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Председателят на Антикорупционната комисия и бивш главен прокурор Сотир Цацаров е поискал от сегашния обвинител номер 1
Иван Гешев да го провери, съобщи dir.bg. Става дума за твърденията на премиера Кирил Петков, че има последствия от изнесената
от него класифицирана информация. Вчера Цацаров депозира оставката си в Народното събрание. Тя влиза в сила от 1 март. ç
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Ñàðàåâî ñ íàéìðúñåí âúçäóõ
â ñâåòà
Вчера сутринта Сараево
осъмна с най-мръсния
въздух в света, сочат
данни на специализирания сайт IQAir. В 07:00
ч. сутринта столицата на
Босна и Херцеговина
имаше индекс на замърсеност (AQI) 287,
изпреварвайки сериозно
Лахор (224), Делхи
(216), Ухан (196) и
Калкута (174). Сред
десетте най-големи
градове или столици с
най-лошо качество на
въздуха в света се
нарежда и хърватската
столица Загреб (173),
следвана от Белград
(170). Българската
столица София е на
девето място по AQI
индекс - 164. Според
данните на IQAir качеството на въздуха в
Сараево вчера сутринта
е било "много нездравословно", като допълва,
че концентрацията на
фини прахови частици
PM2.5 е 47,4 пъти повисока от препоръчаните
стойности на годишна
база на СЗО. ç
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"Георги Иванов-Гонзо е
новият технически
директор на БФС. Договорът е факт", разкри пред
БЛИЦ вицепрезидентът на
футболния съюз Емил
Костадинов. "Много близо
сме до подписване на
договор за две контроли
на националния отбор в
Катар на 26 и на 29
март. Първо - срещу
Хърватска, а след това и
с тима на домакините на
Мондиала", съобщи още
членът на Изпълкома
на БФС. ç
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от народа без
спестявания
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ъпреки че депозитите се увеличават, много малка част от българите успяват да
спестяват, заяви вчера по националното
радио Тихомир Тошев, кредитен консултант. "Малките депозити намаляват и се
теглят. Масовият българин не може да
заделя и даже харчи част от заделеното.
Около 20% от българите са тези, които
забогатяват и трупат повече депозити.
80% по-скоро са в другата част, където им
се налага дори да харчат част от малките
си спестявания", обясни той. Относно
срочните депозити Тошев посочи, че банките, които предлагат такива депозити, вече са много малко, а повечето изобщо са
премахнали тази възможност. "Всички големи банки нямат лихви по депозитите.
Банките са пълни с пари. Тъкмо бяха позаглъхнали последиците от предишната
световна финансова криза и се появи
COVID кризата, която, въпреки че не е
толкова тежко финансова, пак събуди спестовни настроения. В момента българите
държат над 62 милиарда лева в банките, а

на банките това им е разход. Раздадените
кредити са 28 милиарда лева. Другите пари тежат на банките, затова те не плащат
лихви по депозитите. За свръхналичности
банките въведоха такси - ако вие сте спестили над 400 хил. лева, банката ви взема
и такса", припомни Тошев. Той подчерта,
че тъй като повечето банки не плащат никакви лихви върху спестените средства, хората си държат парите в обикновени разплащателни сметки.
5

София.
Огромна
опашка
се изви
вчера
пред БНБ.
Гражданите
желаеха
да закупят
юбилейната
монета
с номинал
от 10 лева,
посветена
на 150-тата
годишнина
от рождението на
българския
национален
герой Гоце
Делчев.
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Части от страната
са застрашени от влизане в четвъртия етап
от правителствения
план за борба с пандемията. Това са районите, в които са заети над
80% от интензивните
легла. Северен центра-

лен район вече е на
прага на локален локдаун, тъй като са запълнени 75,8% от интензивните легла. В Русе в двете университетски болници са пълни
80% от интензивните
легла. Само 8% делят

Северен Централен район да влезе в Етап 4
по заетост на интензивните легла, показва картата за 17 януари, публикувана от Министерския съвет.
По новия План за
справяне с пандемията при Етап 4 - над
80% заетост на интензивните легла, ще работят само магазините
за хранителни стоки,
дрогериите, аптеките,

оптиките, зоомагазините, банките, пощите
и куриерските фирми,
застрахователите, доставчиците на платежни
услуги и телекомуникационните оператори.
Учениците пък минават на онлайн обучение. Предвижда се да
работят детските градини. Северен Централен
район ще влезе в етап
4 след 5 дни, сочат
прогнозите.
2
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ко има нещо, което
може категорично
да разруши намерението на действащия министър-председател Кирил Петков да
постигне пробив в
българо-македонския
тупик, то е търговският
подход към решаването
на проблема. Икономизирането му може и да
изглежда добра бизнес
стратегия за възпитаника
на Харвард, но в среда,
където емоциите върлуват
със страшна сила, то
няма да му донесе дивиденти, особено сред
българския народ. Народ,
който, когато стане въпрос за Македония, не се
опъва много на максималистичния подход - всичко или нищо, от който си
и патим от 1913 г. насам.
Започващата днес
визита на премиера в
Скопие по повод 30-ата
годишнина от независимостта на Република Северна Македония (РСМ)
не е прибързана, както я
нарекоха от опозицията в
лицето на ГЕРБ. Тя е неизбежна, защото се
вписва в поредицата
български добронамерени
стъпки към нашите съседи и братя, като се почне
с факта, че първи признахме държавата им през
1991 г.
Петков отива в
Скопие въоръжен с
българското единство,
формирано по време на
КСНС при президента
Румен Радев, по приемането на РСМ в ЕС - да на
членството, но след
изпълнението на шестте
основни български
изисквания, залегнали в
Рамковата позиция на МС
от октомври 2019 г. Там
между другото няма нищо
свързано с македонската
идентичност и език, но
има много отнасящо се
до националната сигурност на България, до
изчистването на паметта
на македонските българи,
до спиране на клеветническите кампании срещу
нашата страна. Тази
позиция бе надградена от
президента Радев с
искането за вписването
на българите като малцинство в конституцията
на РСМ и с изместването
на фокуса към правата
на македонските българи.
Що се отнася до
въпроса има ли македонска нация, кога е рождената й дата, има ли
собствен език тази нация
или говори на "югозападна
писмено-регионална норма
на българския език", то
тази проблематика трябваше да бъде поставена
с цялата й тежест през
2017 г., когато се подписваше договорът за добросъседство, когато
Гърция изнуди заради
членството в НАТО
тогавашната Република
Македония да си смени не
какво да е, а името.  2

Георги
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Само 8% делят Северен
Централен район да влезе
в Етап 4 по заетост на интензивните легла, показва
картата за 17 януари, публикувана от Министерския
съвет. По новия План за
справяне с пандемията при
Етап 4 - над 80% заетост
на интензивните легла, ще
работят само магазините за
хранителни стоки, дрогериите, аптеките, оптиките, зоомагазините, банките, пощите и куриерските фирми,
застрахователите, доставчиците на платежни услуги,
телекомуникационните оператори. Учениците пък минават на онлайн обучение.
Предвижда се да работят
детските градини. Северен
Централен район ще влезе
в етап 4 след 5 дни, сочат
прогнозите.
В плана страната е разделена на шест клъстера.
Противоепидемични мерки

ще бъдат въвеждани на регионално ниво в зависимост от натовареността на
интензивните отделения и
на медиците в конкретния
клъстер, припомня Днес.бг.

Южен Централен регион се
очаква да влезе в Етап 2
след пет дни, при който
има между 60% и 70% заетост на интензивните легла. При него се предвиж-

да по-строг контрол на документите за ваксинация,
учениците преустановят заниманията по интереси, с
изключение на тези, в рамките на целодневната организация на обучението,
които се провеждат без
смесване на ученици от
различни паралелки. Североизточен, Северозападен
и Югоизточен регион са на
прага на Етап 1 със заетост на интензивните легла между 50% и 60%. Няма
да се въвеждат допълнителни ограничения, но ще бъде засилен контролът по
спазване на вече съществуващите противоепидемични мерки - носене на
маски, дистанция, зелен
сертификат и тестване в
училище.
Най-много са свободните интензивни легла в Югозападен регион - 37,4% са
заетите. ç
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мрачен. Процесът няма да
е лек и ще изисква смяна
на гледни точки, заяви
Атанас Атанасов.
Той представи и своя
екип от зам.-министри Весела Кондакова, Юли
Вълковски, проф. Бойко
Кадинов. Няма как без
силен и професионален
състав да променим средата, посочи министърът.
Кондакова ще отговаря
за сценичните изкуства,
авторското право, кино
сектора, фонд "13 века
България" и Националния
дворец на културата.
Вторият зам.-министър
Юрий Вълковски ще
отговаря за библиотеките
и читалищата, за нематериалното културно наследство, за програмите и
проектите, както и за
международното културно
сътрудничество, включително на това с Република
Северна Македония, което
трябва да включва общ
културен календар и

Íàêðàòêî
Управляващата
коалиция обсъди
съдебната реформа

обмен, обяви Вълковски.
На третия зам.-министър
Бойко Кадинов е поверен
ресор "недвижимо културно наследство". Той бе
категоричен, че сектор
"Култура" трябва да бъде
укрепен. Атанас Атанасов
каза, че е проведена
спешна среща с представителите на актьори от
киното, които искали
допълнителни средства.
Той обеща, че ще се
преразгледа Законът за
киноиндустрията и правилника за националния

киноцентър. Като втора
тема министърът коментира и протеста на художници срещу твореца, избран
да представи страната на
Венецианското бианале.
Относно изваждане на
партия ГЕРБ от НДК - тече
анализ на казуса, като се
изясни, ще се процедира,
бе кратък министърът.
Търси се ресурс за решаване на проблема с ремонта на операта в Русе.
Атанасов иска и повишаване на средствата за култура за 2022 г. ç
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Синдикалната федерация
на служителите в МВР настоява за спешна среща с
премиера Кирил Петков.
Причината са появилите се
информации за реформа и
преструктуриране на МВР
без обсъждане със синдикатите, съобщи БНР. От найголемия синдикат в МВР
обясняват, че в последните
седмици следят действия в
министерството, които са
насочени към изваждането
на отделни дирекции от състава на ведомството. Според членовете на синдиката това напомня на опитите от миналото за реформа
на парче в МВР, които са

се провалили. Валентин Попов, председател на Синдикалната федерация на служителите във вътрешното
министерство обясни, че извеждането на структури като Главна дирекция "Пожар-

От стр. 1
Този момент бе изпуснат от бившите управляващи от ГЕРБ под
благосклонно подканящия поглед
на тогавашния американски посланик Ерик Рубин. Това, което
може да се направи сега, е нашето Народно събрание да приеме документ, в който да разпише какво смята за исторически
правилно, както предложи бившият македонски премиер Любчо Георгиевски.
Топката сега е изцяло в полето на Скопие. Оттам вече четири години след подписването
на двустранния договор не изпълняват неговите положения и
не дават гаранции, че ще ги изпълнят. Вместо това, както виждаме, очевидно се опитват да натискат всякакви лобистки лостове от двете страни на Атлантика.
Тази политика засега не дава резултати. Тя само втвърдява българската позиция, която получава все по-голяма обществена
подкрепа.
Въпреки демонстрираното
твърдоглавие от северномакедонска страна и българската увереност, че историческата истина
стои зад нас като каменна стена, трябва да стигнем до компромис. Не толкова заради това
пусто членство в Европейския съюз, нас ни е имало на Балканите
преди него, ще ни има и след
него. Но трябва да се разберем
в името на паметта на общите
ни деди и на децата ни. Това е
най-смисленият стимул, другото
е от лукаваго.

