавни-
те предприятия трябва да бъдат
преструктурирани в администра-
тивни структури, а сега тихомъл-
ком се отказвате от този ангажи-
мент", разкритикува управляващите
Данчев.

По неговите думи по този за-
кон е трябвало дъщерните дружес-
тва на БДЖ да бъдат преструктури-
рани от ООД в АД, но отново се е

стигнало до отлагане на този текст.
"Вероятно, за да може да бъ-

дат по-лесно манипулирани и да
не отговарят на високите стандар-
ти, които Организацията за иконо-
мическо сътрудничество и разви-
тие ни е поставила", предположи
депутатът от левицата.

"Тези промени не отговарят на
философията на закона, приет
през 2019 г., която и ние подкре-
пихме, защото трябваше да сло-
жи ред в управлението на държав-
ните компании - да има прозрач-
ност в управлението им, да бъдат
политически независими и да от-
говарят на изискванията на ОИСР.
С тези промени това очевидно ня-
ма да се случи", заключи Димитър
Данчев. ç

Кой те подведе така комплек-
сарски да реагираш на Корне-
лия Нинова? Хората в интернет
са прави, че щом смяташ, че си
на другия бряг с Корнелия, зна-
чи си на брега на Бойко Бори-
сов", обърна се към Слави Три-
фонов журналистът Сашо Диков
по време на своето гостуване в
шоуто му по телевизия 7/8.

Повод за директната реплика
на Диков стана постът на Трифо-
нов във Фейсбук, където той за-
яви, че не желае да участва в

Ñàøî Äèêîâ: Áúëãàðèÿ íå ìîæå äà ñå ïðîìåíè êúì ïî-äîáðî áåç ÁÑÏ è Êîðíåëèÿ Íèíîâà

Димитър Данчев

разговорите за честни избори,
инициирани от БСП, тъй като Кор-
нелия Нинова била "на другия
бряг".

 "След тая ти комплексарщи-
на срещу Корнелия би трябвало
да се замислиш как да обясниш
на хората, че няма да си патери-
ца на Бойко Борисов в парла-
мента", така Диков критикува ли-
дера на партия "Има такъв на-
род" след агресивния му комен-
тар за Нинова.

 Диков бе категоричен по

време на тв участието си, че Бъл-
гария не може да се промени към
добро без Корнелия Нинова. "Ако
не се обединиш с нея, колко де-
путати ще вкараш - 30, 40, 50
депутати, и Валери Симеонов ще
ти се подиграва от парламентар-
ната трибуна", предупреди Диков
гологлавия водещ.

 "Без БСП голямото зло ГЕРБ
не може да бъде махнато от уп-
равлението", посочи Сашо Диков.

 Дългогодишният журналист
припомни, че 67% от българите

искат Бойко Борисов да бъде сва-
лен от власт. Той бе прям, зая-
вявайки: "Без Корнелия Нинова
това няма как да стане".

"Нинова иска да се обедини-
те за честни избори.

Ако не се обединиш с Нино-
ва, ще подсмърчаш покрай пар-
ламентарната трибуна и ще ти
се подиграват, както умеят да ти
се подиграват. Ще си в едно мал-
цинство, което няма да може да
направи нищо", открито предуп-
реди журналистът.ç
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Зърнопроизводители от
цялата страна разчистват
пътищата в регионите си от
натрупания през изминало-
то денонощие сняг. Истинс-
ките земеделци никога не
спят! С това мото Нацио-
налната асоциация на
зърнопроизводителите
(НАЗ) отрази инициативата
на своите членове от
всички регионални сдруже-
ния. "Сериозните валежи
от сняг усложниха пътната
обстановка в страната, а
по традиция в малките

населени места пътищата
остават непочистени дълго
време. Зърнопроизводите-
лите обаче не се изплаши-
ха от лошото време, а
бързо се организираха и
показаха, че могат да
реагират във всякакви
ситуации. Колегите ни от
цялата страна извадиха
тракторите и снегорините и
почистиха пътищата в

Случаите на незаконни кражби на
зърно продължават. Най-пресният е в
Карловско, където мъж задигна 500 кг
пшеница и 70 кг слънчоглед. Виновни-
кът се оказва 43-годишен от село Су-
хозем. Полицаи са спрели автомобила
му Сузуки Витара, за да да проверят
пълното му ремарке. Той обаче не е
могъл да докаже произхода на превоз-
ваната стока.  Разследващите устано-
вили, че зърното е присвоено от сто-

Ïîñåãàòåëñòâàòà âúðõó ÷óæäî çúðíî ïðîäúëæàâàò

своите населени места",
заявяват от асоциацията.

Докато фермерите по
места запретват ръкави и
палят машините, държава-
та отново се задъхва със
снегопочистването. Заради
обилните снеговалежи
редица пътища в страната
бяха затворени. Над 1300
машини са обработвали
републиканските пътища

По закон груповият лов на
дива свиня е разрешен до вто-
рата неделя на месец януари,
ако няма издадена последва-
ща заповед от Министерство-
то на земеделието. Към момен-
та такава няма, съобщават на
своя сайт НЛРС - Съюз на лов-
ците и риболовците в Бълга-
рия, позовавайки се на пот-
върждение от страна на Изпъл-
нителната агенция по горите
(ИАГ). По думите им няма и се-
риозни причини, които да на-
лагат удължаване на сезона,
тъй като запасът на вида в
страната е силно редуциран -
както от заболяването Афри-
канска чума по свинете (АЧС),
така и от отстреляните живот-
ни по време на лов.

За сравнение миналата го-
дина срокът за групов лов бе-
ше удължен до 16 февруари,
като целта на земеделското ми-
нистерство беше да постигне
максимално намаляване на
броя на животните и препоръ-
чителните от Европейския ор-
ган по безопасност на храни-
те EFSA показатели за плътност
на дивата свиня на единица
площ.

Официални данни на ИАГ от
началото на 2020 г. до 4 януа-
ри 2021 г. сочат, че са отстре-
ляни почти 16 000 диви сви-
не. Спрямо година по-рано тех-
ният брой е 32 000, което е
спад с около 50%. Резултати-
те показват, че запасът на ди-
вата свиня е намалял значи-
телно, като има райони в Се-
верна България, където се сре-
щат само единични животни.

В Интернет се въртят кад-
ри на дива свиня в естестве-
ната й среда, но с атипично
поведение. Даниел Павлов,
който е експерт към БАБХ, ги
коментира така:  "Всички лов-
ци знаят, че този вид има ви-
соко изразен инстинкт за са-
мосъхранение - те са стадни
животни, а в случая виждаме
разпръснати едно-две прасета,
които очевидно не реагират на
приближаването на човека, за-
губено е и чувството им за ко-
ординация. Поради факта, че
стоят на едно място и вероят-
но имат висока температура,
твърде възможно е да са бол-
ни от АЧС", споделя той.ç

Îôèöèàëíî:
Ñåçîíúò çà
ãðóïîâ ëîâ íÿìà
äà áúäå óäúëæåí

през нощта, съобщиха от
Агенция "Пътна инфраст-
руктура" (АПИ).

Синоптиците информи-
рат, че обстановката ще
остане усложнена през
следващото денонощие
заради вятър, който ще
създаде условия за
образуване на поледици.

Снежната покривка на
изток е достигнала 20 см
на места, в района на
Драгоман е 14 см, а за
София - 9 см. През целия
ден се очакват валежи от
сняг в Предбалкана и
Източна България. Прог-
нозите са, че снеговале-
жите ще отслабват и
постепенно ще спрат до
четвъртък на обяд. В сила
са първа и втора степен
за опасно време, като
най-усложнена ще е
обстановката в източните
части на страната.ç

Темата с дърветата в земе-
делските ниви отново излиза на
дневен ред, но този път в зако-
нопроекта за изменение и допъл-
нение на Закона за пчеларство-
то. Между първо и второ четене
на проектодокумента в Парламен-
та депутат предлага да се вмък-
не разрешение за отсичане и из-
кореняване на дървета и на лозя
до 1 дка, давано от кмета на ра-
йона или кметството след пис-
мена молба и при наличие на
уважителни причини въз основа
на чл. 32 на Закона за опазване
на селскостопанското имущест-
во (ЗОСИ), пише Капитал.

Според сегашните законови
изисквания кметът може да раз-
решава изсичането на до пет дър-
вета. Изкореняването на лозята
над 1 дка се позволява от на-
чалника на управление "Земеде-
лие" при общинската админист-
рация, който също е подчинен на
кмета, но в някои случаи може
да има несъгласие на даден екс-

перт и да последва отказ.
Ако предложението бъде при-

ето, реално ще бъде възможно
изсичането и на 6 или повече
дървета (всичко над пет) с раз-
решение от кмета.

Мотивите за това изменение
са, че така земеделец с 6 дърве-
та в нивата си примерно ще си
спести ходенето до общинския
център, а и ще се избегне неза-
конната сеч в земеделските пло-
щи. Опасенията обаче са, че то-
ва създава възможност за доста
по-масово изсичане.

Според "Зелени закони" така
могат да изчезнат близо 3 700
000 дка гори, залесени върху зе-
меделска земя, или над 10% от
всички български гори. Оттам из-
числяват още, че близо 1/3 от
тези гори са на възраст над 50
г., а в общини като Медковец,
Кнежа, Никопол и Долна Митро-
полия тези гори са над 50% от
наличните в района.

"Близо 2 400 000 дка, или 2/

3 от всички гори върху земедел-
ски земи са собственост на об-
щините, което прави кметовете
още по-заинтересовани. Вместо
да изискат прехвърлянето на те-
зи гори в горски територии по
реда на Закона за горите, нап-
раво да издават разрешения за
изсичането им с цел реализира-
не на бързи печалби от дърводо-
бива и получаване на евросуб-
сидии за почистване на земедел-
ски земи", пише Капитал.

Критиките са, че докато отси-
чането на гори и на отделни дър-
вета в горите може да се разре-
шава единствено от лесовъдни ек-
сперти, сега ще се дава право на
всички кметове на общини да раз-
решават без отчетност, без съот-
ветните лесовъдски правила и без

съгласувателните процедури по
реда на екологичното законода-
телство при промяна на предназ-
начението на съществуващи гори
чрез изсичането им на голо.

През изминалата година Аг-
ри.БГ писа за опасенията на ле-
совъдите и призива им да се за-
пазят повече гори, които все
още са със статут на земеделс-
ка земя, чрез намиране на фи-
нансови механизми за подпома-
гане на стопаните в тази посо-
ка. От друга страна, животновъ-
ди с пасища заявиха, че ако соб-
ственик на самозалесила се ни-
ва иска да промени предназна-
чението на имота си като гора
и да я запази, трябва да мине
през една дълга и не много ев-
тина процедура.ç

Òàêà îáà÷å ùå ñå ñúçäàäå âúçìîæíîñò
çà ìàñîâà ñå÷, ñà êðèòèêèòå êúì
äåïóòàòñêîòî ïðåäëîæåíèå

Ïî-ëåñíî èçñè÷àíå íà äúðâåòà â íèâè ñå ïðîêðàäâà
â Çàêîíà çà ï÷åëàðñòâîòî

Äîêàòî ôåðìåðèòå ïî ìåñòà
çàïðåòíàõà ðúêàâè è îòâîðèõà
ïúòèùàòà â ìàëêèòå ñåëà,
äúðæàâàòà îòíîâî íå ìîæà äà ñå
ñïðàâè ñúñ ñíåãîïî÷èñòâàíåòî

панския двор в село Бегово. За случая
е уведомена Районната прокуратура в
Пловдив.