:

Достъп до култура,
качествен културен обмен
на международно ниво,
опазване и използване на
нашето богато културно
наследство - това са трите
основни приоритета на
новия министър на културата и екипа му. Те ще бъдат
осъществени в светлината
на съставянето на национална стратегия за култура,
коментира Топновини.бг.
Страната ни има славно
минало и красиви традиции, можем да имаме
светло бъдеще. Аз лично
виждам България да заеме
своето достойно място на
световната карта, заяви
министър Атанасов.Това, на
което ще разчитам, е
заразното добро, здравия
разум, както и на силата
на всеки един от нас да
превъзмогне собственото
си его в името на общата
кауза. Вярвам, че с такава
енергия ще можем да
променим контекста, който,
за съжаление, в момента е

Áåç ðåöåïòà

на безопасност и защита на
населението" и Дирекция
"Национална система тел.
112" през тия дълги години
неколкократно се сблъсквахме и бяхме потърпевши
от опити за реформиране

на министерството на парче без съответния анализ,
без съответния диалог. До
момента недоволните полицаи уточняват, че нито една синдикална организация
в МВР не е уведомена за
планирането на подобни реформи. Нещата се развиват
на тъмно. Ние не сме информирани по никакъв начин. Не просто не участваме, ние нямаме официална
информация за това какво
и защо се случва. И в "Миграция", и в някои други
структури на МВР, разбира
се, че има напрежение и няма как да го няма, коментира още Попов. ç

Управляващата коалиция се
събра, за да осъди темата за
съдебната реформа. Заседанието
не беше медийно, а беше онлайн,
съобщи БГНЕС. Сред темите, които
ще бъдат обсъдени са предложенията за разделяне на Антикорупционната комисия, промени в
Закона за съдебната власт и
Наказателно-процесуалния кодекс.
Срещата стана на фона на
подадената оставка на Сотир
Цацаров като председател на
КПКОНПИ и исканията за оставка
на главния прокурор Иван Гешев.

Военната академия
„Г. С. Раковски“
преминава на дистанционно обучение
Военната академия "Г. С.
Раковски" преминава на онлайн
обучение. Причината е "усложняване на епидемичната обстановка в страната", пише на сайта на
Академията. В момента има 13
души от академията, които са
под карантина.

Въвеждат първата
„Зона 30“ в София
Столична община въвежда
първата "Зона 30" от февруари
за по-голяма пътна безопасност,
съобщи Топновини.бг. Ограничение на скоростта за движение
до 30 км/ч ще бъде въведена
през февруари по част от
уличната мрежа в центъра на
София. Ограничаването на
скоростта за движение в
центъра на столицата ще повиши
пътната безопасност и ще
стимулира споделеното ползване
на зоните, заяви зам.-кметът на
транспорта Кристиан Кръстев.
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Министърът на туризма от квотата на БСП Христо Проданов в
интервю за сайта "Епицентър" заяви на въпрос за COVID-ограниченията в туризма, че "единият от
начините да не се затворят границите и все пак да имаме чужди
посещения е зеленият сертификат.
Другата мярка е повишаване на
ваксинацията, която у нас е много
ниска. По тази причина в момента
ние не сме сигурна дестинация в
очите на хората, които имат намерение да посещават България. Важно е да се ваксинираме - първо,
за да сме здрави, и второ, за да
изграждаме добрия имидж на страната си". Министърът припомни, че
в Пампорово и в Банско, е създадена организация за спазване на
мерките от страна на собствениците на хотелите и на местните управи, за което лично се е уверил.
На въпрос за очакванията за летния сезон Проданов заявява: "Очакванията ни са да е по-добър от
миналата година. Но още не можем да стигнем стойностите от преди ковид-пандемията през 2019-а.
Имах разговор с туроператорите, които се занимават с входящ туризъм
и те казват, че записванията вървят
сравнително добре, но това не може да даде трайна оценка, защото
в последните 10 години възприятието за туризъм на хората се промени много. Знаете как се процедираше досега - още преди края на
летния сезон започваха записванията за следващия. Сега несигурната ковид-обстановка и незнанието
каква ще е ситуацията в страната,
в която човек иска да пътува, се
правят записвания в последния момент, именно с цел резервацията
да не бъде провалена. Така че не

Наскоро министърът на туризма се срещна с футболната звезда Христо
Стоичков, който ще помага за туристическата реклама на България

може да се каже със сигурност отсега какъв ще е летният сезон, но
все пак записванията към този момент показват, че можем да очакваме добри резултати".
На въпрос "Какъв процент от
туризма е ударен, заради ковидвълната?" Поданов отговаря, че
близо 15% са затворените фирми
заради ковид-кризата Голяма част
от операторите и хотелите се възползваха от помощта на държавата. "Нека да припомня, че сезон
2021-а беше спасен от вътрешния туризъм. Това беше една възможност на българския туристически бранш да покаже, че България
е хубаво място за отдих и не бива
да бъдат предпочитани дестинациите в Гърция и Турция".
Изброявайки проблемите пред
отрасъла министър Проданов заяви: "Безспорно, най-големите проблеми идват от завишените цени на
тока. Дори хотели, които работят,
като им дойде сметката, са стресирани. Това е основният бич в
момента. В проведените през пос-

ледните две седмици срещи с
браншовите организации винаги се
поставяше и въпросът за кадрите
в туризма. Но не само в туризма,
този проблем е повсеместен за
цяла България - той е свързан и с
демографската криза, и с остаряването на населението, и с големия мигрантски поток от България
навън към целия свят".
На въпрос за приоритетите в
политиката в бранша Проданов допълни: "Първо, да изчистим имиджа на България. В много държави възприемат страната като евтина и алкохолна дестинация. Това, което трябва да покажем на
света под формата на реклама е,
че България е най-красивото място на света. На 111 000 кв. км.
са събрани планини и море - България е на второ място по минерални извори след Исландия, на
трето място по културно-археологически забележителности след
Гърция и Италия, има предпоставки за круизен туризъм, на границата ни е р. Дунав, единствената

плавателна река в Европа. Тоест
на това малко късче земя е разположено всичко, което може да
се развива като туризъм. Това
трябва да покажем на хората, за
да имат желание да идват да почиват тук.
На въпрос за вече анонсираното участие на суперзвездата на
световния футбол Христо Стоичков в рекламата на туризма в България министърът заяви: "Стоичков
е най-разпознаваемото българско
лице по света. Ние трябва да използваме неговия потенциал, неговия капацитет, за да видят хората по света, че в нашата страна,
на това красиво място, са се родили много шампиони като Христо Стоичков, като Стефка Костадинова, чийто рекорд от 30 години никой не е подобрил. Имаме
какво да покажем на света, имаме и хората, които да промотират
българския туризъм, така че ще ги
използваме".
Запитан как можем да се справим с конкуренцията на туристически държави като Гърция, Турция
и Хърватска, Проданов допълни:
"Трудно е, защото тези страни разполагат с в пъти повече бюджет
за реклама, отколкото разполагаме ние. Още повече, че ние като
туристически дадености сме доста
по-добре от тези страни, които изброявате. Примерно, в Турция е
добре развит морският туризъм,
защото имат такава инфраструктура, в Гърция - също. При нас
обаче е по-добре развит ски-туризмът, защото имаме планини и
особено силно развит е СПА-туризъм, който при тях отсъства.
Имаме предимства, просто трябва
да го покажем", заяви Проданов.ç

Ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ è âèöåïðåçèäåíòúò Éîòîâà
ñå çàêëåâàò íà 19 ÿíóàðè çà âòîðè ïúò
Ñëåä öåðåìîíèÿòà â Íàðîäíîòî
ñúáðàíèå Íåãîâî ñâåòåéøåñòâî
ïàòðèàðõ Íåîôèò ùå ãè ïîñðåùíå â
Ïàòðèàðøåñêàòà êàòåäðàëà "Ñâ.
Àëåêñàíäúð Íåâñêè" è ùå îòñëóæè
òúðæåñòâåí ìîëåáåí
Президентът и вицепрезидентът Румен Радев и
Илияна Йотова ще положат
клетва за втория си мандат
пред Народното събрание
на 19 януари. Това ще се
случи на тържествена
церемония от 10 ч.
Ще бъде прочетено
решението, с което ЦИК
обявява Румен Радев и
Илияна Йотова за избрани за президент и вицепрезидент на България.
След това двамата ще
положат клетва пред
Народното събрание да
спазват Конституцията и
законите на страната и
във всичките си действия
да се ръководят от интересите на народа. Радев
ще направи обръщение
към народа и Народното
събрание.
След церемонията в

Народното събрание в 11
ч. патриарх Неофит ще
посрещне в Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" Румен
Радев и Илияна Йотова и
ще отслужи тържествен
молебен по повод предстоящото им встъпване в
длъжност.
Патриархът ще поздрави държавния глава и с
архипастирско слово с
благопожелания за Божията благодатна подкрепа
за мирно и плодотворно
служение на българския
народ.
На церемонията са
поканени министърпредседателят Кирил
Петков, Министерският
съвет, членовете на Конституционния съд, представители на дипломатическия корпус, на регистри-

раните в България вероизповедания, на държавни
институции, предишни
президенти на Република
България и председатели
на Народното събрание.
Представителна гвардейска рота ще посрещне
официалните лица пред
централния вход на парламента.
Припомняме, че Радев
и Йотова спечелиха
балотажа на президентските избори, проведен на
21 ноември 2021 година.
На балотажа гласуваха 2
310 903 избиратели, като
избирателната активност
бе рекордно ниска - само

34.84%. За двойката Румен
Радев и Илияна Йотова са
гласували 1 539 650 българи, а за двойката Анастас
Герджиков и Невяна
Митева - 733 791.
На същата дата през
2017 г. Радев положи
клетва пред Народното
събрание като петият
президент на България.
"Заклевам се в името
на Република България, да
спазвам конституцията и
законите на страната и
във всичките си действия
да следвам интересите на
народа", произнесе Радев,
а залата му отговори с
овации.ç
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СЪБИТИЯ
 532 г. - В Константинопол
въстанието Ника, насочено
срещу високите данъци и
корупцията при император
Юстиниан I, е потушено
жестоко от войниците на
Велизарий, избити са около
30 000 души.
 1825 г. - Открита е
сегашната сграда на Болшой
театър в Москва.
 1871 г. - Във Версайския
дворец е провъзгласено
обединяването на Прусия,
Елзас и Лотарингия в
Германска империя (Вторият
райх), за император е
коронован Вилхелм I, a за
канцлер Ото фон Бисмарк.
 1911 г. - Осъществено е
първото кацане на самолет
върху палубата на кораб.
 1919 г. - Започва работа
Парижката мирна конференция за изработване на
мирните договори след
Първата световна война.
 1943 г. - Втората световна война: Съветската войска
пробива блокадата на
Ленинград.
 1997 г. - Норвежецът
Бьорг Ослунд става първият
човек, прекосил сам
Антарктида.
РОДЕНИ
 1689 г. - Шарл дьо
Монтескьо, френски мислител
 1830 г. - Григор Пърличев, български писател
 1879 г. - Александър
Балабанов, български учен
 1892 г. - Оливър Харди,
американски актьор
 1904 г. - Кари Грант,
американски актьор