Само преди седмица се чу за по-
добна кражба, но този път на люцерна
в Добричко. Собственик на стопанска
постройка в село Пчеларово подал сиг-
нал, че младежи се възползват от скла-
дирания там фураж. Виновните са за-
държани, а личните им карти показали,
че са на 13, 16 и 17 години.ç
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4000 ðåñòîðàíòüîðè "îêóïèðàõà"
Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò

След разцеплението на
бранша този вторник част
от недоволните собстве-
ници и служители на
затворени заведения
излязоха вчера на про-
тест пред Министерския
съвет с настояване за
незабавна отмяна (от 1
февруари) на забраната
за работа на ресторанти,
кафенета, пицарии.  Разко-
лът дойде, след като
едната от двете големи
организации - Българската
хотелиерска и ресторан-
тьорска асоциация, се
разбра със здравния
министър Костадин Анге-
лов за по-късна дата - 1
март.  Малко след новина-
та за споразумението
Българската асоциация на
заведенията, чието лице е
Ричард Алибегов, обяви, че
това решение е неприем-
ливо и че ще реагира -  с
обещания по-рано протест
на 27 януари и с "протест-
но отваряне" на обектите
си на 1 февруари.

Алибегов и колегите му
обявиха, че в  "обсадата"
на сградата на правителс-
твото участват представи-
тели на бранша от цяла
България. В подкрепа са
се включили и членове на
Националния борд по
туризъм. Протестът бе
обявен символично като

"Марш на свободата", но
преминава като огромно
парти с музика и диджеи.
Вчера към 13.00 часа
близо 4000 души се събра-
ха в "Триъгълника на
властта" в София и блоки-
раха движението. "Не ни
убива вирусът, убиват ни
мерките и липсата на
работа", "Спрете черният
PR срещу нас", "Ресторан-
тите са част от градската
среда", издигнаха плакати
на протестиращи.

"Браншът е дискримини-
ран и затова излиза на
протест", обяви председа-
телят на Сдружението на
заведенията Емил Кола-
ров. "Единственото нещо,
което искаме, е да рабо-
тим. За нас е необяснимо
по каква причина остава-
ме затворени при положе-
ние, че ясно се вижда,
след като един месец
работят всички ресторанти
на хотелите, че няма
никакво повишение на
заболеваемостта", заяви
Коларов.

Здравният министър и
членовете на оперативния
щаб са непреклонни -
никакво скорошно отваря-
не на заведенията, макар
че премиерът Бойко Бори-
сов вчера демонстрира
"диалогичност" и отново
прикани проф. Ангелов да

България е на дъното по из-
ползване на интернет в ЕС през
2020 година, показват послед-
ните данни на Евростат. От ста-
тистическата служба обясняват,
че все още нямат информация
за употребата на интернет от
Франция и Италия. Но според
наличните данни 87% от граж-
даните на общността на въз-
раст между 16 и 74 години са
използвали мрежата поне вед-
нъж в последните три месеца.
Най-съществен е този дял в Да-
ния (99%), Люксембург (98%)
и Финландия и Швеция (по
97%). На обратния полюс ос-
вен българите са още гражда-
ните на Румъния, Хърватия и
Португалия, където 78% съоб-
щават, че са използвали интер-
нет поне веднъж през послед-
ните три месеца.

Данните показват, че през
последните години употребата
на интернет в ЕС расте бързо.
През 2010 година 67% от хо-
рата на възраст между 16 и 74-
годишна възраст са използва-
ли мрежата. Пет години по-къс-
но през 2015 година техният
брой вече е 78 на сто. Основ-
но мрежата се ползва за изп-
ращане на мейли (74%), инфор-
мация за стоки и услуги (69%)
и изпращане на съобщения
(68%). 65% от европейците че-
тат новини онлайн, като този
процент е най-висок във Фин-
ландия (90%) и най-нисък в Ру-
мъния (37%). 57% от гражда-
ните на ЕС използват интернет
за връзка със своята банка.

Статистиката показва, че
50% от българите са търсили в
интернет справка за стоки или
услуги през 2020 година, 41%
четат онлайн вестници или но-
винарски сайтове. 29% през ми-
налата година са използвали ин-
тернет, за да потърсят здравна
информация, 13% - за интер-
нет банкиране, а 10% - за об-
разователни материали. 49% са
изпращали съобщение през
различни приложения (Skype,
Whatsapp, Messenger), а като
цяло 55% от българите са из-
ползвали интернет, за да вля-
зат в своите акаунти в социал-
ните мрежи. 31% пък гледат те-
левизия или видеостриймове
онлайн.

В условията на пандемия
много хора запазват социална
дистанция и използват много
повече интернет, показват още
данните на Евростат за целия
ЕС. През миналата година 60%
от европейците са направили
видео или телефонен разговор
през интернет през последните
три месеца. Тук има най-сери-
озно повишение спрямо дей-
ностите в интернет през 2019
година, отчитат от Евростат.

Най-голям по този показа-
тел е делът на гражданите на
Кипър (85%), а най-нисък - на
Чехия и Словения (по 52%). По
данни на статистиката 59% от
българите са провели видео или
телефонен разговор онлайн по-
не веднъж през последните три
месеца.ç

Íà äúíîòî
â ÅÑ ñìå ïî
èçïîëçâàíå
íà èíòåðíåò

Ïðîòåñòèðàùèòå ñå îïëàêàõà,
÷å äî ìîìåíòà íå ñà ïîëó÷èëè
íèòî ëåâ îò îáåùàíèòå
êîìïåíñàöèè çà âðåìåòî, â
êîåòî ñà çàòâîðåíè

Повече от седмица след спи-
рането на третия диаметър на со-
фийското метро в участъка от
станция "Театрална" и последна-
та спирка "Хаджи Димитър" все
още няма яснота кога затворе-
ното трасе ще започне да функ-
ционира отново. Това стана яс-
но от вчерашно изявление на ди-
ректора на "Метрополитен" инж.
Стоян Братоев. Движението меж-
ду тези две спирки бе прекъсна-
то на 19 януари. Проблемната
надигната зона на релсите е око-
ло 30 метра, която ще трябва да
се ремонтира основно, поясни
шефът. Братоев за пореден път
поясни, че високи подпочвени
води на река Перловска и пла-
ващи пясъци са причината за из-
лизането от строя на тази част
от метрото.

Перловската река се оказа
по-опасна от Темза, Сена и Не-
ва, се отбелязва шеговито в ре-
портаж на бТВ:  "Може ли широ-
ката 3 метра река Перловец, до

Íàìåðèõà âèíîâíèêà çà àâàðèÿòà â
íîâîòî ìåòðî, îêàçà ñå… ðåêà Ïåðëîâñêà

която минава софийското метро,
да е по-опасна от широката 300
метра Темза, под която лежат три
линии на лондонското метро?
Проф. Стефчо Стойнев от Мин-
но-геоложкия университет е про-
учвал подпочвените води в квар-
тал "Хаджи Димитър". "Тук водо-
носният хоризонт продължава до
една дълбочина около 30-35 мет-
ра. Ами, вижте Темза! И там има
подземни води, но терасата на
Темза и терасата на Перловска
са еднакво водообилни, с еднак-
во количество вода. В София,

особено в тази част на котлови-
ната, има изключително много
водоносни зони", обяснява Стой-
нев.

"Откога подпочвените води са
някакво изключително природно
бедствие?", се пита в коментар
на e-vestnik. "Тук трябва да им
се припомни на строителите на
метрото, че японците, които стро-
иха първа линия от Булбанк до
стадион "Васил Левски", са нап-
равили тунели, които не са мръд-
нали, няма капка вода, а мина-
ват под Перловска река. Мина-

си поприказва още един
път с недоволните ресто-
рантьори.  По време на
вчерашното правителстве-
но заседание обаче Бори-
сов изрази недоволство от
протеста на ресторантьо-
рите на фона на подобря-
ването на пандемичната
обстановка у нас след
въведените ограничителни
мерки. "И вместо да се
радваме, сега ще си
търсим начин, по който да
избухне пак пандемията и
да затворим всичко, както
и в другите държави.
Трябва ли да го направим?
Логично ли е?", попита
реторично премиера.

Борисов отбеляза, че
разбира затрудненията на
ресторантьорския и хоте-
лиерския бизнеси и зато-
ва Министерството на
труда и социалната поли-
тика и Министерството на
икономиката са разрабо-
тили толкова много мерки
за подкрепа. И отново
посочи, че помощта за
бизнеса и гражданите от

държавата е близо 2
млрд. лв., а заедно с
бонусите за пенсионерите
- около 3 млрд. лв.

Протестиращите ресто-
рантьори обаче се оплака-
ха, че до момента не са
получили нито лев от
обещаните компенсации
за времето, в което са
затворени. Персоналът в
заведенията пък е полу-
чил символичните 24 лв.
за един-единствен ден -
за ноември, след като
локдаунът бе обявен на 27
ноември. И настояват до
края на януари да получат
помощта си за декември
и януари. А правителство-
то е длъжник на ресторан-
тьорите, защото бави
обещаните им компенса-
ции за втория локдаун.
Помощи са стигнали до
част от персонала за
затворените заведения, а
фирмите чакат вече три
месеца прословутите
обезщетения "20% от
оборота", пише сайтът
segabg.com. ç

ват през същите геологически ус-
ловия, за каквито инженерите на
"Трейс груп холд", строили трета
линия и метростанциите, се из-
карват герои, как се преборили
със сложните подземни пласто-
ве. И старият тунел под парка,
от стадион "Васил Левски" до Ин-
терпред, строен при соца, не е
мръднал. И други метротунели под
НДК, строени при соца, не са
мръднали, и т. н. от "Люлин" до
Булбанк, пак тогава строени. Ай-
де, те са по друг способ. Впро-
чем при соца инженерите обяс-
няваха подробно какви способи
използват, медиите пишеха за то-
ва. Сега софиянци не знаят как-
ви строителни методи са изпол-
звани за тунелите на метрото по
трета линия, какви технологии,
материали и с какво качество. И
в София, и по света са построе-
ни десетки километри тунели в
сложни геоложки условия, но ни-
кой досега не се е оправдавал
за авария с подпочвените води."ç
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Уважаеми читатели, продължаваме рубриката „130 кооперативни следи в българската
история“, в която Ви запознаваме с любопитни факти от кооперативната история и при-
съствието на кооперациите в живота на хората. В днешната статия ще Ви разкажем
повече за кооперативното розоварене в България - (част 2).

130 кооперативни следи в българската история

71. Възходът на кооперативното розопроизводство
Доброто развитие на

кооперативното розоварене
в началото на 20 век се от-
разява положително върху
отглеждането на розовата
култура в цяла България.
Само за две години (от 1928
до 1930 г.) добивът на ро-
зов цвят нараства с 63%, а
кооперациите ежегодно уве-
личават своята производс-
твена дейност. В този пе-
риод, с помощта на Бъл-
гарската народна банка, се
организират всички розоп-
роизводителни селища и се
модернизират кооператив-
ните розоварни.

В края на 1933 г. броят
на кооперациите в област-
та на розовареното дости-
га 64, от които 24 в регио-
на на Карловско, 10 в Ка-
занлъшко, 7 в Брезнишко,
5 в Чирпанско, 4 в Старо-
загорско, 2 в Новозагор-
ско и по няколко в Голя-
моконарско, Панагюрско и
в Пещерско. Дестилирано-
то количество розов цвят,

Кооперативно розоварене в България

произведено от кооперации-
те, също бележи бързо и пос-
тоянно нарастване. Коопера-
тивните розоварни увелича-
ват своя дял в национално-
то производството от 12%
(през 1930 г.) на 98% (през
1933 г.), а самостоятелно ра-
ботещите розопроизводители-
те намаляват своето участие
от 12% (през 1930 г.) до
3-4% (през 1934 г.).

Земеделските кредитни
кооперации, подпомагани с

В същото време, усло-
вията за пласмент на бъл-
гарско розово масло на
международния пазар се
влошават значително. То-
ва принуждава БЗБ да съх-
ранява розовото масло от
3-4 годишни реколти, кое-
то в края на 1934 г. анга-
жира 61 милиона лева в
налично масло. С тази
мярка банката спомага по-
лесно да се премине през
стопанската криза и изчак-
ва по-благоприятни усло-
вия за продажба на про-
изведеното количество. Без
тази мярка кооперациите не
биха могли да запазят ин-
тересите на розопроизводи-

72.
Трудности и изпитания пред
кооперативните розопроизводители

кредити от БЗБ, започват да
инвестират значителни сред-
ства за преустройство и усъ-
вършенстване на съществу-
ващите розоварни, което
предизвиква нов възход на
кооперативното розоварене.
Така например, гюлпаните1

са заместени от  специални
"флорентински съдове". Осо-
бено важно е, че се запазва
прилаганата в гюлпаните
технология, умело комбини-
рана с новата апаратура.

Интересно:

Репутацията на продукта "Българско ро-
зово масло" е изграждана в течение на
столетия и е част от културното наследст-
во на българския народ, символ и визит-
на картичка на България. Редица литера-
турни източници сочат, че маслодайната
роза била пренесена в Европа от Близкия
и Средния изток още през средновековие-
то (ХII и ХIII в.). По време на кръстонос-
ните походи рицарят граф Брюйе донесъл

Цената на розовия цвят се
стабилизира и това стиму-
лира розопроизводителите да
увеличават неговия добив.

В резултат на това във
все повече села се образу-
ват кооперации за преработ-
ка на розов цвят и се прис-
тъпва към строителство на
голям брой кооперативни ро-
зоварни инсталации. Започ-
ва и научноизследователска
работа. Опитната станция в
гр. Казанлък прераства в
Институт по розата. Основ-
ната научно-изследовател-

ска дейност е свързана със
селекцията, сортоподдър-
жане, размножаване, аг-
ротехника, растителна за-
щита на етеричномасле-
ни култури и по-точно на
розата. Добиването на ка-
чествен розов цвят е га-
ранция за качеството на
розовото масло. Чистота-
та (качеството) на масло-
то и търговията с него се
контролират от държава-
та и се подпомагат от
Българска земеделска
банка.

Дирекция "КООП медии и реклама"

телите и да спасят ценната
култура.

За съжаление, през след-
ващите години кооператив-
ното розоварене продължа-
ва да среща трудности и не
бележи особен напредък.
Значима роля в този про-
цес играят няколко големи
търговци и индустриалци,
които правят опити да ком-
прометират в чужбина про-
изведеното от кооперации-
те розово масло. Освен ре-
дица некоректни и непочте-
ни похвати, те решават да
саботират розоваренето от
реколта 1933 г., като очак-
ват, че кооперациите и БЗБ
няма да се справят с цяла-
та реколта. Някои от тях до-
ри изпращат писма до аген-
тите си в чужбина, с молба
да не купуват предлаганото
им от БЗБ розово масло. Ед-
новременно с това започва

производството на конкрет2,
чиито добив и преработка
са по-евтини и в по-големи
количества в сравнение с ро-
зовото масло.

Отрицателно влияние
върху развитието на коопе-
ративното розоварене оказ-
ват и силните колебания на
цените на розовото масло на
световния пазар. За време-
то от 1930 до 1934 г. те спа-
дат около 4 пъти. Ако през

1930 г. цената на килограм
розово масло е 90-100 000
лв., то през 1934 г. тя спа-
да на 25-28 000 лв., за да
достигне през 1935-1937 г.
до 24 500 лв. Въпреки те-
зи неблагоприятни обсто-
ятелства, с подкрепа на са-
мите производители, коо-
перативното розоварене
продължа да се развива и
да отстоява позициите си
още дълго време.

в европейските земи от околностите на
Дамаск, Сирия, известната "Роза Дамас-
цена Мили". Започнали да я отглеждат и
й дали името Роза Дамасцена в чест на
името на града, от който е донесена. Точ-
но тази роза намерила най-подходящи ус-
ловия за виреене в Подбалканската доли-
на на България. Така регионът на Розо-
вата долина в България става известен с
ухайните си розови цветове в целия свят.
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7 Китай

Êèòàé áåëåæè èêîíîìè÷åñêè óñïåõè
âúïðåêè ïàíäåìèÿòà

Вчера във Вашингтон
Международният валутен
фонд представи последния
си доклад с прогнози за
световната икономика, в
който се предвижда, че
БВП на Китай през 2021 г.
ще се увеличи с 8,1%.
Според прогнозите на

МВФ, световната икономи-
ка ще отбележи ръст от
5,5% през 2021 г. и 4,2%
през 2022г.
Пазарът на труда в Китай

е успял да се запази ста-
билен през 2020 г., с общо
добавените 11,9 милиона
работни места в градовете,
надвишавайки планираната
цел от 9 милиона, стана яс-

Ïðåçèäåíòúò Ñè Äçèíïèí: Ïåêèí ùå å ãîòîâ íàâðåìå çà Îëèìïèàäàòà
Председателят на КНР Си

Дзинпин и председателят
на Международния олим-
пийски комитет (МОК) То-
мас Бах проведоха телефо-
нен разговор.
Си Дзинпин посочи, че

след избухването на панде-
мията МОК активно защи-
тава единството и стабил-
ността на олимпийските
спортове, което е голям
принос за устойчивото раз-
витие на спорта и овладя-
ването на заразата. Китай
цени подкрепата на МОК
към развитието на спорта

8,1% ðúñò íà èêîíîìèêàòà íà ÊÍÐ ïðîãíîçèðà
Ìåæäóíàðîäíèÿò âàëóòåí ôîíä

Êèòàé è ÑÀÙ ñå íóæäàÿò îò ñúòðóäíè÷åñòâî,
à íå îò ñúðåâíîâàíèå
Джо Байдън положи клетва

и пое поста президент на САЩ,
а демократичната партия взе
в ръце правото на контрол в
Камарата на представителите
и Сената. За Вашингтон започ-
на нов политически цикъл.
Международната общност
предвижда, че във външната
политика на САЩ спрямо Ки-
тай ще има голяма промяна и
до някаква степен ще се вър-
не към многостранността.
След встъпването в длъжност

Джо Байдън подписа редица
административни укази, вклю-
чително за връщането на САЩ
в СЗО, което е напълно обрат-
но на политиката на предиш-
ния президент. Ръководителят
на канцлерската служба Хелге
Браун каза в интервю за "Дой-
че Веле", че това е добър знак,
"тъй като СЗО е изключително
важна организация".
Как ще взаимодействат Ки-

тай и САЩ след връщането на
САЩ в СЗО? Това е въпрос,
който е във фокус на внимани-
ето. Неотдавна френският жур-
налист Пиер Хаски засне до-
кументален филм със заглавие
"Китай и САЩ: Кой контроли-
ра СЗО?", в който се казва, че
СЗО се е превърнала в бойно
поле за Китай и САЩ. Заради

но от данни, публикувани от
Министерството на човеш-
ките ресурси и социалното
осигуряване.
Нивото на безработица в

градските райони е спадна-
ло до 5,2% през декември,
след като достигна истори-
ческите 6,2% през февруа-
ри миналата година.
За да смекчи негативния

ефект от пандемията, Ми-
нистерството представи 28
нови политики през 2020 г.,
включително намаляване на
определени осигурителни
вноски на компаниите ра-
ботодатели с 1,54 трилиона
юана (238 милиарда дола-
ра).

Китайското правителство
също така положи много
усилия и вложи огромни ре-
сурси в насърчаването на
предприемачеството и ино-
вацията, включително пови-
шаване на кредитния лимит
за предприемачи и отмяна
на редица административ-
ни такси.
Въпреки това, пазарът на

труда все още е изправен
пред несигурно бъдеще, за-
ради спорадичните случаи
на COVID-19 и нестабилна-
та външнотърговска среда.
Шест други града в Китай

се присъединиха към гру-
пата на успелите да постиг-
нат БВП в размер на 1 три-

лион юана през 2020 г., съ-
общават местните власти.
Град Хъфей, столицата на

източната провинция Анху-
ей, съобщи, че БВП за ми-
налата година се равнява
на близо 1,0046 трилиона
юана (около 155 милиарда
долара), което е годишен
ръст от 4,3%.
Същия ден властите на

град Дзинан в провинция
Шандун информираха, че
техният БВП се е повишил
с 4,9% на годишна база до

близо 1,0141 трилиона юа-
на.
По-рано градовете Нан-

тун, Цюенджоу, Фуджоу и
Сиан докладваха, че техни-
ят БВП е надвишил 1 три-
лиона юана през 2020 г., с
което общият брой на пре-
миналите тази граница ста-
ва 23 до момента. Осем от
тях се намират в района на
делтата на река Яндзъ,
включително Шанхай, про-
винции Дзянсу, Джъдзян и
Анхуей.

в страната и е готов да про-
дължат съвместната рабо-
та и да дадат по-голям при-
нос за възстановяването на
световната икономика, как-
то и опазването на здраве-
то на хората от целия свят.
Си Дзинпин посочи също,

че постиженията на Китай
в контрола на пандемията
и възстановяването на ико-
номиката създават благоп-
риятни условия за провеж-
дането на зимните олимпий-
ски игри в Пекин. В момен-
та изграждането на съоръ-
женията и инфраструктура-

та вървят по план. Според
китайския лидер всичко ще
бъде завършено навреме.
Томас Бах каза, че под ръ-

ководството но председате-
ля Си Дзинпин Китай се
справя успешно с удара от
пандемията и икономиката
се възстановява стабилно.
Той даде висока оценка на
усилията на китайското пра-
вителство и граждани за
подготовката на зимните
олимпийски игри и отпра-
ви поздрави по случай на
приближаващата Китайска
нова година.

Излизането на ваксини срещу COVID-
19 е добра новина, но при получаването
им има голяма разлика между богати и
бедни.
Досега в 49 богати страни вече са ин-

жектирани над 39 милиона дози, докато в
Гвинея например са ваксинирани едва 25
души, включително президентът.
В тази връзка генералният директор на

СЗО Тедрос Гебрейесус изрази опасения,
че хората от слаборазвити държави няма
да имат шанс да бъдат ваксинирани, а
това ще удължи времето за справяне с
пандемията в глобален мащаб. И притес-
ненията му не са безоснователни.
Преди няколко месеца СЗО инициира

механизма "Ковакс", който има за цел да
осигури справедливо разделение на вак-
сините, приоритетното ваксиниране на хо-
рата с най-големи нужди и подкрепа за
скорошното ваксиниране на хората от бед-
ните държави. Реалностите обаче показ-
ват, че се случва точно обратното - уве-
личава се несправедливостта между бед-
ни и богати. Някои западни страни се за-
пасяват с голямо количество ваксини, а
компании-производители игнорираха "Ко-
вакс" и предлагат продуктите си най-нап-
ред на богатите държави, което води до
тяхното поскъпване, хаос на пазара и съз-
дава пречки пред процеса по закупуване
на ваксини от СЗО. Подобно поведение е
егоистично, късогледо и опасно.
Изправени пред пандемия, като насто-

ящата, човечеството трябва да бъде един-
но и се стреми да реализира на практика

влиянието на Китай Организа-
цията не се е справила ефек-
тивно с пандемията.
Според Хаски СЗО е под кон-

трола на Китай заради липса-
та на достатъчно финанси. То-
ва твърдение не отговаря на
фактите. Преобладаващото
мнозинство от средствата на
СЗО са от дарения на различ-
ните страни, а най-големият да-
рител е САЩ. Съгласно тази
логика СЗО би трябвало да бъ-
де под контрола на САЩ.
Китайският председател Си

Дзинпин многократно откри-
то заявява, че след като ки-
тайската ваксина срещу
COVID-19 е готова, тя ще бъ-
де предоставена и на други
държави като обществен про-
дукт, достъпен за всички. В
момента Китай действа съг-
ласно поетия ангажимент. То-
ва е реално действие в подк-
репа на СЗО.
Сега е критичен момент за

глобалната борба с пандемия-
та и активното участие на най-
голямата развита и най-голя-
мата развиваща се държави в
сътрудничеството е от изклю-
чително важно значение. В то-
зи момент не е подходящо две-
те членки на СЗО да водят съ-
ревнование.