 1935 г. - Дамян Дамянов,
български поет
 1940 г. - Недялко Йорданов, български поет
ПОЧИНАЛИ
 1936 г. - Ръдиард Киплинг, британски писател,
Нобелов лауреат
 2007 г. - Марко Семов,
български народопсихолог и
публицист
 2014 г. - Дойно Дойнов,
български историк, дългогодишен началник на ГУ
"Архиви"
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Áúëãàðñêèòå
ãðàäèíàðè
òðóäíî ñå
êîíêóðèðàò ñ
êîëåãèòå ñè,
çàùîòî íå
ìîãàò äà
ïëàùàò êàêòî
â ñòðàíèòå
îò Çàïàäíà
Åâðîïà
Проблемът с недостига
на работна ръка в земеделието става все по-сериозен и трябва спешно да
се намери начин за
решаването му, в противен случай има риск все
по-често реколтата да
остава неприбрана на
полето. За това алармират градинари и обсъждат
с Министерството на
земеделието варианти за
справяне с проблема.
Могат ли българските
фермери да бъдат конкурентни на колегите си от
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Íÿìà ìåðàêëèè çà
ðàáîòà íà ïîëåòî

други европейски страни
в борбата за дефицитните
сезонни работници, или и
тази година хиляди българи ще работят по полетата на Великобритания и
Италия? "Миналата година имахме тайната надежда, че във връзка с Covid
пандемията ще бъде
спрян мигрантският поток
от сезонни работници към

страните от Европа, обаче
там се засили дефицитът и
много от фирмите направиха сериозно лоби в тези
страни и бяха пуснати
чартърни полети". Това
каза пред БНР председателят на Асоциацията на
малинопроизводителите
Божидар Петков.
Той уточни, че една от
причините е, че български-

те градинари трудно се
конкурират с колегите си,
защото не могат да плащат така, както го правят
в страните от Западна
Европа. Според него
обаче тезата за по-високото заплащане там
отдавна е мит.
Друга причина е, че
при планирането на
инвестициите в земеделието у нас - никой не
отчита нуждата от работници. Българските фермери трябва да се справят и
с това, че сезонните
работници в страната спят
в палатки, а в чужбина - в
каравани. Божидар
Петков сподели, че се
обсъжда идея за мобилни
кампуси, в които у нас да
се настаняват сезонни
работници. По думите му
това трябва да стане с
европейско финансиране.ç

Ôåðìåðè ïèòàò: Êîãà ùå çàäúëæàò
ìàíäðèòå äà ïëàùàò ïî áàíêîâ ïúò?
Последните прогнозни данни
за цените на млякото и намаляващото поголовие у нас предизвикаха отново редица реакции у
фермерите и предложения за изсветляване на сектора. Животновъдите са подозрителни към
посочените очаквани цени от
0,72 лв./кг краве мляко за месец януари. "При нас (мандра в
Ловешка област) си е 0,60 лв./
кг и плащането идва, когато и
както може", споделя читател на
Агри.БГ. Как се осъществява и
контролира изкупуването на млякото в страната, се описва като
основен проблем за сектора.И
затова фермерите питат: " Кога
ще стане задължително плащането от мандрите към фермите
да е само по банков път, за да
не може да се крият данъци и

мляко от ферми и от мандри?"
Читател обръща внимание и
на порочната практика крави,
които не отговарят на изискванията за млечни, да се декларират като месодайни, но млякото
от тях да се продава на черно.
"Крайно време е за месо да се
декларират единствено месодайни породи и то сертифицирани
от селекционна организация.
Респективно да бъдат драстично повишени ставките за животновъди, отглеждащи месодайни
породи под селекция", смята той.
Друг пък вижда проблем в
липсата на решение за млякото, което остава от месодайните крави. "Да не мислите, че някой го изхвърля. Поне по 1500
кг от крава отиват на черния пазар през някоя ферма или ман-

дра, без да се плаща данък", убеден е авторът на коментара и пита: "Защо затриха пунктовете за
мляко?"
Според хората от сектора нелегалното продаване и изкупуване на мляко не е инцидент у нас,

а броят на едрия и дребен рогат
добитък у нас ще продължи да
намалява прогресивно до критични нива. Тук се появява и въпросът за субсидиите: "Като е намалял броят на овцете, защо ставката е по-ниска?", пише читател.ç

Îâöåòå, îòãëåæäàíè â Áúëãàðèÿ,
íàìàëÿâàò - âå÷å ñà ïîä 1 ìèëèîí
С 300 хиляди са намалели овцете, отглеждани в България през
последните три години, сочат
данните за регистрираните селскостопански животни у нас. Отчита се и намаляване броя на
говедата. Според статистиката
най-голям е броят на отглежданите селскостопански птици.
Според статистиката, публикувана в портала за отворени
данни, у нас в момента се отглеждат малко над 987 хиляди овце, докато преди три години са
били един милион и триста хиляди. По думите на председателя
на овцевъдната асоциация Симеон Караколев обаче разликата се
дължи не толкова на реално на-

маляване, колкото на отстраняване от електронната система на
виртуалните животни.

Актуалният брой на говедата
и биволите в страната е 534 хиляди, 156 хиляди са козите, да-

леч по-малко - едва малко над
15 хиляди са конете, отглеждани
у нас.
Селскостопанската статистика отчита, че пчелните семейства надвишават броя на прасетата - 553 хиляди свине е имало
във фермите в България, а 706
хиляди са пчелните семейства.
Първенци по броя в българското
животновъдство са птиците. Общият им брой е над 29 милиона.
Сред са и 144 щрауса.
В статистиката с отглежданите у нас животни намират място
и калифорнийските червеи. Те са
близо 58 хиляди, като изрично е
посочено, че мерна единица за
тях е квадратен метър.ç

Äî êðàÿ íà ìåñåöà
çåìåäåëöèòå
ìîãàò äà
ïðîìåíÿò âèäà íà
îñèãóðÿâàíåòî ñè
До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които
са и много земеделски стопани, могат да променят вида на
осигуряването си, напомнят от
Национална агенция за приходите. Самоосигуряващите се
лица задължително се осигуряват във фонд "Пенсии" на
държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и
във фонд "Общо заболяване
и майчинство".
Самоосигуряващите се лица, които изберат да внасят
осигурителни вноски и във
фонд "Общо заболяване и
майчинство", могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова
злополука и професионална
болест и безработица) на ДОО.
Другият вариант е да внасят
осигурителни вноски на по-нисък процент само във фонд
"Пенсии" на ДОО (за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт). В този случай обаче, напомнят от
НАП, те нямат право на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и др. изплащани от държавното обществено осигуряване.
Видът на осигуряването на
самоосигуряващите се лица
може да се променя за всяка
календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителният
директор на НАП. Срокът за
подаване на документа е до
31 януари на съответната година. Декларацията се подава по утвърден образец в офис
на НАП по постоянен адрес
или чрез е-услугите на приходната агенция с персонален
идентификационен код /ПИК/
или електронен подпис /КЕП/
. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност от самоосигуряващото се
лице през календарната година не може да се променя вече избрания и декларирания
вид осигуряване.
Повече информация и консултации за попълването на
данъчни и осигурителни декларации можете да получите
на телефон: 0700 18 700 /на
цена, съгласно тарифата на телефонния оператор/.
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Ñîáñòâåíèöè íà çåìåäåëñêè çåìè ïðîäàâàò
èìîòè, çà äà ïîñðåùíàò ñïåøíè ðàçõîäè
„Àãðèîí“ ïðåäëàãà áåçïëàòíè
êîíñóëòàöèè è îöåíêà íà íèâè
Притежавам земеделска
земя, но нямам възможност
да я обработвам и има опасност да запустее. Имам нужда от пари за лечение и спешно ми трябват пари за придобиване на друг имот. Това са
основните причини притежателите на земеделски земи да
се решат да продават нивите
си, става ясно от национално
представително допитване за
нагласите на собствениците
на поземлени имоти. Необходимостта от свежи пари за семеен празник или издръжка
на ученик и студент също са
сред водещите фактори за
продажба.
Най-важният въпрос обаче остава "на кого да продам земята си, така че да
получа справедлива цена и
сделката да е сигурна, без
да се притеснявам, че ще бъда измамен".
За близо 80% от анкетираните отговорът е категоричен - "Агрион". За поредна
година компанията е най-разпознаваемият земеделски
бранд в България и се полз-

ва с най-голямо доверие в
агросектора. Дружеството се
утвърди като безспорен лидер при покупко-продажба
на поземлени имоти и далеч
изпреварва основните си
конкуренти.
"Агрион" извършва покупки на земеделски земи в цялата страна от собственици
чрез посредник или от корпоративни клиенти. Компанията предлага оферти за закупуване на идеална част от
даден имот в случай на съсобственост.
Ако клиентът е стигнал до
решение за продажба, фирмата се ангажира да му
предложи адекватна цена и
оферта, отговаряща на спецификите на конкретния земеделски актив. С помощта
на специално разработен
софтуер компанията предлага безплатна оценка на земеделската земя.
Експертите на "Агрион"
подпомагат клиента с изготвяне на необходимите документи за сделка. При упълномощаване от страна на

клиента се подготвя цялата
сделка и продавачите се
явяват лично само за да си
получат сумата от продажбата.
"С безплатните оценки искаме да помогнем на собствениците на земеделски земи да добият реална представа за пазарната оценка на
активите им и каква цена да
очакват, ако решат да продадат имота си", казаха от
ръководството на дружеството. "Поради огромния интерес към нашата безплатна
оценка от тази година разширихме екипа на експерти,
които я правят. Правим всичко възможно, за да могат
собствениците да получат
своята оферта в рамките на
два работни дни"- споделиха от пазарния лидер.
Експертите прилагат индивидуален подход към вся-

ко едно запитване, за да гарантират прозрачна и адекватна цена. За разлика от
други компании "Агрион" не
използва метода на осреднена оценка за дадено землище, който изкривява ценообразуването, а формира цената на конкретния имот в
съответствие със специално
създаден алгоритъм, включващ различни компоненти.
Проучване сочи, че собствениците искат да продадат
своята земя на компании, които са доказали, че могат да
се грижат за нея и затова
избират най-често "Агрион".
Продавачите на земя и
любопитните да разберат цената й, традиционно правят
това на сайта на компанията
http://www.agrion.bg/bg/
request/sell,
както
и
на националния телефон 0800
111 66.

80% îò íàðîäà áåç ñïåñòÿâàíèÿ
Îêîëî 20% îò áúëãàðèòå ñà òåçè, êîèòî
çàáîãàòÿâàò è òðóïàò ïîâå÷å äåïîçèòè
Въпреки че депозитите
се увеличават, много малка
част от българите успяват да
спестяват, коментира в ефира на БНР Тихомир Тошев,
кредитен консултант и изпълнителен директор на
"Кредит център". "Малките
депозити намаляват и се теглят. Масовият българин не
може да заделя и даже харчи част от заделеното. Около 20% от българите са тези, които забогатяват и трупат повече депозити. 80%
по-скоро са в другата част,
където им се налага дори
да харчат част от малките
си спестявания", обясни той.
Експертът отбеляза още, че
извън традиционната форма
на инвестиция в недвижим
имот, много хора вече започват да се оглеждат и за
други инструменти, с които
да защитят парите си срещу инфлацията: злато, взаимни фондове, застраховки
живот с инвестиционен характер, допълнително пенсионно осигуряване.

Всички услуги, които ползваме на гише в банков
офис, с банков служител, ще
стават все по-скъпи. За това предупреди още Тихомир Тошев, кредитен консултант и изпълнителен директор на "Кредит център". По
думите му темата се обсъжда и на ниво ЕС, тъй като
тази тенденция към повишение не е само в България,
но пък тя се усеща най-рязко именно в по-бедните
страни като нашата.
Според Тошев на голяма
част от банките таксите за
онлайн банкиране са минимални, а има и доста операции без такси. "Преди години Европейският парламент забеляза, че банковите такси нарастват в доста
различни страни, тогава се
въведе евродиректива, която след това се обърна в
закон, който се прилага и у
нас. И сега всяка една банка в ЕС е длъжна да предлага на потребителите банкова сметка с обикновени-

те, стандартни операции, като таксите са фискирани
около средните за пазара
и които са обявени на сайта на БНБ", обясни кредитният консултант. Той добави, че има инфлация, а самият разход да се поддържа офис нараства и заради
това в следващите години
ще виждаме как банките ще
оптимизират клоновата си
мрежа.
Относно срочните депозити Тошев посочи, че банките, които предлагат такива депозити, вече са много
малко, а повечето изобщо
са премахнали тази възможност. "Всички големи банки
нямат лихви по депозитите.
Банките са пълни с пари.
Тъкмо бяха позаглъхнали
последиците от предишната

световна финансова криза
и се появи COVID кризата,
която въпреки че не е толкова тежко финансова, пак
събуди спестовни настроения. В момента българите
държим над 62 милиарда лева в банките, а на банките
това им е разход. Раздадените кредити са 28 милиарда лева. Другите пари тежат
на банките, затова те не плащат лихви по депозитите. За
свръхналичности банките
въведоха такси - ако вие сте
спестили над 400 хил. лева,
банката ви взема и такса",
припомни Тошев. Той подчерта, че тъй като повечето
банки не плащат никакви
лихви върху спестените
средства, хората си държат
парите в обикновени разплащателни сметки. ç

Àíäðåé Äåë÷åâ:
Ãîðèâàòà ùå
ïîñêúïâàò îùå
Значителен скок на горивата по бензиностанциите. С
повече от 0,50 лв. за литър
или 30% са поскъпнали масовите горива за една година, обобщи бТВ. Поскъпването на бензин А 95 е с 0,60 лв.
В началото на миналата година е струвал малко над 1,84
лв., а сега надвишава 2,40 лв.
При дизела увеличението е
още по-голямо. Миналия януари цената му тръгва от 1,84
лв. на литър, а сега е 2,48 лв.
за литър. Процентно това е
увеличение от почти 35%. Пропан-бутанът е драстично поскъп. От 0,90 лв. сега е над
1,40 лв. за литър. Най-драстично е увеличението при метана. Там поскъпването през
последните дни е с около 0,50
лв. - в момента е около 2,92
лв. за литър, така че наближава 3 лв.
"Тенденцията е по-скоро
към увеличаване цената на горивата, въпреки че през последната седмица на практика
няма промяна. Това спокойствие обаче е измамно", каза
в "Тази сутрин" Андрей Делчев от Българската петролна
и газова асоциация.
По думите му всички фактори сочат в посока на увеличаване на цената на горивата и основно цената на суровия петрол, която върви
стремглаво нагоре. "Силно се
надявам, че няма да стигнем
психологическата бариера от
3 лв. за литър бензин и дизел", каза Делчев. "Потреблението на течни горива в
момента е същото като през
2019 г. преди кризата. Тоест
то е стигнало предкризисните нива, а производството
изостава много", поясни още
той.
В този смисъл в момента
има опасност от дефицит на
суров петрол и това е основната причина цените да
вървят нагоре. "Рафинериите забавиха увеличаването
на продукцията си. ОПЕК взе
решение за увеличаване със
сравнително малки количества - 400 000 барела на ден.
Те не покриват рязко нарасналото търсене, тъй като
"Омикрон" не ограничава
бизнеса", обясни Андрей Делчев. Според него няма опасност да се стигне до това да
се редим на опашки за горива, тъй като в момента
България внася необходимите количества.
Цената на петрола нараства, като фючърсите върху петрол тип "Брент" докоснаха найвисоката си стойност от над
три години насам, тъй като инвеститорите залагат, че доставките ще останат слаби на
фона на ограничения добив от
страна на големите производители и незасегнатото търсене на горива по света от
новия щам на коронавируса.
Фючърсите върху петрола тип
"Брент" поскъпнаха с 0.5% до
цена от 86.46 долара за барел по време на сутрешната
търговия в понеделник. ç
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КООП новини
от Европа и света
ще", включваш етапите на развитие на Международния коо2022 ПРИВЕТСТВИЕ ОТ АРИЕЛ ГУАРКО - ПРЕЗИДЕНТ НА МКА перативен алианс, исторически
данни и документални свидетелСкъпи кооперативни приятели,
ства на 21 организации-членки,
Началото на новата година е вавключително и Централен коожен момент, година в която повече от
перативен съюз - България.
всякога светът ще се нуждае от икономически модел, фокусиран върху
ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА СВЕТОВНА
повишаване благосъстоянието на хоОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ
рата и този модел е кооперацията. ВъпКООПЕРАЦИИ /CCW/
реки епидемичната обстановка истоПроф. д.ик.н. Петър Стефанов - Президент на CCW, отправи
рическият 33-ти Световен Кооператиновогодишно послание към 27-те членове - национални оргавен Конгрес се проведе от 1 до 3 денизации
на потребителните кооперации от всички региони на
кември 2021 г. в Сеул, Южна Корея.
Международния кооперативен алианс.
Над 1500 представители на кооперативни организации от всички региони на МКА присъствено и онлайн взеха участие в конгреса. Делегатите дискутираха по темата за
засилване на кооперативната идентичност по време на 24 тематични сесии с 53-ма водещи докладчици.
В рамките на Конгреса се проведе "КООП ЕКСПО" на тема
"125 години - важни етапи от историята на Международния
кооперативен алианс" и официално беше представен Кооперативен алманах "Опознавайки историята да изградим по-добро
бъдеще".
През 2022 г. призовавам кооперациите от всички региони
на МКА да продължат да работят заедно за устойчиво и справедливо възстановяване на целия свят, засегнат от множество
социални, икономически, здравни и екологични предизвикателства.
Позволете ми да изразя своята огромна признателност към
усилията на над един милиард членове, обединени в три мили- КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА - ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА
она кооперации, които отново активно се включиха заедно с
националните правителства в подкрепа на своите членове и 2022 ПРИВЕТСТВИЕ ОТ СУЗАНЕ УЕСТХАУЗЕН обществото като цяло.
ПРЕЗИДЕНТ НА КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА
Искрено се надявам, че Вие, Вашите семейства и приятели
сте здрави и с вяра, че 2022 г. ще бъде щастлива и кооперативна година.
Ключови изказвания по време на заключителната сесия на
Световния кооперативен Конгрес:
"…. Трябва да се гордеем с
това, което сме постигнали.
Както споделихме, това са исторически времена. Затова нека продължим да прилагаме кооперативните ценности и
принципи и да се гордеем с кооперативната идентичност.
Кооперативни приятели, нека продължим напред, изграждайки заедно един по-справедлив, по-подкрепящ, по-приобщаващ,
по-демократичен свят, този по-добър свят, който всички искаме, този по-добър свят, който всички заслужаваме..."
Ариел Гуарко - Президент
на Международния кооперативен алианс
"…Не трябва да се губи повече време в разговори, сега е
време за действие. Иска ми се да можем да се научим да ЕВРОПЕЙСКАТА СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА В ПОЛЗА НА ХОРАТА
обичаме себе си, но бъдещето на децата си много повече..."
Европейската комисия предстаЙоланда Диас Перес, Министър на труда ви дългоочаквания План за дейсти социалната икономика, Испания вие и процъфтяване на социалната
"…Конгресът показа, че представители на кооперативни икономика. В него се предложени
организации от различни страни на различна възраст споде- ключови мерки в създаването на
лят обща кооперативна идентичност…"
подходяща бизнес среда, повече
Чо Уан Сеок - Председател на сдружение възможности за финансиране на
"Кооперативна солидарност"
предприятията и кооперациите за
"…Изключително важно е да се разработят критерии, из- повече осведоменост и признание.
мерващи материалното и нематериалното въздействие на
Сузане Уестхаузен кооперациите по време на световни кризи..."
Президент на Кооперативна
Ан Хойт, председател на Съюз
Европа сподели:
на здравните кооперации, САЩ
"…Планът за действие е стъпка напред в посока Европейската икономика да работи в полза на хората. ПриветстваСВЕТОВЕН КООПЕРАТИВЕН КОНГРЕС:
ЗАСИЛВАНЕ НА КООПЕРАТИВНАТА
ме мерките в Плана - създаването на Портал за социална
ИДЕНТИЧНОСТ
икономика на ЕС, с достъп до информация и финансиране на
В рамките на 33-тия Световен кооперативен конгрес в Се- предприятията и кооперациите, както и насърчаване на млаул, Република Корея, се проведе "КООП ЕКСПО" на тема "125 дежкото предприемачество. Това е признание за значимостгодини - важни етапи от историята на Международния коопе- та на кооперациите като двигател за справедливо, приобщаващо и устойчиво развитие. Предстои Европейската Комиративен алианс".
Официално беше представен разработеният Кооперативен сия да предостави набор от конкретни и практически мерки,
Алманах "Опознавайки историята да изградим по-добро бъде- за да продължим напред...".

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

ЗАСИЛВАНЕ НА КООПЕРАТИВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

да, равенство на половете и социално включване. В отговор на предложенията Комисията по
кооперативните принципи към Борда на МКА
разработи проект за тълкуване на принципите.
След задълбочен и експертен анализ и дискусии, Международният кооперативен алианс през
2016 г. публикува този
изключително ценен за
световното кооперативно движение документ
"Тълкуване на кооперативните принципи". Ключовото послание е, че
принципите трябва да се
прилагат в съответствие с икономически, културен, социален, правен и регулаторен контекст и средата, в която работят кооперативните организации от всички региони на МКА.
Насоките за тълкуване и практическото приложение на
Принципите имат за цел да обединят
знанията и опита на настоящото поколение кооператори в полза на следващото.
Това е "жив" документ, а не статичен и принципите и насоките за тяхното прилагане може да се доразвиват,
така както се променя кооперативното
движение в 21. Век, в среда на нови
предизвикателства и възможности.
EВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

2022 ПРИВЕТСТВИЕ ОТ МАТИАС ФИДЛЕР,
ПРЕЗИДЕНТ НА ЕВРО КООП
"Уважаеми
кооператори,
Измина една
динамична година - година, която постави пред
потребителните
кооперации в
Европа множество предизвикателства;
Националните
правителства полагат усилия в
управлението на здравната пандемия и нейните социално-икономически последици, а европейските потребителни кооперации оказват изключителна подкрепа на своите 30 милиона
членове и 7000 кооперации.
"ЕВРО КООП" се гордее с националните организации - членове, които продължиха да обслужват ежедневно потребителите, особено в селските и отдалечени райони, където хората
най-много се нуждаят от подкрепа;
Какво предприеха потребителните кооперации през
2021 г.?
 оптимизираха веригите за доставки;
 стартираха нови мобилни приложения;
 приложиха гъвкава ценова стратегия за намаляване на
социално-икономическия натиск от милиони потребители, особено най-уязвимите групи;
Организациите - членки дадоха своя принос и за зеления преход чрез подобряване устойчивостта на търговията.
Като доказателство за поетия ангажимент е подписаният
от "ЕВРО КООП" Кодекс на поведение за отговорен бизнес
и маркетингови практики в Европейския съюз. Целта е производителите, преработвателите и търговците на храни
да спазват общоприети правила и улесняват предлагането
на по-здравословни и сигурни храни на своите потребители.
И през Новата година "ЕВРО КООП" ще продължи да работи
за активизиране сътрудничеството между потребителните кооперации."