Ïîâå÷å ñòðàíè òðÿáâà äà ïîñëåäâàò êèòàéñêèÿ
ïðèìåð è äà ðàáîòÿò çà îáùîòî áëàãî

китайската идея за общност на споделе-
на съдба в здравеопазването.
В момента китайски ваксини са одоб-

рени за използване в Чили, ОАЕ, Бах-
рейн, Египет, Йордания, Турция, Индоне-
зия, Бразилия и други страни. С тях са
осъществени над 15 милиона ваксинации,
което доказва тяхната безопасност и ефек-
тивност. Същевременно китайските вак-
сини могат да се съхранят и транспорти-
рат при 2 до 8 градуса, което е удобно за
по-бедните страни, където липсват нуж-
ните условия.
Китайските усилия повишиха рязко дос-

тъпността на ваксините за развиващите
се страни, съдействайки за тяхното спра-
ведливо разпределение.
Никоя страна няма да остане незасегна-

та от пандемията, затова самостоятелните
действия не могат да доведат до справяне
с нея, а са нужни общи усилия. Повече
държави трябва да последват китайския
пример и да работят за общото благо.
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радикални промени от
онова време интересът към
личността на Ст. Стамболов
нарасна неимоверно много.
При така създалата се
обстановка бе издадена от
нас двамата частта от
Личния архив на Ст. Стам-
болов, която се съхранява-
ше в Научния архив на
БАН, която (заедно с публи-
цистиката и парламентар-
ните речи на Ст. Стамбо-
лов, и с някои от съществу-
ващите дотогава биографии)
обхвана 20 тома.

 Имахме голямото жела-
ние да издадем след това и
частта, която се намира в
Българския исторически
архив на Националната
библиотека, която се
състои от 109 архивни
единици с над 6000 листа),
но по редица причини, на
които тук няма да се спи-
раме, това се забави. Едва
от края на миналата година
се пристъпи към реализи-
рането и на тази задача,
надявайки се в рамките на
следващите 2-3 години и тя
да се изпълни.

 Това начинание е от
особено значение, тъй като
в тази част на архива се
съдържат изключително
важни сведения, както за
възрожденската, така и за
следосвобожденската
епоха. От тях предоставяме
на вниманието на истори-
ческата наука и на нашата
общественост само няколко
документа, отнасящи се до
преврата и август 1886 г.,
контрапреврата, в които
Ст. Стамболов, в качество-
то му на председател на
Народното събрание, играе
първостепенна роля.

Днес това събитие е
доста поизбледняло от
праха на времето и за него
ни напомнят само съчинени-
ята на Симеон Радев ("Стро-
ителите на съвременна
България"), на проф. Радос-
лав Попов ("България на
кръстопът. Регентството
1886-1887"), и някои други.
Но то е реален исторически
факт и като такова не може
да бъде отминавано.

 От десетките документи,
посветени на извършената
промяна в политическия
живот на страната, предла-
гаме само няколко, които се
отнасят до завръщането на
княз Александър І след
прогонването му от детрона-
торите вън от пределите на
България до пристигането
му на българска земя - в
Русе и старата българска
столица. Документите се
публикуват за първи път и
се надяваме, че ще предиз-
викват интерес.

Проф. Димитър ИВАНОВ
Ст. н. с. Милен КУМАНОВ

рат при срещите си с насе-
лението в определения им
IV Пловдивски революцио-
нен окръг.

Освен на П. Волов и
Г. Бенковски, такива пълно-
мощни Ст. Стамболов е
подписал и на Иларион
Драгостинов (за Сливенс-
кия), на Стоян Заимов (за
Врачанския) и не на послед-
но място - и на себе си (за
Търновския).

 Както е известно,
П. Волов, Г. Бенковски и
Ил. Драгостинов загиват по
време на Априлското
въстание, поради което са
изчезнали и техните пълно-
мощни. Остават живи само
Ст. Заимов и Ст. Стамбо-
лов, които обаче поради
условията, в които изпадат
след потушаване на Априлс-
кото въстание, не успяват
да съхранят своите пълно-
мощни.

Липсата на документаци-
ята на Апостолското събра-
ние в Гюргево, сред която
са и пълномощните на

Улисани в ежедневието
си, ние не забелязваме и
не усещаме бързия ход на
времето. А то наистина лети
бързо. И ни отдалечава не
с дни, а с десетилетия от
плеядата исторически
дейци, сред които по безс-
порен начин се нарежда и
Стефан Стамболов. Съвре-
менната историческа наука
с основание му отрежда
видно място в две епохи -
възрожденската и следос-
вобожденската, в които той
взема особено активно
участие. Никой не оспорва
голямата роля, която играе
в организирането и про-
веждането на трите въста-
ния - Старозагорското (от
1875) и Априлското (от
1876) и Кресненско-
Разложкото (от 1878).

След Освобождението
Ст. Стамболов заема най-
високите постове в държав-
ната йерархия - председа-
тел на Народното събрание
(1884-1886), регент (1886-
1887) и министър-председа-
тел (1887-1894), които му
позволяват да има ръковод-
но участие в цялостния
обществено-политически
живот на страната.

Няма съмнение, че
Ст. Стамболов си е давал
сметка за своята дейност
като необикновена личност.
За това най-ярко свидетелс-
тва оставеното от него
огромно документално
наследство. Поради хъшов-
ския начин на живот като
национален революционер и
липсата на собствено
жилище (бащиния си дом на
практика той напуска още
като невръстен юноша) не е
имал възможност да съхра-
ни редица документи, които
биха позволили вярното
осветление не само на
неговия жизнен път, но и
събитията, в които, както
казахме, наистина е играл
видна роля. Нека припом-
ним само случая с Апостол-
ското събрание на българс-
ките революционери в
Гюргево (ноември-декември
1875), на което той е бил
избран за председател и на
практика ръководи заседа-
нията му. В това си качест-
во, наред с другите неща,
които е извършил около
изработването на стратеги-
ята и тактиката на бъдещо-
то въстание в Българско
през пролетта на 1876 г.,
стои и неговият подпис под
пълномощните на апостоли-
те, натоварени с конкретна-
та подготовка на въстанието
в различните му краища. За
този акт научаваме случай-
но благодарение на Пълно-
мощното на Панайот Волов
и Георги Бенковски, с което
те трябвало да се легитими-
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посочените дейци е според
нас главната причина,
поради която се представя
в неправилна светлина
дейността на това събра-
ние. То бе определяно (и
продължава още да се
определя!) в историческата
ни наука като Гюргевски
комитет, макар че според
собственото признание на
Ил. Драгостинов участници-
те не са гледали на него
като на "комитет", а още
по-малко - на "комитет над
комитетите", тъй като след
тяхното напускане на
крайдунавския градец, в
него остават само трима
дейци - Янко Ангелов,
Димитър Горов и Ив. х.
Димитров, които нямат не
само ръководна, но дори и
координационна функция.

Това не попречва на Ст.
Заимов и на редица други
дейци след Освобождение-
то да преиначат значението
на това събрание, опреде-
ляйки го като "комитет". От
него тръгва насетне и

традицията това събрание
да се определя по същия
начин в историческата ни
литература, като се почне
от Димитър Страшимиров,
автор на най-обстойното
изследване на Априлското
въстание и до днес.

За отбелязване е, че
няма свидетелства, от които
да е видно какво е било
отношението на самия Ст.
Стамболов към това събра-
ние, поради което той не
може да бъде причислен
към лицата, представили го
в неправилна светлина.

 След женитбата на
Ст. Стамболов за Поликсе-
на Станчева (1887 г.), една
изключително интелигентна
за времето си девойка
(следвала няколко години
във Виена), като съпруга на
Ст. Стамболов една от
първите задачи, които си
поставя, е да положи
началото на неговия Личен
архив. Започва със събира-
нето на стотиците телегра-
ми, които младото семейст-
во получава по повод на
годежа и сватбата през
1887 г., за да се стигне до
събиране на отзивите в
европейската преса във
връзка с убийството на
съпруга й през лятото на
1895 г. (Тъй като по онова
време липсвала размножи-
телна техника, с каквато
разполагаме днес, тя наема
специална фирма в Париж,
която издирва стотици
статии и дописки в различ-
ни френски, немски, анг-
лийски и други вестници,
които са изключителен
източник за трагичното
събитие. Много от тези
вестници отдавна не същес-
твуват и без инициативата
на П. Стамболова съдържа-
щата се в тях информация
би изчезнала завинаги.

 П. Стамболова полага
големи грижи за опазване
на Личния архив на своя
покоен съпруг. След нейната
смърт (1947) с тази грижа
се заемат двамата й синове
Коста и Стефан. Обстанов-
ката, в която живеят, не им
е позволила да изпълняват
това майчино поръчение,
поради което го предават на
съхранение в Етнографския
музей в София; откъдето
тази част постъпва по-
късно в Българския истори-
чески архив на Народната
библиотека "Св. св. Кирил и
Методий" и в Научния архив
на Българската академия на
науките.

До края на 80-те и
началото на 90-те години на
миналия век делото на
Ст. Стамболов не бе сред
предпочитаните за изслед-
ване от нашите историци.
Едва след извършените

Личният архив на
Стефан Стамболов -

неизчерпаем източник за
новата история на България



ÌÅÒ 928.01.2021
ÇÅÌß

ф.63, а.е. 97.
Телеграма от Търновския

окръжен управител до око-
лийските началници на Еле-
на, Горна Оряховица, Кеса-
рево, Трявна, Дряново,
Търново,
17 август 1886 г.

Елена, Горна Оряховица,
Кесарево
Околийскому началнику
Днес часа два Негово

Височество пристигнал в Русе,
посрещнат от безчислено
множество народ и топовни
гърмежи. Всички агенти (на
Великите сили - бел. наша)
присъствали. Ентусиазмът
нямал граници. Негово Височес-
тво сутра после обед ще бъде
в Търново. Съобщете на населе-
нието. 8229.

За управител: Костович

Л.549, оригинал

Обявление на Разградс-
кия окръжен управител №
5937, Разград, 18 август
1886 г.

Обявявам за знание на
населението следующата
телеграма, носеща вчерашна
дата, получена от г. Русе

Днес Негово Височество
княз Александър І-ий стъпи на
българска земя в г. Русе, где-
то биде посрещнат от мест-
ното население и от разни
депутации из България с нечут
и невиждан до сега ентусиа-
зъм. На брега на Дунава Намес-
тничеството сложи от себе
си властта и управлението на
България на нашия любим княз
Александър І-ий. Князът благо-
дари на Наместничеството, за
гдето е запазило мира и тиши-
ната в страната и за управле-

нието и се обеща пред Бога и
народа тържествено както и
занапред (да работи - бел.
наша) за благото и величието
на България. Народът пролива-
ше горещи сълзи от радост и
възхищение. Всред гръмогласно
"ура", народът повдигна на
ръце Негово Височество и
така го донесе до Двореца
му. Пътят беше обсипан от
цветя и букети. Целият град
беше обкичен с флагове. На
посрещането присъстваха
всички консули, включително и
руский.

При встъпването си в
България Негово Височество
издаде следующата

ПРОКЛАМАЦИЯ
КЪМ БЪЛГАРСКИЙ НАРОД

НИЙ, АЛЕКСАНДЪР І-ИЙ
С Божия милост и народна-

та воля
Княз на България
Обявяваме на възлюбления си

народ, че днес стигнахме на
българска земя, поехме управле-
нието на страната, като
одобряваме и потвърждаваме
всичко, което Наместничест-
вото ни, състоящо се от г-на
председателя на Народното
събрание Ст. Стамболова, г. г.
П. Р. Славейкова и д-ра Стран-
ски, е извършило, утвърждава-
ме съставеното от него
министерство, както и г-н
подполковник Муткуров в
длъжност главнокомандующий
на българските войски.

Като обявяваме своята
дълбока благодарност към
народа и войската, които в
критическите времена на
Отечеството ни станаха на
крак и съумяха да запазят
честта, независимостта и
доброто име на България и да
останат верни на престола ни,
призовавам Божието благосло-

вение над челото на отечест-
во България, за успеха, величие-
то и благото, на което ще
работим, както до днес.

Да живее България!
Издадена в г. Русе на 17

август 1886 година
АЛЕКСАНДЪР

Разград, 18 август 1886 г.
За окръжен управител:
Д. Д. Куртев
Подсекретар: Ст. Теодоров

Л. 550, печатно

Телеграма на Търновския
окръжен управител до око-
лийските началници в
Елена, Кесарево, Горна Оря-
ховица, Трявна и Дряново, 18
август 1886 г.

Елена, Кесарево, Горна
Оряховица, Трявна, Дряново,
Околийскому началнику

 Днес Негово Височество
княза Александър І-й стъпи на
българска земя в Русе, гдето
бе посрещнат от местното
население и от разни депута-
ции из България с нечут и не
виждан до сега ентусиазъм.
На брега на Дунава Намести-
чеството сложи от себе си
властта и управлението на
България пое наший любим
княз Александър І-й. Княза
благодари на Наместничество-
то, загдето е запазило мира и
тишината в страната и за
управлението й и се обеща
пред Бога и народа тържест-
вено да работи както и
занапред за благото и величие-
то на България. Народът
проливаше горещи сълзи от
радост и възхитени вред
гръмогласни "ура". Народът
повдигна на ръце Негово
Височество и така го занесе

до двореца му. Пътят беше
обсипан от цветя и букети.
Целият град беше обкичен с
флагове. На посрещанието
присъстваха всичките консули,
включително и руският. При
встъпванието си в България
Негово Височество издаде
следующата

ПРОКЛАМАЦИЯ КЪМ
БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

Ний, Александър І-й
По Божията милост и

народната воля, княз на Бълга-
рия, обявявам на възлюбления
си народ, че днес стъпихме на
българска земя и поехме управ-
лението на страната като
одобряваме еи потвърждаваме
всичко, което Наместничест-
вто ни, състояще се от г.
председателя на Народното
събрание Ст. Стамболов, г-н
П. Р. Славейков и д-р Странс-
кий, е извършило. Утвърждава-
ме съставеното от него
министерство, както и г.
подполковника Муткурова в
длъжността главнокомандующ
на българските войски. Като
изявявам своята дълбока
благодарност към народа и
войската, които в критичес-
ките времена за Отечество-
то ни, стъпиха на крак и
съумяха да запазят честта,
независимостта и доброто
име на България и да останат
верни на престола ни. Призо-
вавам Божието благословение
над милото ни Отечество
България, за успеха, величието
и благото на което ще рабо-
тя, както до днес.

Да живее България!
Александър
Издадена в г. Русе на 17-й

август 1886 година. № 8263.
За Търновский окръжен

управител (подписът не се
чете)
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От стр. 1

Прессекретарят на
Кремъл Дмитрий Песков
отбеляза, че разговорите за
рестартиране на отношени-
ята между Русия и САЩ не
почиват на реални основа-
ния и е неуместно самият
термин да се използва. Той
заяви, че удължаването с
пет години на действието
на договора Нов СТАРТ е
достатъчен срок за добра
работа по него, било за
ново удължаване, било за
изготвяне на нов договор.

"Договорът не предвиж-
да следващо удължаване. В
самия договор е предвиде-
но еднократно удължаване
за срок до пет години, така
че трябва да работим по
нещо, което ще го замени",
каза Рябков. Той добави, че
не очаква подобряване на
двустранните отношения
след продължаването на
договора.

В разговора между
двамата президенти Джо
Байдън е повдигнал въпро-
са за руския блогър Алек-
сей Навални и получи
необходимите разяснения
от президента Путин, заяви
Песков. Той не уточни кои
аспекти от ситуацията с

Снимки Пресфото БТА

Руският президент Владимир Путин
заяви по време на видеовръзка пред
световния форум в Давос, че ситуа-

цията в света може да се развие
непредсказуемо и неуправляемо. Ако,
разбира се, не предприемем нищо,

за да предотвратим това. Още
повече че има вероятност да се

сблъскаме с истински тотален срив в
света, който е заплашен от борба на
всеки срещу всеки. Путин за първи
път от 12 г. се изказа пред Светов-
ния икономически форум в Давос.

Чешките власти обсъждат
възможността за закупува-
не на руската ваксина сре-
щу коронавирус "Спутник V".
Това заяви в интервю, пуб-
ликувано вчера на сайта на
в."Право", съветникът на пре-
миера по въпросите на вак-
синацията на населението и
бивш здравен министър Ро-
ман Примула. "Разбира се,
че обсъждаме това", подчер-
та той, отговаряйки на въп-
рос за възможността за за-
купуване от Чехия на руска-
та ваксина по примера на
Унгария.

По думите на Примула
"Спутник V" се доказва като
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Унгария обоснова
решението си да закупи за
себе си руски и китайски
ваксини срещу коронавирус
извън рамките на общата
програма на ЕС за закупуване
на препарати за неговите
членове. Първият дипломат на
Будапеща Петер Сиярто
подписа договор в Москва
миналия петък за доставка на
2 млн. дози "Спутник V" и в
интервю изрази съмнения
относно закупуването от
Брюксел на американско-
германската ваксина "Пфа-
зер". "Производителят, на
който отдава предпочитание
ЕС, доставя повече ваксини
за САЩ, Обединеното
кралство и Израел, отколкото
за държавите - членки на ЕС.
Това е факт. Изисква поне
обяснение. Оказва се, че ЕС
значително е завишил
очакванията ни. Сега вижда-
ме, че пратките са много по-
бавни и съдържат много по-
малко ваксина, отколкото се
предполагаше", заяви Сиярто.

Москва
от вчера облекчи действащите
противоепидемични мерки в
града, вкл. забраната
баровете, ресторантите и
нощните клубове да работят в
нощните часове. Това съобщи
в личния си блог московският
кмет Сергей Собянин.
Бизнесът няма да трябва
повече да ограничава броя на
служителите, които работят в
офисите, написа Собянин.
Мерките влязоха в сила
вчера. Маските и ръкавиците
остават задължителни в
офисите в Москва. Носенето
им остава задължително и в
магазините и обществения
транспорт.

Съоснователят на
Майкрософт
Бил Гейтс заяви, че е останал
изумен от обема на "лудите" и
"зли" теории на конспирацията
за него, разпространяващи се
в социалните медии по време
на пандемията на COVID-19.
Той заяви в интервю, че би
искал да проучи какво стои
зад тях. Гейтс каза, че
милионите онлайн публикации
и "луди конспиративни теории"
за него и за най-добрия
американски експерт по
инфекциозни болести Антъни
Фаучи вероятно са се
утвърдили отчасти поради
комбинацията от плашеща
вирусна пандемия и възхода
на социалните медии.

:
Íàêðàòêî

Архивна снимка от 10 март 2011 г.:  Тогавашният вицепрезидент на САЩ
Джо Байдън се ръкува с руския премиер Владимир Путин в Москва

Клиенти пият кафе си на външни маси на барче в Барселона. С близо
2,5 млн. заразени и 55 400 смъртни случая за COVID-19 от началото

на пандемията, Испания се нарежда сред най-силно засегнатите
страни от коронавируса в Европа.

надеждна и безопасна вак-
сина. Висока оценка съвет-
никът на премиера даде съ-
що на китайската ваксина
"Синофарм". С нея бяха иму-
низирани голям брой граж-
дани. Съветникът на преми-
ера не вижда проблем в то-
ва Чехия самостоятелно, без
посредничеството на Евро-
пейската комисия, да заку-
пува ваксини директно от
компании производителки.
По думите му това е необхо-
димо, за да се осигури ефек-
тивна реализация на кампа-
нията за ваксинация на жи-
телите на страната=

Същевременно властите в

китайската столица Пекин
ще изискват от всеки прис-
тигащ от нискорисков район
на страната между 28 януа-
ри и 15 март да показва от-
рицателен тест за коронави-
рус. Градската управа затя-
га противоепидемичните
мерки преди предстоящата
Лунна нова година и годиш-
ната сесия на китайския пар-
ламент. По-строгите мерки се
въвеждат преди пиковия се-
зон на пътуванията за Лун-
ната нова година, който за-
почва от днес, и преди за-
почващата на 5 март годиш-
на сесия на китайския пар-
ламент. ç

Ïúðâè ðàçãîâîð ìåæäó
Ïóòèí è Áàéäúí

Навални са били обсъдени,
а само каза, че са касаели
въпросите, които е повдиг-
нал Байдън, и не на всички
тях е било отговорено.

Русия е готова да обсъ-
ди със САЩ запазване на
договора "Открито небе",
ако има такъв интерес от
американска страна, каза
Песков. Сергей Рябков
отбеляза, че засега адми-
нистрацията на Байдън не е
правила предложения по
договора "Открито небе" и
въпросът за излизането на
Русия от него вече е прин-
ципно решен. Преди това
САЩ също взеха решение
да излязат от този договор.

Същевременно руският

парламент ратифицира
вчера споразумението със
САЩ за продължаване с
пет години на действието
на двустранния договор
Нов СТАРТ за ограничаване
на стратегическите ядрени
оръжия. Първо долната
камара, Държавната дума,
а след това и горната,
Съветът на Федерацията,
бързо одобриха текста с
единодушие. Това стана
след телефонния разговор
между руския президент
Владимир Путин и новия
му американски колега
Джо Байдън, в който
двамата изразиха задовол-
ство от размяната на
дипломатически ноти за

продължаване на действие-
то на договора. АП отбе-
лязва, че продължаването
на действието на Нов
СТАРТ не изисква одобре-
нието на Конгреса на САЩ.

Единственият останал в
сила договор между двете
страни за ограничаване на
ядрените оръжия изтича на
5 февруари. Байдън пред-
ложи той да бъде продъл-
жен с пет години и Кремъл
бързо се съгласи. Догово-
рът бе подписан през 2010
г. от тогавашните президен-
ти на САЩ и Русия, Барак
Обама и Дмитрий Медве-
дев. Той предвижда всяка
от двете страни да има не
повече от 1550 разгърнати
ядрени бойни глави и 700
разгърнати ракети и стра-
тегически бомбардировачи.

Русия отдавна се обявя-
ва за продължаване на
действието на Нов СТАРТ
без каквито и да било
промени. Администрацията
на предишния американски
президент Доналд Тръмп
обаче се съгласи да започ-
не преговори по въпроса
едва миналата година и
постави редица условия,
които блокираха преговори-
те. По време на кампанията
за президентските избори в
САЩ през ноември Байдън
даде да се разбере, че
предпочита договорът да
бъде удължен. ç
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Сенатът на САЩ
утвърди Антъни
Блинкън за
държавен секретар
на САЩ. Сенатори-
те одобриха
кандидата,
предложен от
президента Джо
Байдън, със 78
срещу 22 гласа.
Блинкън обеща, че
администрацията
на президента
Байдън ще
подходи към света
както със смире-
ние, така и със
самоувереност,
като заяви:
"Имаме много
работа да
свършим у дома,
за да повишим
авторитета си зад
граница".

Новият американски
държавен секретар Антъни
Блинкън - дипломат фран-
кофон, привързан към
трансатлантическите
съюзи, разклатени от
Доналд Тръмп, е близък с
Джо Байдън, въпреки
своите определено интер-
венционистки позиции,
които невинаги се споде-
лят от новия президент,
нито от американското
обществено мнение, пише
Франческо Фонтемаджи
от АФП. Натоварен от
президента демократ да
оркестрира "завръщането"
на САЩ на челно място
на международната сцена
след четири години на
унилатерализъм и дезан-
гажиране, 58-годишният
"Тони" Блинкън заявява,
че "американското лидерс-
тво все още има значе-
ние".