КООП ИТАЛИЯ С ИНОВАЦИИ В ТЪРГОВИЯТА
Като част от усилията за
ТЪЛКУВАНЕ НА КООПЕРАТИВНИТЕ
опазване на околната среПРИНЦИПИ
да
КООП Италия пусна на
От 2022 г. стартираме нова рубрика.
пазара нова бутилка минеЦелта е да ви запознаем с историческия
рална
вода КООП от 100 %
документ, които дава тълкуване на 7-те
рециклирана пластмаса.
кооперативни принципа.
Продукти за ежедневна
Кратка предистория
употреба, като бутилиранаПо повод 100-годишнината на Международния кооперата минерална вода са обект
тивен алианс през 1995 г. се приема общопризната в цял
на особено внимание от
свят Декларация за кооперативна идентичност. Глобалното КООП Италия, която от 2009 г. предприе кампания "Да консукооперативно движение през този 25-годишен период е мираме чешмяна вода всеки ден" с цел по-отговорно използпредлагало редица въпроси за обсъждане като дефиниция на ване на ценния изчерпаем ресурс водата.
кооперативни членове, образование и популяризиране на
Главна дирекция "Международна дейност", ЦКС
кооперациите, отговорност към опазване на околната сре-
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- Министерският съвет одобри Национален
оперативен план за справяне с пандемията от
КОВИД. Адекватни ли са мерките, предвидени
в него? Наш гост е кардиологът проф. Младен
Григоров. Във въпросния план като най-важен
фактор са изведени броят и запълването на
интензивните легла. Може ли противоепидемичните мерки да бъдат функция на този
показател? Той достатъчно адекватен ли е за
справянето с проблема?
- Показателят е напълно адекватен, но не е
епидемиологичен. Той е чисто клиничен. Той е
свързан с най-тежко болните хора - точно те
постъпват в интензивните отделения. Те са
създадени за хора, които имат заплашващо за
живота им състояние. Това са интензивните
терапевтични отделения, за разлика от реанимациите, които обслужват хирургическите отделения. Но тук не говори за това. В България има
общо взето около 1200 интензивни легла, т.е.
бих казал сериозен недостатък, докато реанимационните са доста повече. При това, половината
от тях, доколкото знам, ако не и повече, са в
София. А по другата част на вашия въпрос,
първата част - това въобще не е епидемиологичен показател и няма нищо общо с епидемиологията.
- Добре, а тогава защо се стъпва върху
него?
- То правилно се акцентира върху него,
защото пак повтарям - това са най-тежко
болните, със заплашващо живота състояние. И
ако ви прави впечатление, месеци наред от
това, което се съобщава по официалната
статистика, медицинска, ние се движим с едно
запълване на тия легла почти на половината 400, 450, 500. Т.е. не спада. Там е най-големият
ресурс и като кадри, и като апаратура, и като
пари. Защото това са най-тежко болните. Така
че правилно се акцентира там. Но това не е
епидемиологичен показател, това не е свързано
с епидемиологията, т.е. със заразяемостта на
хората.
- Това разделение в този план за какво ще
помогне?
- Това ще помогне за това да се съсредоточат усилия в конкретна посока. Защото вижте,
интензивната терапия е нещо много сериозно.
Един обикновен пациент - хайде, понеже в
случая говорим за КОВИД - без усложнения, без
дихателна, без сърдечна недостатъчност и някои
други тежки усложнения, той може да бъде
лекуван от всеки лекар. Защото си има алгоритми - дай това, дай това, изследвай това, това.
Но в интензивните отделения се изискват
лекари, терапевти, интензивисти, които имат
широки познания в реанимацията на най-тежко
болните пациенти, които владеят изкуството на
това апаратно дишане, изкуство на кислорода,
колко, как защо. Това е бих казал най-сложната
част на медицината. Така че правилно се
акцентира върху това, но то няма, пак повтарям,
нищо общо с епидемиологичното разпространение на болестта. Правилното е това, че там ще
се съсредоточат, ако все още има някакви
пробойни, а такива пробойни има вероятно
много, особено в по-малките населени места, то
там и не знам и доколко има такива отделения
- би трябвало да се съсредоточат добре подготвени кадри. Защото не всеки лекар може да
прави интензивна терапия.
- В едно интервю наскоро проф. Генчо
Начев каза, че то хубаво - процентът с леглата
е едно, но те, леглата, не лекуват хората.
- Точно така, точно така е. Това и аз ви го
казах по друг начин. Интензивните отделения са
най-скъпите отделения - там се иска скъпа
апаратура, и обдишваща, и друга реанимационна
апаратура, и мониторни системи, и най-вече
познания на лекарите, защото нито апаратурата,
нито леглата лекуват. Лекува лекарят и сестрата.
- При това положение справянето с пандемията, със заболеваемостта как ще се случи,
тъй като този Национален план очевидно е за
най-тежко болните?
- Точно така, това няма нищо общо със

Проф.
Младен
ГРИГОРОВ,
кардиолог

Доказано
е, че
ваксината
срещу
COVID
върши
сериозна
работа

справянето с епидемията. Това е свързано със
спасяване, доколкото може, на живота на
хората.
- А за справянето с епидемията?
- А, справянето с епидемията е въпрос на
епидемиология вече - на носене на маски, на
строг режим, на изпълнение на указанията, на
дистанция от 2 метра, всичките тия неща, които
са говорени десетки пъти, ако трябва, ще ги
повторя и отново. Те са прости неща. И с
дисциплина на обществото и най-вече с ваксинация. С всичките й кусури, така или иначе
доказано е в целия свят, че все пак върши
сериозна работа и че тези, които са ваксинирани, умират по-малко, изкарват по-леко болестта,
ако се разболеят, но най-важното е, че умират
много по-малко. Ето, ако вярваме на съобщенията - а не виждам защо да не им вярваме, от
тези, които са починали, днес мисля, че са 76
човека, над 90 на сто не са ваксинирани.
- Тези, които не са привърженици на
ваксините, веднага ще ви опонират, че се
разболяват и умират и ваксинирани.
- Е, те умират и ваксинирани, ама много помалко от неваксинираните. Това е работата. И то
десетки пъти по-малко, стотици пъти помалко.
Извинявайте, но засега друго измислено няма в
света, не говорим за у нас. Това е. Това си е
едно биологично оръжие - аз съм го повтарял
много пъти, изкуствено създадено, за да обърне
икономиката в света. Успя в това отношение и
справянето с него ще е изключително трудно.
Само наивници - дано да не съм прав - могат да
вярват, както сега започват приказки, че това
било последното издихание на епидемията.
Какво последно издихание?! Тя става все поголяма.
- Докога ще продължи, проф. Григоров?
- Според мен години ще продължи. Просто
трябва да навикнем с нея, да се ваксинираме и
това е. Той затова е създаден тоя вирус. Аз съм
на 85 години и съм минал през какви ли не
епидемии и такова чудо не си спомням. А и в
исторически план не си спомням, кат о изключим на време т о чумните епидемии, но тогава
не е имало нищ о за справяне с тях. Епидемиите имат способност т а, в определен момент,
когато голяма част о т население т о преболедува, да се самоограничат. Тук няма такова нещо.
- Тук се мултиплицират, появяват се все
нови и нови щамове.
- Да, да, да, точно. Непрекъснато и непрекъснато излизат сега нови и нови щамове.
- Българските власт и успяват ли да се
справят? Защото виждаме, че ние сме страна
най -висок о заразена, с най -висок а смъртност, изобщо водим черните КОВИД класации.
- Не, не бих каза л, че сме с най -висок а
заразеност, не ст е права. Във Великобритания
- по 100-120 хиляди душ и на ден, в Америка по 1 милион. Вярно, те са много по - голямо
население.

- Но спрямо броя на населението?
- Едва ли е така. Но смъртност т а ни е г
оляма и това се дълж и не само на КОВИД
вируса. Това се дължи, защото имайте предвид,
че в медицината има един термин, ще го кажа
на латински: Locus minoris resistentiae - намалени съпротивителни сили. Това значи, какви
придружаващ и заболявания има, с какво се
храниш, ползваш ли витаминозна храна и т.н.
Всичко се включва в това понятие. Когато това
е намалено, съпротивителнит е сили на организма, в това число и т.нар. имунитет не могат да о
т говорят на вирусите. Естествено, един човек,
който примерно е карал инфаркт, има сърдечна
недостатъчност - говоря като кардиолог, или
прекарал инсулт и т.н., той е много по-лесно
раним от вируса, включително и за фатален
изход, отколкото един човек, който или нищ о
не е боледувал, или е карал много лек и
заболявания. Затова и възраст т а, която е
основен рисков фактор, всепризнат в целия
свят. Затова и възрастните хора са много по уязвими.
- В предишно интервю при нас вие казахте, че едно о т решеният а е да се обособят
болници само за болни о т КОВИД.
- Да. И съм убеден в това. Но т о се изпусна
тоя момент, сега вече е късно. Какво имах
предвид? Първо, основната част от заболелите
все пак са съсредоточени в големите градове,
три -че тири големи града в България, нали? В
тия градове има десетки болници в някои от тях.
Примерно в София, има около 100 болници
въобще. Е, не могат ли да се обособят няколко
от тях от покрива до мазето единствено и само
за това крайно неприятно, мек о казано,
заболяване, там да се съсредо точат специалистите, и лекари, и сестри, и санитари, там да се
съсредоточи апаратурата, за да може - това
имах предвид -да не се спират плановите
приеми. Както ето сега отново започват - в
София се спряха, в Бургас се спират, вероятно в
цялата страна ще се спрат след някой друг ден.
Защото като спреш плановите приеми, другите
болести, включително многократно по-тежки от
КОВИД вируса някои о т тях, ние ги оставяме на
допълнителни усложнения вкъщи. И тогава т е
постъпват в много по -утежнено състояние,
отколкото ако бяха лекувани своевременно. Това
има и финансово значение. Защото няма поскъп болен от недолекувания болен.
- Статистиката сочи, че 60% от общо
починалите в страната ни за миналата година,
или това прави над 75 000 душ и, са от
сърдечно-съдови заболявания.
- Да, така е.
- Защо болните от този тип заболявания
са най -уязвими?
- Най -уязвими са, защото сърдечносъдовата система е основа на адаптацията в
живота. И когато тя се разруши, знаем какво
настъпва. У нас има, доколкото знам, 15-16
хиляди инфаркта годишно, три или четири път и
повече инсулт и. Само две, две цифри ви
казвам. Да не говорим за сърдечната недостатъчност и т.н. И защото заради прословутите
клинични пътеки ние - това, кое т о казах преди
малко - ние недолекуваме пациентите. Клиничната пътека ви определя дни, в които вие имате
право да го лекувате. Не може да излекуват е
за по -малко от една седмица една сърдечна
недостатъчност, дори не може да я стабилизират
е, както трябва. Имат е две възможности: или
да го изпишете, дето има една приказка, "Клан
- клан - недоклан", в другия смисъл на думат а,
след кое т о той след 15-20 дена отново се
връща в болницата и още повече утежнява
системата, или да го оставите така, на само тек,
или болницата да плащ а за своя сметка. Това
е. И кат о имат е предвид, че цялата философия на нашата болнична система е болничен
бизнес - да си го кажем направо, което е
абсолютно недопустимо от Хипократ до ден
днешен, това е истината.
Интервюто е на Радио "Фокус"
(Със съкращения, заглавието е на ЗЕМЯ)
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äîñòèãà ðåêîðäíèòå 6,05 òðèëèîíà äîëàðà
Ïðåç ïîñëåäíèòå äâå ãîäèíè êèòàéñêàòà èêîíîìèêà åôåêòèâíî óñòîÿ íà íàòèñêà,
ïðåäèçâèêàí îò åïèäåìèÿòà, è äåìîíñòðèðà ñèëíà ãúâêàâîñò, ïðèïîìíÿ Ðàäèî „Êèòàé“
Данни на Главното митническо управление на Китай показват, че обемът на
външната търговия на страната през 2021 г. е достигнал рекордните 6,05 трилиона долара. Впечатляващите резултати са постигнати
на фона на безпрецедентни промени, като Китай запазва водещата си позиция
в света по отношение на
превенцията и контрола на
епидемията и икономическото развитие. Производството и потреблението осигуряват силна подкрепа за
стабилния растеж на външната търговия. През последните две години китайската икономика ефективно устоя на натиска, предизви-

кан от епидемията, и демонстрира силна гъвкавост, което показва, че основите за
дългосрочното подобрение
на икономиката не са се
променили.

В същото време световната икономика поддържа
тенденция на възстановяване и търсенето в чужбина
продължава да се увеличава, което помага на външ-

ната търговия на Китай да
достигне ново ниво. "Блумбърг" коментира, че търсенето на всички категории
китайски продукти на световния пазар през цялата
година не отслабва. Струва си да се спомене, че износът на китайски медикаменти се е увеличил със
101,2%, което силно подкрепя глобалната борба с
пандемията.
Високият растеж на външната търговия на Китай също е неделим от дългосрочните мерки на правителството за стабилизиране на
растежа, които включват
увеличаване на финансовата подкрепа за малки, средни и микро предприятия,

непрекъснато оптимизиране на бизнес средата, улесняване на трансграничната
търговия, реформа и иновации в пилотните зони за
свободна търговия и други.
Тази година, поради продължаващата пандемия в
световен мащаб и усложняващите се международни
условия, външната търговия
на Китай се изправя пред
повече несигурност, нестабилност и дисбаланси. Въпреки това основите на дългосрочния икономически
растеж на Китай като цяло
няма да се променят, което
ще продължи да бъде стабилизиращ фактор за развитието на външната търговия.

Êèòàé å ïðåäîñòàâèë íàä 2 ìèëèàðäà âàêñèíè
Óàí ßïèí å ïúðâàòà òàéêîíàâòêà,
æèâÿëà â îðáèòà ïîâå÷å îò 100 äíè íà ïîâå÷å îò 120 äúðæàâè è ìåæäóíàðîäíè
Тайконавтката Уан
Япин влезе в историята като първата китайка, живяла в орбита
повече от 100 дни. Заедно с двамата си колеги Джай Джъган и
Йе Гуанфу излетяха за
китайската космическа
станция с ракетата
"Шънджоу-13" на 16 октомври 2021 г. за шестмесечна мисия.
Уан Япин е за втори път в космоса, като
първата ? мисия "Шънджоу-10" бе от 11 до 26
юни 2013 г. През трите
месеца в китайската
космическа станция
екипажът на "Шънджоу13" изпълни редица задачи - две космически

îðãàíèçàöèè

разходки, научна лекция за живота в космоса и тест за среща
и скачване на товарния
кораб "Тиенджоу-2". Освен това проведоха и
редица експерименти,
заедно с рутинните
дейности по инспекция

и ежедневна поддръжка на космическата
станция, както и обучения в орбита, например за спешна евакуация и медицинска помощ. Уан Япин е и първата китайка, излязла
в открития космос.

На пресконференция днес директорът
на Държавното статистическо управление Нин Дзиджъ заяви, че международното влияние на Китай
се увеличава непрекъснато. По думите му,
китайските усилия за
овладяване на епидемията дават голям
принос за глобалната
борба с пандемията.
През миналата година
Китай контролира успешно заразата в
страната и опази здравето на 1,4 милиарда

души, което е важен
принос за целия свят.
До края на 2021 г. Китай е предоставил около 372 милиарда маски, над 4,2 милиарда

защитни костюми, 84
милиарда тестове и
над 2 милиарда ваксини на повече от 120
държави и международни организации.

Ïåêèí: ÑÀÙ ñà òåçè, êîèòî âîäÿò
„ïðèíóäèòåëíà äèïëîìàöèÿ“
През последните дни
официални лица от САЩ
многократно окачествяваха предприетите от Китай
реципрочни мерки срещу
Литва като "принудителна
дипломация", за да подкрепят литовските власти
в опитите им да "окажат
натиск върху Китай чрез
Тайван". Китайско-литовските отношения се намират в затруднение, причина за което е нарушаването на принципа за "един
Китай" от литовското правителство. Това тяхно действие бе посрещнато с
критики от международната общност.
"Принудителната дипломация" е нещо обичайно
за САЩ. Този термин бе въведен за първи път още

през 1971 г. от Александър
Джордж, професор от
Станфордския университет.
С него той определи водената от САЩ политика
спрямо Лаос, Куба и Виетнам. Това понятие означава, че САЩ принуждават
други държави да изпълняват техните искания чрез
заплаха със сила, политическа изолация, икономически санкции и технологична блокада, за да осъществят стратегическите си
цели и да поддържат своята хегемония.
В продължение на много години САЩ демонстрират своята "принудителна
дипломация" чрез своите
действия. Миналия месец
например използваха като
предлог правата на човека

и изхождайки от слухове
подписаха "Закон за принудителния труд на уйгурите",
с което се опитват да наложат натиск върху памучната индустрията в Синдзян
и принуждават транснационални компании да избират на чия страна да застанат. Всичко това са опити на САЩ да "възпрепятстват развитието на Китай
чрез Синдзян". Нима това
не е "принудителна дипломация"?
Международната общност много ясно вижда кой
нарушава международния
ред и многостранността.
САЩ не могат да бъдат посилни чрез "принудителна
дипломация", а напротив,
ще се изолират и накрая
ще претърпят провал.

Îáåêòèâíàòà è àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ çà Êèòàé ñ âåñòíèê „Êèòàé äíåñ“
Уважаеми читатели,
В многополюсния свят Китайската
народна република играе съществена
роля в икономически, социален и
културен аспект. Световният интерес
към китайското икономическо чудо, към
социализма с китайска специфика, към
инициативите "Един пояс, един път" и
"17 плюс 1" придоби глобален мащаб.
Историята, съвремието и бъдещето

на тази велика страна ще характеризират съдържанието на седмичника
"Китай днес", който излиза от 2019 г.
като продължител на приложението
"Китай днес" на в. ЗЕМЯ, съществувало
в течение на близо десетилетие.
За вас остава привилегията да се
запознавате с това всеки петък от
страниците на седмичника "Китай
днес"!

ÎÒÒÓÊ-ÎÒÒÀÌ
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Сагата „Кръстникът“ стана
на петдесет години
Ñòóäèîòî-ïðîèçâîäèòåë è ðåæèñüîðúò Ôðàíñèñ
Ôîðä Êîïîëà ñà ïîäãîòâèëè ñïåöèàëíà, ðåñòàâðèðàíà
ïî íàé-âèñîêèòå ñúâðåìåííè ñòàíäàðòè çà
èçîáðàæåíèå è çâóê, âåðñèÿ íà ìàôèîòñêàòà êëàñèêà
Точно преди 50 години
светът гледа за първи път
"Кръстникът". Първата част от
сагата за семейство Корлеоне.
"Парамаунт" и режисьорът Франсис Форд Копола
са подготвили специална,
реставрирана по най-високите съвременни стандарти за
изображение и звук версия
на "Кръстникът", предава
бТВ.

На 25 февруари в САЩ и
други страни по света публиката ще може да види отново или за първи път "Кръстникът" с Марлон Брандо, Ал
Пачино и Робърт Де Ниро.
Над 300 кашона кинолента бяха проверени, за да се
намери най-добрата възможна разделителна способност
за всеки кадър от трите части на сагата. Над 4000 часа
труд са били нужни за по-

чистването на лентите.
За специалното юбилейно издание са възстановени
оригиналните моно записи
със звука на първите два
филма.
Цялата работа по реставрацията и подготовката на
юбилейното издание на
"Кръстникът" беше наблюдавано от 82-годишния режисьор Франсис Форд Копола.

Принц Хари ще съди британското правителство
Принц Хари започна нова война с кралското семейство, от което си тръгна, като този път става дума за неговата сигурност
и тази на близките му, съобщава "Daily Mirror". Той
заплаши, че ще даде правителството под съд заради неговата защита.
Херцогът на Съсекс
твърди, че всъщност е в изгнание, защото не е "безопасно" за семейството му
да се върне в Обединеното кралство. Той казва, че
мерките за сигурност не са
достатъчни, за да може да
пътува и гостува на роднините си на Острова.
37-годишният внук на
кралица Елизабет Втора
искал да плати за специализирана полицейска защита, но от Министерството на вътрешните работи
отхвърлили това му желание и той подал молба в
съда, за да преразгледа казуса с отказа.
По-малкият син на Даяна и Чарлз и съпругата му

Меган изгубиха правото си
на полицейската си защита, която реално е финансирана от данъкоплатците,
след като напуснаха кралския двор през 2020 г. и се
отказаха от титлите си.
Двойката, която живее в
Калифорния с децата си Арчи - на две години, и седеммесечната Лилибет,
плаща за сигурността си
там със собствени средства.
Хари е предложил да
покрие със свои пари разходите за сигурност, за да
не се товари британския
данъкоплатец, но му е отказано. Други важни личности, които са напуснали
държавна служба и имат
същия риск от заплаха, получават полицейска защита безплатно, припомнят
великобританските медии.
Негов близък заяви, че
сигурността на Хари е изложена на риск още при
раждането му, което ще бъде така през целия му живот, предвид, че той оста-

ва шести претендент за
трона. Въпреки че не се
плаши лесно, понеже е служил два пъти в Афганистан,
през последните години
той е получавал неонацистки и екстремистки заплахи.
"Ролята му в институцията може да се е променила, но не и тази на член на
кралското семейство", казват приближени.
Херцогът и херцогинята

лично финансират частен
охранителен екип за семейството си, но той не може да замени необходимата полицейска защита, докато сте в Обединеното
кралство. При липса на такава защита, принц Хари и
близките му не могат да се
върнат у дома.
Според графика му, той
трябва да присъства на
възпоменателната служба
за покойния си дядо принц
Филип в Уестминстърското
абатство, планирана за
пролетта. Очаква се той също да бъде в Холандия
през април, за да откриването на игрите "Invictus" за
военни ветерани в Хага.
Освен това Хари и Меган са поканени да присъстват на събития по случай
платинения юбилей на кралицата през юни и се очаква да присъстват, потвърдиха източници.
Хари твърди, че сигурността му е била застрашена миналото лято, когато колата му е била прес-

ледвана от папараци в Лондон. Той беше пътувал до
Обединеното кралство, за
да открият заедно с брат
си принц Уилям статуя на
принцеса Даяна.
Когато преди това беше
посетил Великобритания
през април за погребението на принц Филип, му беше предоставена полицейска защита, но когато се
върна през лятото - не.
Според запознати това
се дължи на "промяна в ситуацията".
От Скотланд Ярд коментират, че ако той или семейството му се завърнат
във Великобритания в качеството си на официални
лица или за да присъстват
заедно ст кралицата по
време на събитията на платинения й юбилей, ще им
бъде предоставена необходимата защита. Може би
ще имат нужда от 20 специално обучени офицери,
които да ги охраняват, ако
пътуват на няколко места,
казват още от полицията.