"Когато ние не сме
ангажирани, когато не
водим ние", тогава вероят-
но се случват две неща -
"или друга държава се
опитва да заеме мястото
ни, но не по начин, който
да отговаря на нашите
интереси или ценности,
или никой не го прави, и
тогава настава хаос",
обясни той пред сенатори,
които утвърдиха назначе-
нието му във вторник. Той
обеща също да "укрепи"
съюзите на Вашингтон, за
"противопоставяне" на
основните противници.

Разликата е видима

дори в стила на този
учтив и елегантен мъж с
прошарена коса, противно
на предшественика му
Майк Помпейо, по-груб в
обноските си и винаги
готов да избухне, когато
някой въпрос не му се

хареса. "Едва ли бихте
могли да бъдете по-учтив,
скромен и дискретен от
него", каза приятелят му
от детските години Робърт
Мали, председател на
организацията за предотв-
ратяване на конфликти
Международна кризисна
група. "Никой не си спом-
ня някога да го е виждал
да си изпуска нервите си
или да е изпадал в гняв",
добави той. Тази консен-
сусна личност се хареса
засега на републиканци,
които при гласуването му
осигуриха мнозинство, е
доста по-голямо от това
за "ястреба" Помпейо.

Въпреки желанието си
да обърне страницата
новият държавен секретар
впечатли с изявлението
си, че Доналд Тръмп "е
бил прав да заеме по-
твърда позиция срещу
Китай". "Това е едно добро
начало", зарадва се
сенаторът Линдзи Греъм,
верен поддръжник на
експрезидента. Но разног-
ласията вероятно ще се
проявят бързо, когато
стане въпрос за връщане
на САЩ в иранската
ядрена сделка.

За разлика от по-
известните си неотдавнаш-
ни предшественици Антъни
Блинкън няма тяхната
политическа тежест. При
все това рядко един
държавен секретар е бил
толкова близък с прези-
дента на водещата светов-
на сила - той е бил съвет-
ник на Джо Байдън в
Сената, както и негов
съветник, когато Байдън бе
вицепрезидент на Барак
Обама, преди самият той
да бъде назначен за
заместник държавен
секретар от 2015 до 2017 г.

Джо Байдън, след като
гласува за войната в Ирак
през 2003 г., възприе по-
малко интервенционистка
позиция, в унисон с една
Америка, уморена от

"безкрайните войни"

Поразен от безсилието
на САЩ по време на
геноцида в Руанда през
1994 г., Антъни Блинкън
продължи да се обявява в
подкрепа на военните
интервенции в името на
правата на човека по
време на правителството
на Обама. Понякога с
успех, когато пледираше
за изпращането на допъл-
нителни сили в Афганис-
тан, въпреки противопос-
тавянето на Джо Байдън.
Друг път без успех, като в
Сирия, където бившият
президент демократ
Обама избра ограничена
намеса. "Провалихме се в
предотвратяването на
ужасна човешка трагедия",
съжали Блинкън през май

пред телевизия Си Би Ес.
"Това е нещо, което нико-
га няма да забравя".

Тази привързаност към
човешките права идва до
голяма степен от втория
му баща Самюъл Писар,
един от най-младите
оцелели от холокоста,
изпратен в концлагер,
откъдето успял да избяга.
По време на изслушване-
то си в Сената Антъни
Блинкън разказа как,
когато американски танк
приближил скривалището
му, детето, застанало на
колене, "произнесло
единствените думи на
английски, на които го
научила майка му: "Бог да
благослови Америка".

Самюъл Писар, адвокат,
роден в Полша, се устано-
вил със семейството си в
Париж, където Антъни
Блинкън посещавал прес-
тижното училище "Жанин
Манюел". Неговият биоло-
гичен баща бил голям
инвестиционен банкер, а

майка му Джудит Писар
дълго време оглавявала
Американския център в
Париж. По време на
престоя си в Париж
Антъни Блинкън развива
интерес към музиката.

Страстта му
към рока

го съпровожда във Вашин-
гтон, където след следва-
нето си в Харвард кита-
ристът свири в група,
която изпълнява кавъри
на известни песни на
"Бийтълс", а напоследък
се възползва от каранти-
ната, за да композира
собствени парчета, но с
относителен успех. Преди
назначаването му средно
петдесетина души слушаха
всеки месец на платфор-
мата Спотифай двете
песни на А. Блинкън -
творческия му псевдоним
- рок балади с теноровия
му глас. Броят на слуша-
телите му нарасна 50 пъти
от два месеца насам. ç

Минусови температури, сняг, дъжд и
силни ветрове завладяха Гърция, пише
Епицентър. В континенталната част на
страната реки преляха и наводниха пътища.
Свлачища блокираха част от второстепен-
ната пътна мрежа. Втори ден вали сняг в
северната част на Гърция. Има наводнени
къщи, съобщават от областната управа.
Дори в ниските части на област Еврос, в
близост до границата с България, ниските
температури заледиха пътища. Затворени
са голяма част от училищата. Пътна поли-
ция предупреждава да се шофира много
внимателно.

Поради силни бури в Егейско и Йонийс-
ко море част от фериботите останаха на
котва и е прекратена връзката към няколко
острова. В сила е забрана малките плава-
телни съдове да напускат пристанищата.
Отчетени са рекордните за Гърция минус
14 градуса по високите планински места. ç

Ñíÿã è ñòóä áëîêèðàõà ÃúðöèÿСнимки Пресфото БТА
и Интернет

Британският премиер Борис
Джонсън отива в Камарата на

общините за седмичните
въпроси към министър-

председателя. Основните теми
са свързани с пандемията и

мерките срещу нея. Официални-
ят брой на британските жертви
при пандемията на коронавиру-
са премина 100 000. Премие-

рът заяви, че обмисля варианта
да бъдат определени хотели, в

които да бъдат настанявани
пристигащите от чужбина, с цел
да се предотврати разпростра-
нението на новите варианти на
коронавируса. Според Би Би Си

на принудителна изолация от
10 дни в специални хотели ще

бъдат подлагани повечето
пристигащи от Република Южна

Африка, Южна Америка и
Португалия.
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Дългогодишният вицеп-
резидент на Българския
футболен съюз Йордан
Лечков ще обяви преди
дебютния мач на новия
национален селекционер
Ясен Петров дали има
мениджърски интереси в
държавния тим. Лечков
заяви, че Борислав Ми-
хайлов е подал оставка
като шеф на БФС под
натиск. Бившата звезда
на Хамбургер говори и за
Димитър Бербатов, който
отскоро е в щаба на
Александър Томаш в Етър.
"Ще бъда внимателен и
преди първия мач на Ясен
Петров ще кажа дали в
националния отбор има
мениджърски интереси.
Ще видя списъка с повик-
вателните и ще анализи-
рам. Ето, казвам го.
Досега не ми е направило
впечатление в национал-
ния отбор да има мени-
джърски интереси и да се
оказва натиск върху
треньора. Христо Стоич-
ков е казал, че му е
оказван натиск да уреди
мач на националния
отбор? Не знам, питайте
Стоичков за това нещо.
За 10 години колко души
се извъртяха треньор след
треньор. Петев сега пое
Босна и Херцеговина,
нали беше и начело на
България. И какво постиг-
на?", започна Лечков при
гостуване в 7/8 TV.

"Стига сте ме обвинява-

Като видя списъка
на играчите,
повикани от новия
селекционер, ще
си кажа мнението,
заяви вицепре-
зидентът на БФС

Йордан Лечков продължава да твърди, че президентът на БФС Борислав Михайлов е сменен под натиск

Станислав Иванов
заяви, че
в България родните
играчи често обират вината за
слабото представяне на отбора,
в който играят. "Последната
година и малко усетих тежестта
на очакванията, но това е
нормално. От ранна възраст
започнах да играя в мъжкия
отбор на Левски. В големите
отбори родните играчи опират
пешкира", заяви футболистът на
американския Чикаго Файър.
"Славиша Стоянович е правилни-
ят човек за Левски и трябва да
му се даде време. Той е изцяло
отдаден на работата си, по цял
ден е на стадиона и работи, за
да върви отборът напред.
Стоянович държи на колектива,
което е много важно за отбор
като Левски. Мисля, че откакто
дойде на "Герена" нещата вървят
само нагоре, особено по
отношение на колектива", заяви
Иванов по "Нова телевизия".

Звездите на Барса
чакат заплати
от месеци, съобщава СОРЕ.
Новините за финансовото
състояние на каталунския гранд
в последно време не са никак
розови. Според информацията
футболистите не са получавали
възнагражденията си за послед-
ните два месеца, а за изплаща-
нето им  клубът ще вземе
кредит. Дълговете на Барселона
са колосални - 1,173 милиарда
евро.

Световната волей-
болна федерация
постави в "балон"
тазгодишното издание на Лигата
на нациите. Причината е панде-
мията от коронавирус в целия
свят. Концепцията с "балона"
свежда до минимум възможност-
та отборите да се заразят. Всички
16 участници ще бъдат поставени
при максимално стриктни
медицински мерки само в една
държава и ще бъдат тествани
постоянно за коронавирус.
Мъжките и женските тимове ще
изиграят равен брой мачове.
Домакините на "балоните" ще
бъдат определени през февруари.

:
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"Това е причината Бербатов да
започне работа в Етър. Той трябва
да изкара двегодишен стаж като
помощник-треньор, след което ще
получи така необходимия Про ли-
ценз. Вземе ли го, ще има право
да бъде треньор даже и в Англия.
Първоначално Бербо се целил в
школата на Манчестър Юнайтед,
където да води някой от юношес-
ките формации на "червените дя-
воли".

За целта Димитър трябва да под-
пише официален договор с Етър,
който да бъде заверен в БФС. Ако
се опита да се сдобие с бележка
за проведен стаж по втория на-
чин, това ще предизвика скандал
с отзвук не само у нас, но и във
ФИФА. "И това ще се случи. Бер-
батов е много амбициран да стане
треньор и ще извърви всички стъп-
ки, за да постигне голямото си же-
лание. Обаждането на Глейзър го
изненадало. Двамата никога не се
били чували по телефона. Вижда-
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ли са се един-два пъти в периода,
когато Димитър беше звезда на
Манчестър Юнайтед.

В същото време голмайстор №1
в историята на българския нацио-
нален отбор Димитър Бербатов по-
падна в престижна класация. Бер-
бо, който в събота ще навърши 40
години, беше нареден в Топ 100 на
най-великите футболисти в истори-
ята на Висшата лига.

Бившият нападател на Тотнъм,
Манчестър Юнайтед и Фулъм е на
64-та позиция в ранглистата на из-
вестното британско списание
FourFoutTwo. Бербо е поставен
между други двама легендарни на-
падатели за английския футболен
елит. След него е Лес Фърдинанд,
а на 63-то място е Матю льо Тисие.

"Техниката на Бербатов може да
бъде сравнена само с тази на Де-
нис Бергкамп", пише FourFourTwo.
Тримата най-велики в историята на
Висшата лига според списанието
са Тиери Анри, Кристиано Роналдо
и Алън Шиърър. ç

ли, че заради мен са си
тръгнали Бербатов и
Ивелин Попов! Защо
заради мен? Какво съм
казал? След всеки двубой
съм давал мнението си за
самия мач. Казвал съм
това, което сте видели и
вие. "Трите коня" не бяха
ли водещите в национал-
ния отбор? Бяха, нали? Е,
като са били, нали точно
те трябваше да поведат
отбора към победи, към
класирания. Едно време
нас не са ли ни критику-
вали при неуспех? Ще си
позволя за първи път да
коментирам думи на

Бербатов. Той нали каза,
че може да дойде да ни
оправи футбола. Е, хайде,
потърсете го сега", про-
дължи вицепрезидентът на
БФС.

"Бербатов няма нужния
опит. Боби Михайлов беше
пет години вицепрезидент
на Батето, преди да стане
президент. Това е много
важно. Аз твърдя, че
оставката на Боби е
нелегитимно подадена и
нелегитимно приета. Той
още е президент на
футболния съюз. Потърсе-
те го и го питайте. Дали
имаше натиск, за да

подаде оставка?  Аз също
не съм подавал оставка,
подписах се под присъст-
вен протокол", каза още
легендарният футболист.