сия, Тайланд, Турция, Украйна и Виетнам, които съобщават за пушачи, направили един или повече опити да
откажат цигарите в рамките
на дванадесет месеца. Окончателните анализи се основават на обща извадка от 16
576 души.
Признанията за нарушаване на решението за спирането на цигарите в първите дни варират от 3 процента до 14%, пише БТА. Различни са показателите при
жените, които съобщават за

поне един опит за отказване - от малко над един процент в Египет до 43 процента в Бразилия.
Оказва се, че предупредителните етикети върху кутиите с цигари въздействат
по-силно на жените. Доказано е, че предупрежденията за здравните рискове върху опаковките ефективно намаляват тютюнопушенето,
като насърчават по-доброто
разбиране за негативните
последици от цигарите.

Жените по-трудно отказват цигарите

Жените по-трудно се отказват от тютюнопушенето в
сравнение с мъжете, като
първият ден без цигара е
най-голямото предизвикателство за тях, сочат данни от
изследване на специалисти
от Училището по обществено здраве "Мейлман" към Колумбийския университет.
Проучването е направено в 12 държави с ниски и
средни доходи на населението, в които живеят около
60 процента от пушачите в
света.
Първите 24 часа са един
от най-критичните показатели за дългосрочния отказ от
вредния навик и затова резултатите са изключително
важни, обясняват американските специалисти.
Изследването показва също, че по-големите предупредителни етикети за вредите от цигарите върху кутиите
намаляват шансове за еднодневно връщане към порока при жените.
"Успешното преминаване

на първия ден без запалване на цигара е един от найважните индикатори за продължително спиране на тютюнопушенето. Малко обаче
се знае защо този период е
по-голямо предизвикателство за жените, отколкото за
мъжете", казва доктор Жоао Маурисио КащалделиМая, който е водещ автор на
проучването.
Предполагат се, че това
може да се дължи на т.нар.
синдром на отнемането, който обичайно се появява в
първия ден и е посочван като основна причина от пушачите да се върнат към навика си, особено от жените.
Те съобщават за повече симптоми на синдрома в сравнение с мъжете, показват
наблюденията на учените.
Дамите също така потрудно успяват да се откажат от тютюнопушенето за
дълъг период от време. Различни са и причините, които
стоят зад решенията на представителите на двата пола да

изоставят или пък да се върнат към вредния навик, сочи проучването. Жените,
например, са по-склонни отново да запалят цигара заради желание да свалят килограми. Здравословни
проблеми също могат да ги
стимулират да се опитат да
откажат тютюнопушенето,
докато при мъжете по-рядко
се наблюдава това. Бременността също е силен мотив
при жените да спрат цигарите.
Досега малко неща бяха
известни за различията при
половете в ранните най-етапи на отказването от тютюнопушенето, особено при
жителите на държави с ниски и средни доходи, отбелязват изследователите.
Те са разгледали данните от Глобалното изследване на тютюнопушенето при
възрастни (2008-2012 г.), като подробно са анализирали резултатите от Бангладеш,
Бразилия, Китай, Египет, Индия, Индонезия, Мексико, Ру-
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Снимки Интернет
Гръцкият остров Самотраки в Егейско море
беше затрупан под дебела снежна покривка през изминалия уикенд. На помощ на
блокираните по домовете им местни
жители се притекоха пожарникари.
Типичните за мястото калдъръмени улици
изчезнаха под белия сняг, а температурите
паднаха до минус 3 градуса. Снеговалежите
не са рядкост на острова през зимата, но
пред местни медии кметът на Самотраки
сподели, че не е виждал толкова много
сняг от 15 години. Студеният фронт, който
премина през Гърция през последните дни,
доведе до рязко понижаване на температурите, донесе силни ветрове, валежи от
сняг и дъжд и стана причина за преливане
на реките в някои райони.

Сръбските граждани

Ãúðöèÿ âå÷å ãëîáÿâà íåâàêñèíèðàíèòå
íàä 60-ãîäèøíà âúçðàñò
Î÷àêâà ñå íîâà ñòà÷êà íà ó÷èòåëèòå âúâ Ôðàíöèÿ çàðàäè
COVID îãðàíè÷åíèÿòà
Главният изпълнителен ди-

Гърция от вчера налага
месечна глоба от 100 евро
на хората над 60-годишна
възраст, които не са си
поставили първа доза от
ваксините срещу коронавируса и все още не са
си записали час за поставянето й. По изключение
само за януари глобата
ще е 50 евро, защото
става въпрос само за
половин месец, предаде
БНР.
Молбите за освобождаване от задължителната
ваксинация, поради медицински причини, можеше
да се подават до 14
януари. До излизането на
решението няма да се
прилагат глоби. До 28
януари обаче всички
гръцки граждани над 60,
които са получили отказ
на молбата им за медицинско изключение, ще
трябва да са си поставили
първата доза, за да не
бъдат глобени с 100 евро.
Според статистиката в
момента 90% от гърците
над 60 г. вече са ваксинирани или са си записали
час за ваксинация. След
обявяването на наказателните глоби от правителството, преди време, процентът на ваксинираните в
тази възрастова граница
се е покачил с 10 процен-

та. През последното
денонощие в Гърция бяха
регистрирани над 10 700
нови случаи, 95 починали
и 680 интубирани.
Профсъюзите на френските учители призоваха
за втора голяма стачка
тази седмица в знак на
протест срещу правителствените протоколи за
тестване и изолация при
COVID, които, според тях,
сериозно нарушават
учебния процес, предаде
БГНЕС. Профсъюзите
обвиняват властите, че не
са установили ясни правила, които да задържат
възможно най-много
ученици в училище. Това
се случва след еднодневната стачка миналата
седмица, при която бяха
затворени половината от
началните училища в
страната.
Учителите твърдят, че с
разпространението на
силно заразния вариант
на вируса Омикрон прекъсванията на учебния
процес са станали неуправляеми, като много
родители се борят да
запишат децата си за
ваксинация, а пред аптеките се образуват дълги
опашки за тестове. В
отговор правителството
обеща да осигури пет

ректор на Pfizer Алберт Бурла заяви, че Covid-19 ще
продължи да циркулира в
продължение на много години, но настоящата вълна
трябва да бъде последната,
която трябва да доведе до
ограничения. Той изрази надежда, че "ще се върнем
към по-нормален живот".

подкрепиха конституционните
промени в областта на правосъдието на референдума, проведен
в неделя, обяви президентът на
страната Александър Вучич в
обръщение към нацията. При
обработени над 97% от бюлетините повече от 60% са гласували "за" промените, които са
свързани с избора на съдии и
прокурори. Най-важните новости
са промяната в начина на избор
на съдии и прокурори - те вече
няма да се избират от парламента, а от висшите съдебен и
прокурорски съвет. Членовете на
тези органи също ще бъдат
избирани по новата процедура.

Мощна зимна буря

връхлетя части от САЩ и
Канада, засягайки над 80 млн.
души. Повече от 145 000 души
са без ток в някои югоизточни
щати, а хиляди полети бяха
отменени. Щатите Вирджиния,
Джорджия, Северна и Южна
Каролина обявиха извънредно
положение. Националната
метеорологична служба на САЩ
обяви, че се очаква снежната
покрива да достигне 30 см в
някои райони и предупреди, че
снегът и ледът може да доведат
до опасност при пътувания,
липса на ток, както и до падане
на дървета. Има прогнози за
евентуални наводнения в някои
райони, вкл. Ню Йорк и части от
Кънектикът. Предупрежденията
са, че пътища и инфраструктура
може да бъдат засегнати.

Три петролни
милиона висококачествени маски FFP2 за училищния персонал и да наеме
над 3000 учители, които да
заместят тези, принудени
да се изолират след
заразяване с COVID или
контакт със заразен.
Това обаче не беше
достатъчно за профсъюзите, които заявиха, че
новата стачка в четвъртък
ще бъде прелюдия към
"масово" излизане от
работа в цялата страна на
27 януари. "Хаосът в
резултат на справянето с
тази здравна криза изисква решителни мерки,
надхвърлящи ангажиментите, поети от министърпредседателя и министъра
на образованието", заявиха от профсъюза в изявление, подписано и от
FCPE - най-голямата
асоциация на родителите

във Франция. Те искат
правителството да наеме
достатъчно хора, които да
заместят всички отсъстващите учители, тъй като
случаите на COVID в
училищата се разпространяват бързо. Децата,
които са дали положителен резултат за вируса,
трябва да останат вкъщи
до 10 дни, докато техните
съученици са принудени
да правят по три теста в
рамките на четири дни.
Учителите искат също
така повече лични предпазни средства "значително над обещаните суми" и
по-фундаментални инвестиции във френската
образователна система,
където средното заплащане на учителите изостава
от това в много други
европейски страни. илища. ç

камиона цистерни в индустриалната зона Мусафах, югозападно
от Абу Даби, Обединените
арабски емирства, избухнаха в
пламъци вчера сутринта местно
време, като се съобщава и за
избухнал пожар на строителна
площадка на международното
летище в Абу Даби. Имало е
взривове близо до резервоарите
за съхранение на Националната
петролна компания на Абу Даби
(ADNOC) и предварителните
разследвания показват, че
причината за пожарите са малки
летящи обекти, вероятно
дронове.

Земетресение

от 4,2 по Рихтер е регистрирано
в 15:43 часа българско време, в
района на Вранча. Епицентърът
на труса е на 52,9 км на
северозапад от град Бузъу, в
Румъния, и на 406 км от София.
Това съобщиха от Националния
институт по геофизика, геодезия
и география на БАН. По данни на
сеизмолозите земният трус в
Румъния е на дълбочина 124 км.

Ñúñòîÿíèåòî íà 10-òå íàé-áîãàòè â ñâåòà ñå å óäâîèëî ïî âðåìå íà ïàíäåìèÿòà
Пандемията е увеличила
до голяма степен състоянието на най-богатите хора в
света, но и е довела до увеличаване на живеещите в
бедност, обяви благотворителната организация "Оксфам", предаде Епицентър.
Пандемията е увеличила
до голяма степен състоянието на най-богатите хора в
света, но и е довела до увеличаване на живеещите в
бедност, обяви благотворителната организация "Оксфам". По-ниските доходи за
най-бедните слоеве от световното население допринасят за смъртта на 21 000
души всеки ден, се казва
още в доклада на "Оксфам".