В Сливен вложих мои
пари - от бизнеса и лични
спестявания. И къде е
Сливен сега? Няма го,
фалира. А знаете ли защо
фалира? Натиснаха данъч-
ните да не ми признаят
парите, които вложих във
футболния клуб като
разход. И Сливен приклю-
чи. Срещу мен имаше
шест съдебни дела, за
всички бях оправдан",
допълни Йордан Лечков. ç

Милена Тодорова зае осмо място на 15 км на европейското първенство по биатлон, което
започна в полския град Душники Здруй.  Българката допусна две грешки в четирите

стрелби и остана на 2:24.7 минути зад победителката. Милена Тодорова беше единствена-
та българска участничка в състезанието. Европейска шампионка стана представителката
на домакините Моника Хойниш-Старега, която измина трасето за 45:17.1 минути, като
пропусна само една мишена от 20.  Втора на 2.9 секунди без грешка в стрелбата

завърши Анастасия Меркушина от Украйна, а трета е рускинята Лариса Куклина 15.5
секунди с една пропусната мишена. В състезанието участваха 119 биатлонистки.
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Българският
алпиец повтори
най-добрия си
резултат за
Световната купа
от 2019 година

Алберт Попов записа
своето първо класиране в
Топ 10 през сезона за
Световната купа по ски
алпийски дисциплини по
време на нощния слалом
в Шладминг (Австрия).
Българинът даде девето
време в първия манш,
след което записа осмо
във втория и се поздрави
с шестото място, което е
неговият най-добър резул-
тат през сезона. Алберт
направи две много солид-
ни и почти безгрешни
спускания по заледена
"Планай", като благодаре-
ние на тях изравни своето
най-добро класиране в
кариерата, което също бе
постигнато в Шладминг
през 2019 г. Единствената
видима грешка, която Аби
допусна, дойде само
няколко врати преди края,
като до нея той се движе-
ше с темпо да измести
временния лидер Алекси
Пентюро (Франция), но в
крайна сметка остана на
0.72 секунди зад лидера в

Баскетболният отбор на
Олимпиакос се отдалечава
от плейофите в Евролига-
та. Александър Везенков и
съотборниците му не успя-
ха да издържат при визи-
тата си в Италия и отстъпи-
ха със 79:90 на един от то-
потборите Олимпия (Мила-
но) в двубой от 22-рия кръг
на турнира на богатите. По
този начин "червено-бели-
те" остават на 11-ата пози-
ция в класирането на най-
комерсиалния европейски
клубен турнир с баланс от
11 победи и 11 загуби. Ита-
лианците пък са на трето
място в подреждането с 14
успеха и 7 поражения.

Българският национал
Александър Везенков има
поводи за радост, въпреки
че тимът му загуби. Крилото
на отбора от Пирея записа
първия "дабъл-дабъл" в кари-
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Българският национал Александър Везенков записа първия "дабъл-дабъл" в кариерата си в Евролигата

Нападателите на Милан и Ин-
тер Златан Ибрахимович и Ро-
мелу Лукаку са си разменили
обиди по време на скандала по-
между им в голямото дерби за
Купата на Италия. "Нерадзури-
те" спечелиха с 2:1 и се класи-
раха за полуфинала в турнира.
Двамата едва не стигнаха до бой
в края на първото полувреме.
Те си допряха главите и се за-
сипаха с обиди.
Италианските телевизии RAI и

Sportmediaset разкриха какво
точно са си казали двамата иг-
рачи."Хайде, отивай да се зани-
маваш с твоето лайняно вуду,
малко магаре", казал Ибрахимо-
вич. "Искаш да говорим за май-
ка ми ли, кучи син! Престани да
се хилиш", отговорил Лакаку и
след това напсувал шведа. След
това Златан приканил бившия си
съотборник в Манчестър Юнай-
тед да разрешат спора си извън
стадиона.
Репликата на Ибрахимович за

вудуто е свързана със случка от
2018 г. Тогава Лукаку е играч на
Евертън, а собственикът на клу-
ба Фархад Мошири заяви, че на-
падателят е отказал офертата за
нов договор, защото е получил
"вуду съобщение", изпратено от
майка му. Тя е присъствала на
специален ритуал в Африка, на
който е получила предсказание,
че синът й не трябва да остава в
Евертън, а да подпише с Челси.
Кристиан Ериксен донесе по-

бедата на Интер с 2:1 в добаве-
ното време. Преди това Ибрахи-
мович отбеляза за Милан в 31-
вата минута, а Лукаку изравни
от дузпа в 71-вата. Заради скан-
дала помежду си двамата напа-
датели получиха жълти картони.
През второто полувреме Златан
беше изгонен от терена в 58-ата
минута. В съблекалнята шведът
е поднесъл извиненията си на
своите съотборници, но катего-
рично е отрекъл, че е обиждал
Лукаку на расова основа. ç

ерата си в Евролигата, след
като остави 18 точки и 10
борби на сметката си. При
стрелбата бившият играч на
Арис и Барселона бе 2/6 за
две точки, 4/10 от тройката
и 2/2 от наказателната ли-
ния. Българинът записа най-
висок коефициент на полез-
но действие в отбора си -
20, като получи 32 минути на
двубоя в Милано.

Колкото до самия мач,
Олимпия диктуваше събити-
ята на паркета в първото
полувреме, като преднина-
та на домакините достигна
цели 16 точки към края на
втората четвърт. Везенков
и компания обаче навакса-
ха пасива си в края на след-
ващия период, но в послед-
ната част Кевин Пънтър от-
беляза 12 от 25-те точки за
италианския тим и осигури
успеха за домакините. ç
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Новият мениджър на
Челси Томас Тухел е изклю-
чително щастлив, че е по-
лучил доверието на ръко-
водството на клуба. 47-го-

дишният бивш треньор на
ПСЖ подписа договор за
година и половина и отда-
де заслуженото на пред-
шественика си Франк Лам-
пард и свършената от него
работа. "Бих искал да бла-
годаря на Челси за дове-
рието в мен и моя екип.
Всички ние уважаваме мно-
го работата на Франк Лам-
пард и наследството, което

остави в Челси. В същото
време нямам търпение да
се срещна с новия си от-
бор и да се състезавам в
най-вълнуващата лига във
футбола. Благодарен съм,
че сега съм част от семей-
ството на Челси - това е не-
вероятно!", сподели герма-
нецът пред официалния
сайт на клуба.

"Никога не е лесно да

смениш треньора в средата
на сезона, но сме много
щастливи да осигурим един
от най-добрите европейски
специалисти в лицето на То-
мас Тухел. Все още има за
какво да играем и какво да
постигнем този сезон и след
това. Приветстваме Томас в
клуба", заяви пък директо-
рът на лондонския клуб Ма-
рина Грановская. ç

генералното класиране за
Световната купа.

Самият французин
завърши на трета пози-
ция, с изоставане от 0.82
секунди спрямо победите-
ля Марко Шварц. Австрие-
цът бе шести след първия
манш и даде второ време
във втория, с което стана
първия състезател с две
победи в дисциплината
слалом през сезона.
Втори остана Клеман
Ноел (Франция), който
остана на 0.68 секунди
зад победителя.

Така след края на
седмия от общо 11 слалом

през сезона, лидер в
класирането за малкия
кристален глобус с актив
от 489 точки е Шварц,
втори  e Себастиан Фьос-
Солевог (Норвегия), а
трети с 324 е Мануел
Фелер (Австрия). Фелер бе
лидер след първия манш
в Шладминг, но не достиг-
на до финала на втория и
по този начин отстъпи
второто място на норвеж-
кият си съперник. С 40-те
точки, които Алберт спече-
ли, той се изкачи с четири
позиции в класирането за
дисциплината слалом и
вече е 24-ти.

В битката за големия
глобус Пентюро остава
лидер с 860 пункта, втори
с 607 е Марко Одермат
(Швейцария), а трети с
566 точки е Шварц. С
доброто си класиране в
Шладминг Попов се
придвижи с цели 40
позиции напред в класи-
рането за големия
глобус и заема
69-о място.

Сезонът за българския
алпиец, както и за целия
керван на Световната
купа продължава този
уикенд с два слалома в
Шамони (Франция). ç

23-годишният Алберт Попов
направи две отлични

спускания на заледената
писта в Шладминг

Èíòåð íà
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„Кооперативно село“ –
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ÇÅÌß07.30 "Антидот" (п)
08.00 "Дискусионен клуб" (п)
09.00 "За историята свободно" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
12.00 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 "Не се страхувай" (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита линия

със Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 Документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова
21.00 "Не се страхувай" (п)
22.00 ТВ пазар
22.15 Новини (п)
22.45 "Актуално от деня" (п)
23.20 "Студио Икономика" (п)
00.20 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
01.35 "Общество и култура" (п)
02.35 "Не се страхувай" (п)
03.35 "Лява политика" (п)
04.50 "За историята свободно" (п)
05.50 "Дискусионен клуб" (п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Законът на Дойл - тв филм /2

сезон, 5 епизод/ (12)
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Катя иска да отслабне - детски тв

филм /Швейцария, 2015 г./
15.15 Мън Уа - анимационен филм /8 и 9

епизод/
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории /п/
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Питай БНТ
22.00 Нощният управител - тв филм /5

епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 БГ версия /п/
00.20 Светът и ние /п/
00.40 100% будни /п/
02.35 Култура.БГ /п/
03.45 Знаете ли, че…
04.00 Туризъм.бг /п/
04.30 Законът на Дойл - тв филм /2

сезон, 5 епизод/п/ (12)

bTV

05.40 "Домашен арест" - сериал, еп.11
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, с.3 еп.8
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 "Навсякъде ти" - сериал, еп. 9
15.00 Премиера: "Истинска любов" - се-

риал, еп. 25
16.00 Премиера: "Лекар в планината" -

сериал, с. 13, еп. 16 (последен)
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Малки убийства" - се-
риал, еп. 13

19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" -

сериал, еп. 19
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, с. 2,

еп. 2
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - се-

риал, с. 3, еп. 19
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Записът" - сериал, еп. 7
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп.

61
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.50 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 124

bTV Action

05.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 3
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Рескю Ботс" - сериал, еп. 7 - 10
08.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 3
09.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 4
10.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 5
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 12
12.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 10
13.00 "Убийство под прожекторите" - три-

лър (САЩ, 2019), в ролите: Кришел
Стаус, Никол Билдърбек, Джейсън
Доли, Дарин Деуит Хенсън и др.

15.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 4
16.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 5
17.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 11
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 13
19.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 6
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стоте" -

сериал, с. 7, еп. 16
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Следите на

войната" - екшън, трилър (САЩ,
2009), режисьор Джон Картър, в
ролите: Куба Гудинг мл., Кларънс
Уилямс III, Джон Тери, Джаклин
ДеСантис, Ланс Редик, Джей Кей
Симънс и др.

23.45 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 16
00.45 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 13
01.45 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 6
02.45 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 11
03.45 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 5
04.45 "4x4" - предаване за офроуд авто-

мобили, с. 3, еп. 10

bTV COMEDY

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

10, еп. 14, 15
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

сериал

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

09.30 "Кухня" /п./ - сериал
10.00 "Героите на джунглата" - анимация,

приключенски (Франция, 2017), ре-
жисьор Давид Ало

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

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

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 9, еп. 17, 18
19.00 "Теория за големия взрив" - сери-

ал, с. 6, еп. 4
19.30 "Новите съседи" - сериал, еп. 42
21.00 "Столичани в повече" - сериал,

с. 3, еп. 11
22.00 "Кухня" - сериал, с. 6, еп. 17, 18
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 11, еп. 9, 10
00.00 "Героите на джунглата" /п./ - ани-

мация, приключенски (Франция,
2017)

02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
13, 14

08.00 "Малката стъпка" - анимация, ко-
медия, семеен (САЩ, 2018), режи-
сьори Кари Къркпатрик и Джейсън
Рийсиг

10.15 "Ривърдейл" - сериал, с. 3, еп. 15,
16

12.30 "Цар на войната" - екшън, крими-
нален, трилър (САЩ, Германия,
Франция, 2005), режисьор Андрю
Никъл, в ролите: Никълъс Кейдж,
Бриджит Мойнахан, Итън Хоук, Джа-
ред Лето, Евгений Лазарев, Уестън
Кейдж и др.

15.00 "Грешният съпруг" - трилър (САЩ,
2019), режисьор Бен Майерсън, в
ролите: Рик Коснет, Ранди Крау-
дър, Шарлът Греъм, Форест Хоф-
ман и др.

16.45 "Перфектната ваканция" - фентъзи,
комедия, семеен (САЩ, 2007), ре-
жисьор Ланс Ривера, в ролите:
Габриел Юниън, Морис Честнът,
Куин Латифа, Фейзон Лав и др.

19.00 "Ваканция" - комедия, приключен-
ски (САЩ, 2015), режисьори Джон
Франсис Дейли и Джонатан Голдс-
тийн, в ролите: Ед Хелмс, Кристина

Апългейт, Лесли Ман, Крис Хемсу-
ърт, Чеви Чейс, Бевърли Д`Андже-
ло, Майкъл Пеня, Реджина Хол

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Обетът" - драма, исторически (САЩ,

Испания, 2016), режисьор Тери
Джордж, в ролите: Оскар Айзък,
Шарлот Льо Бон, Крисчън Бейл,
Том Холандър, Раде Шербеджия,
Жан Рено, Джеймс Кромуел и др.

23.45 "Клетвата" - трилър, криминален
(Исландия, Великобритания, Гер-
мания, 2016), режисьор Балтазар
Кормакур, в ролите: Балтазар Кор-
макур, Хера Хилмар, Гисли Йорн
Гардаршон, Маргрет Бярнадотир и
др. [14+]

02.00 "Ривърдейл" - сериал, с. 3, еп. 15,
16

04.00 "Наблюдавам те" - трилър (тв филм,
САЩ, 2018), режисьор Сам Ървин,
в ролите: Андреа Богарт, Рейгън
Пастернак, Сиера Маккормик, Ро-
ки Майърс и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Военни престъпления" - сериал,
сезон 16 /п/

06.30 "Здравей, България"
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/

07.15 "Мистериите на Хейли Дийн: Смър-
тоносно имение" - мистери с уч. на
Кели Мартин, Джакомо Баесато,
Матю Мако и др.

09.00 "Коледен роман" - романтична ко-
медия с уч. на Алиша Уит, Дейвид
Алпей, Луси Гест, Линдън Банкс

11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 9

12.00 "Първият рицар" - приключенски
екшън с уч. на Шон Конъри, Ричард
Гиър, Джулия Ормънд, Бен Крос,
Лиам Кънингам и др. /п/

14.45 "Сезон за любов" - романтичен
филм с уч. на Отъм Рийзър, Марк
Блукас, Шели Томпсън, Лола Фла-
нъри и др.

16.30 "Трансформърс: Ера на изтребле-
ние" - екшън-фантастика с уч. на
Марк Уолбърг, Стенли Тучи, Келси
Грамър, Никола Пелц, Джак Рейнър
и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 6

21.00 "Аз преди теб" - романтична драма
с уч. на Емилия Кларк, Сам Клаф-
лин, Чарлз Данс, Джанет Мактиър,
Джена Коулман и др.

23.10 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 6 /п/

00.00 "Кралицата на Катве" - драма с уч.
на Дейвид Ойелоуо, Лупита Нион-
го, Мадина Налванга, Мартин, Ка-
банза, Тарин Киазе, Николас Ле-
вескю и др. /п/

Тв програма - четвъртък, 28 януари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Снежно

Днес ще остане ветровито, с променлива облачност, по-значителна над източните райони.
Температурите през деня ще бъдат от минус 1 до плюс 5 градуса.

През нощта срещу петък вятърът ще се ориентира от югозапад и студената въздушна маса
бързо ще отстъпва на североизток, замествана от по-топли въздушни маси. Минималните
температури ще бъдат от минус 7 в източните райони до нула, плюс 1 градуса в крайните
западни и северозападни части на страната. През деня в петък облачността ще бъде промен-
лива, намаляваща до незначителна в западната половина на страната. максималните темпера-
тури в Западна България ще бъдат от 6 до 10 градуса, а в източните райони - все още малко
по-ниски.

В събота ще се повишат и минималните температури и ще бъдат от минус 2 по високите
места на изток до 4 в западните райони. От запад на изток за кратко ще превали дъжд, но
валежите ще бъдат краткотрайни. В съботния ден облачността ще бъде променлива, а дневни-
те температури ще са от 2 градуса в Източна България до около 10 на места в западните
райони.

В неделя температурите ще останат над обичайните за края на месеца: минимални около и
над нулата и дневни от 4 до 10 градуса. Ще бъде облачно, с превалявания от дъжд, в
планините - от сняг.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Обетът" - драма,
исторически, в ролите: Оскар Айзък, Шарлот
Льо Бон, Крисчън Бейл, Том Холандър, Раде

Шербеджия, Жан Рено, Джеймс Кромуел и др.



ÊÓËÒÓÐÀ 28.01.2021 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

16

Äæåéí Ôîíäà ùå ïîëó÷è ïî÷åòíà
íàãðàäà "Çëàòåí ãëîáóñ"

Джейн Фонда е безс-
порна фигура в Холивуд
като актриса и социална
активистка и знаменитата
й кариера ще бъде почете-
на с най-високата награда
"Златен глобус". Номинаци-
ите за наградите "Златен
глобус" ще обявят на 3
февруари. Актрисата ще
получи наградата "Сесил
Б. Демил" за принос към
филмовата индустрия по
време на 78-ата годишна
церемония за наградите
"Златен глобус" на 28
февруари, съобщи Асоциа-
цията на чуждестранните
журналисти в Холивуд.
Сред предишните лауреати
са Том Ханкс, Джеф Бри-
джис, Опра Уинфри, Мор-
ган Фрийман, Мерил
Стрийп, Барбра Стрейзанд
и Сидни Поатие.

Актрисата вдъхновява
фенове и критици с фил-
мите си "Клут" и "Завръ-
щане у дома".  Тя е дъще-
ря на носителя на "Оскар"
Хенри Фонда и сестра на

Цялата поезия
на Атанас Далчев събра-
на в ново издание
Поезията на Атанас Далчев
излезе в ново издание,
наречено "Събрано". Втори
том от поредица, която
представя най-ярките
имена в родната литерату-
ра, издателство "Милени-
ум". Книгата дава автен-
тична и изчерпателна
селекция на творбите,
излезли изпод перото на
големия поет. Той е сред
видните български поети и
преводачи на 20-а век.
Автор е на стихове с ярка
философска проблемати-
ка. Превежда стихотворе-
ния и белетристика от
френски, испански,
италиански, немски и
руски. През 1972 г. е
удостоен с Хердерова
награда на Виенския
университет.

Филмова школа ще носи
името на Сидни Поатие
През 1963 г. актьорът
Сидни Поатие снима филм
в Аризона, "Лилии на
полето". Изпълнението му
води до историческо
събитие - Поатие става
първият чернокож актьор,
удостоен с "Оскар" за
главна роля. Сега Аризона
отново се оказа място на
още едно забележително
постижение - създава се
школа на негово име.
Играе в постановки като
"Поргий и Бес", смятан за
най-добрия актьор на
Америка.

Íàêðàòêî

:

Îïåðà Ïëîâäèâ ïðåäñòàâÿ ïðåìèåðàòà íà áàëåòà "Áàÿäåðêà"

Стрийминг платфор-
мата "Дисни плюс"
ограничи достъпа до
анимационните филми
"Питър Пан" (1953),
"Дъмбо" (1941), "Швей-
царското семейство
Робинзон" (1960) и
"Аристокотки" (1970)
заради оскърбителни
расистки стереотипи в
тях, съобщи британският
в. "Мирър". Тези филми
вече не могат да се
гледат от деца под
седем години. По-голе-
мите деца гледат само с

"Äèñíè" îãðàíè÷è äîñòúïà
äî "Ïèòúð Ïàí" è "Äúìáî"

Êàìåí Äîíåâ ùå
èãðàå Ñèðàíî
äüî Áåðæåðàê

Камен Донев се завръ-
ща като гост на сцената на
театър "Българска армия"
с ролята на Сирано дьо
Бержерак. Режисьор на
спектакъла е Стоян Радев.
В новото сценично пре-

дизвикателство влизат
Ясен Атанасов, Луизабел
Николова, Георги Къркела-
нов, Тигран Торосян, Вла-
дислав Виолинов, Асен Ко-
биларов и Ели Колева. Ще
ги подкрепят и студенти от
театралния колеж "Любен
Гройс". Премина първата
репетиция на новия "Сира-
но дьо Бержерак" от Ед-
мон Ростан. Днес на ка-
мерна сцена ще гледаме
"Вкус на мед" от 19.30 ч.
Повече от 60 години след
написването, "Вкус на мед"
звучи по-актуално от вся-
кога. Постановката на ре-
жисьора Красимир Спа-
сов. ç

Опера Пловдив ще пред-
стави на 30 януари и на 2
февруари премиерата на
едно от най-зрелищните ба-
летни произведения - "Ба-
ядерка" по музика на Луд-
виг Минкус и хореография
на Мариус Петипа.

Класическото заглавие
разкрива трагичната лю-
бовна история на индийс-
ка танцьорка в храм. То е
базирано на баладата на
Гьоте "Богът и баядерката",
заимствана от древна ин-
дийска творба.

Постановката е режи-
сьорски дебют на прима-
балерината Веса Тонова,
която създава спектакъла
за сцената на Опера Бур-
гас през 2018 г.

Благодарение на добро-
то партньорство между две-

разрешението на роди-
тели.

В "Питър Пан" коренно-
то население на Северна
Америка е наречено
"червенокожи", в "Дъмбо"
има стереотипно предста-
вяне на афроамериканци-
те, а в "Аристокотки" -
пародия на азиатците.
Същото се отнася за
"Книга за джунглата".
През май миналата
година стана известно, че
от римейка на "Лейди и
Скитника" отпада песента
на сиамските котки. ç

Питър Фонда. Извън
киното тя създаде органи-
зации в подкрепа на
равенството на жените, за
предотвратяване на
бременността при тийней-
джърките и за подобрява-
не на женското здраве.
Активистка е за либерал-
ни политически каузи.

Джейн Фонда, която е
на 83 години, е номинира-
на пет пъти за "Оскар" и е
удостоена с две награди -
за ролите си в "Клут" и
"Завръщане у дома".
Прочутите й роли са в
"Китайски синдром",
"Електрическият ездач" с
Робърт Редфорд, "Уморе-
ните коне ги убиват, нали",
"Девет до пет" с Доли
Партън. През 2019 г. бе
арестувана по време на
мирен протест срещу
климатичните промени на
Капитолия. Миналата
година тя издаде биогра-
фия, в която описва
личните си преживявания
по време на протестите. ç

те институции поставя "Ба-
ядерка" и с балетистите на
Опера Пловдив. След ин-
тензивни репетиции с меж-
дународната трупа, поради
извънредните обстоятелст-
ва "Баядерка" ще заплени
зрителите с прецизно изра-
ботените театрални и тан-
цови елементи. Сценогра-
фията е дело на известния
художник и сценограф Иван
Токаджиев, а сценичните то-
алети на художника на кос-
тюмите Цветанка Стойнова.

Спектакълът се поставя
изключително рядко зара-
ди високото ниво на изпъл-
нение, нужния финансов
ресурс и големия брой
участващи балетисти, а
осъществяването му е за-
явка за нивото на всеки те-
атър. ç