Илон Мъск е най-богатият човек на планетата, твърдят
авторитетни медии

Но 10-те най-големи богаташи на планетата са увеличили повече от два пъти
своето общо състояние от
март 2020 г.
"Оксфам" обикновено
публикува доклад за глобалното неравенство преди началото на Световния икономически форум в Давос.
Събитието обикновено събира хиляди корпоративни
и политически лидери, знаменитости, активисти, икономисти и журналисти в
швейцарския ски курорт за
панелни дискусии, партита
и бъбрене безспир, отбелязва Би Би Си. Но за втора
поредна година срещата,
насрочена за тази седми-

ца, ще бъде онлайн след появата на новия вариант на
коронавируса Омикрон.
Според данните на
"Форбс", цитирани от "Оксфам", 10-те най-богати хора на планетата са Илон
Мъск, Джеф Безос, Бернар
Арно и семейство, Бил
Гейтс, Лари Елисън, Лари
Пейдж, Сергей Брин, Марк
Зукърбърг, Стийв Балмър и
Уорън Бъфет. Общото им
състояние се е увеличило
от 700 млрд. до 1,5 трилиона долара, но със значителни разлики между тях.
Състоянието на Мъск е скочило с над 1000%, а това
на Гейтс с по-умерените 30
на сто. ç
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Äèìèòúð Êîâà÷åâñêè e íîâèÿò ïðåìèåð
íà Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ
Ïðàâèòåëñòâîòî íà ÑÄÑÌ è äâå àëáàíñêè
ïàðòèè ñïå÷åëèõà âîò íà äîâåðèå â ïàðëàìåíòà
Димитър Ковачевски e
новият премиер на Северна Македония. Досегашният министър-председател
Зоран Заев предаде
пълномощията си на
Димитър Ковачевски,
съобщи МИА. Новото
правителство на Република Северна Македония,
ръководено от Ковачевски, през нощта спечели
вота на доверие с 62
гласа "за" срещу 46 "против" в 120-местния парламент. Кабинетът на Социалдемократическия съюз
и две по-малки албански
партии се състои от 21
души, като 12 са за
СДСМ, а девет за албанските партии.
Десноцентристката
опозиционна партия
ВМРО-ДПМНЕ гласува
против новия кабинет,
настоявайки, че само

предсрочни избори ще
дадат легитимност на
управлението.
В дневния ред на
новия премиер Ковачевски за вчера беше предвидена среща с германския
държавен министър за
Европа Анна Лирман, а
днес той ще се срещне с
българския премиер
Кирил Петков. По въпроса
за спора с България
Ковачевски каза, че
разговорите ще продължат "без да заплашват
идентичността на македонския народ". Българският премиер Кирил
Петков днес е на официално посещение в Скопие.
В състава на делегацията
са министърът на външните работи Теодора Генчовска, министърът на транспорта и съобщенията
Николай Събев и зам.-

Община Ботевград обявява процедура по принудително отчуждаване на чести от поземлени имоти, попадащи в терен за изграждане
на обект: "Вело алея за споделено и пешеходно движение от КМ
196+577 (чешма) - етап I" в обхвата на засегнатите имоти в
землищата на с. Врачеш и гр. Ботевград

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ
Собствениците на поземлени имоти, части от които попадат в терен
за изграждане на обект: "Вело алея за споделено и пешеходно движение от КМ 196+577 (чешма) - етап I" (съгласно проект за подробен
устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП), одобрен с Решение №158/
29.07.2021 г. но Общински съвет - Ботевград), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава ІІІ от Закона за
общинската собственост във връзка реализацията на обект: "Вело алея
за споделено и пешеходно движение от КМ 196+577 (чешма) - етап I" в
обхвата на засегнатите имоти в землищата на с. Врачеш и гр. Ботевград - публична общинска собственост, за задоволяване на общинска
нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1
от ЗОС), както следва:
1. Проектен имот с идентификатор 12283.301.520 (незастроен), с
площ за отчуждаване 289 кв. м., съгласно скица-проект №15-1161895/
26.10.2021 г. за изменение на КК и КР, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 12283.301.2 по КК и КР на с. Врачеш, одобрени
със Заповед №РД-18-519/ 02.08.2019 г на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, адрес: с. Врачеш, община Ботевград, попадащ в терен за изграждане на обект: "Вело алея за споделено и пешеходно движение от КМ
196+577 (чешма) - етап I", сума за обезщетение - 1 080.86 лв., собственост на наследници на Петър Николов Коловски.
- Йона Петрова Николова - 1/4 ид. част - 540.43 лв.
- Антоанета Йорданова Монова - 1/4 ид. част - 270.21 лв.
- Георги Николаев Георгиев - 1/8 ид. част - 135.11 лв.
- Ренета Николаева Морфис - 1/8 ид. част - 135.11 лв.
2. Проектен имот с идентификатор 12283.301.516 (незастроен), с
площ за отчуждаване 453 кв. м., съгласно скица-проект №15-1161885/
26.10.2021 г. за изменение на КК и КР, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 12283.301.7 по КК и КР на с. Врачеш, одобрени
със Заповед №РД-18-519/ 02.08.2019 г на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, адрес: с. Врачеш, община Ботевград, попадащ в терен за изграждане на обект: "Велоалея за споделено и пешеходно движение от КМ
196+577 (чешма) - етап I", сума за обезщетение - 1 694.22 лв., собственост на наследници на Андрей Христов Андреев, разпределена, както
следва:
- Антоанета Лука Христова - 1/4 ид. част - 423.55 лв.
- Георги Здравков Христов - 1/4 ид. част - 423.55 лв.
- Мариана Андреева Григорова - 1/2 ид. част - 847.11 лв.
3. Проектен имот с идентификатор 12283.301.530 (незастроен), с
площ за отчуждаване 135 кв. м., съгласно скица-проект №15-1161911/
26.10.2021 г. за изменение на КК и КР, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 12283.301.9 по КК и КР на с. Врачеш, одобрени
със Заповед №РД-18-519/ 02.08.2019 г на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, адрес: с. Врачеш, община Ботевград, попадащ в терен за изграждане на обект: "Велоалея за споделено и пешеходно движение от КМ
196+577 (чешма) - етап I", сума за обезщетение - 504.90 лв., собственост на наследници на Марин Иванов Немински, разпределена, както
следва:
- Стойчо Николов Стойчовски - 1/3 ид. част - 168.30 лв.
- Велка Цветкова Цветкова - 1/3 ид. част - 168.30 лв.
- Марин Иванов Немински - 1/6 ид. част - 84.15 лв..
- Йоана Христова Неминска - 1/18 ид. част - 28.05 лв.
- Иван Красимиров Немински - 1/18 ид. част - 28.05 лв.
- Рени Красимирова Занева - 1/18 ид. част - 28.05 лв.
4. Проектен имот с идентификатор 12283.301.522 (незастроен), с

председателят на Народното събрание Кристиан
Вигенин.
Осем от предишните
министри ще бъдат сменени, включително министрите на отбраната и на
здравеопазването - Радмила Шекеринска и Венко
Филипче, съответно със
Славянка Петровска и
Беким Сали, предаде
Епицентър. Постовете си
запазват вътрешният
министър Оливер Спасовски и икономическият
министър Крешник Бектеши. Правителството,
ръководено от СДСМ, има
един член повече от
предишния - министър без
портфейл за диаспората,
позиция, която принадлежеше на "Алтернатива".
Ковачевски има четирима
заместници .
Премиерът заяви, че

В своята реч пред парламента новият премиер Димитър Ковачевски
заяви, че в дневния ред на правителството са приоритетни проблемите на гражданите, икономиката и борбата с последиците от пандемията, както и енергийната криза

ще се фокусира върху
справянето с икономическата несигурност, задълбочена от пандемията и
резкия ръст на цените на
енергията. Това правителс-

площ за отчуждаване 254 кв. м., съгласно скица-проект №15-1161898/
26.10.2021 г. за изменение на КК и КР, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 12283.301.11 по КК и КР на с. Врачеш, одобрени
със Заповед №РД-18-519/ 02.08.2019 г на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, адрес: с. Врачеш, община Ботевград, попадащ в терен за изграждане на обект: "Велоалея за споделено и пешеходно движение от КМ
196+577 (чешма) - етап I", сума за обезщетение - 949.96 лв., собственост на наследници на Кирил Павлов Негушевски, разпределена, както
следва:
- Павел Кирилов Павлов - 1/2 ид. част - 474.98 лв.
- Йотко Кирилов Негушевски - 1/2 ид. част - 474.98 лв.
5. Проектен имот с идентификатор 12283.301.532 (незастроен), с
площ за отчуждаване 146 кв. м., съгласно скица-проект №15-1161914/
26.10.2021 г. за изменение на КК и КР, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 12283.301.13 по КК и КР на с. Врачеш, одобрени
със Заповед №РД-18-519/ 02.08.2019 г на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, адрес: с. Врачеш, община Ботевград, попадащ в терен за изграждане на обект: "Велоалея за споделено и пешеходно движение от КМ
196+577 (чешма) - етап I", сума за обезщетение - 546.04 лв., собственост на Петър Иванов Стоянов.
6. Проектен имот с идентификатор 12283.301.528 (незастроен), с
площ за отчуждаване 308 кв. м., съгласно скица-проект №15-1161910/
26.10.2021 г. за изменение на КК и КР, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 12283.301.14 по КК и КР на с. Врачеш, одобрени
със Заповед №РД-18-519/ 02.08.2019 г на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, адрес: с. Врачеш, община Ботевград, попадащ в терен за изграждане на обект: "Велоалея за споделено и пешеходно движение от КМ
196+577 (чешма) - етап I", сума за обезщетение - 1 151.92 лв., собственост на наследници на Павел Стаменов Хаджийски, разпределена, както
следва:
- Вера Павлова Кукушева - 1/2 ид. част - 575.96 лв.
- Ася Михайлова Стаменова - 1/4 ид. част - 287.98 лв.
- Даниела Георгиева Стаменова - 1/4 ид. част - 287.98 лв.
7. Проектен имот с идентификатор 12283.301.526 (незастроен), с
площ за отчуждаване 349 кв. м., съгласно скица-проект №15-1161906/
26.10.2021 г. за изменение на КК и КР, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 12283.301.16 по КК и КР на с. Врачеш, одобрени
със Заповед №РД-18-519/ 02.08.2019 г на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, адрес: с. Врачеш, община Ботевград, попадащ в терен за изграждане на обект: "Велоалея за споделено и пешеходно движение от КМ
196+577 (чешма) - етап I", сума за обезщетение - 1 305.26 лв., собственост на наследници на Стефан Георгиев Налбатски, разпределена, както следва:
- Георги Стилиянов Георгиев - 1/4 ид. част - 326.31 лв.
- Мария Стилиянова Тошева - 1/4 ид. част - 326.31 лв.
- Румен Тодоров Трифонов - 1/8 ид. част - 163.16 лв.
- Ваня Тодорова Иванова - 1/8 ид. част - 163.16 лв.
- Иванка Стефанова Чалева - 1/8 ид. част - 163.16 лв.
- Георги Стефанов Георгиев - 1/8 ид. част - 163.16 лв.
8. Проектен имот с идентификатор 12283.367.963 (незастроен), с
площ за отчуждаване 524 кв. м., съгласно скица-проект №15-1161926/
26.10.2021 г. за изменение на КК и КР, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 12283.367.1 по КК и КР на с. Врачеш, одобрени със
Заповед №РД-18-519/ 02.08.2019 г на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище,
адрес: с. Врачеш, община Ботевград, попадащ в терен за изграждане на
обект: "Велоалея за споделено и пешеходно движение от КМ 196+577
(чешма) - етап I", сума за обезщетение - 1959.76 лв., собственост на
наследници на Петър Георгиев Якимов, разпределена, както следва:
- Иванка Найденова Данчева - 1/2 ид. част - 979.87 лв.
- Стойка Коцова Бончовска - 1/6 ид. част - 326.63 лв.
- Любка Павлова Бончовска - 1/6 ид. част - 326.63 лв.
- Надка Павлова Нинова - 1/6 ид. част - 326.63 лв.
9. Проектен имот с идентификатор 12283.367.967 (незастроен), с

тво има легитимност и ще
работи до 2024 г., когато
ще има избори, дотогава
ще работим прозрачно и
усърдно заяви Ковачевски. ç

площ за отчуждаване 89 кв. м., съгласно скица-проект №15-1161936/
26.10.2021 г. за изменение на КК и КР, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 12283.367.9 по КК и КР на с. Врачеш, одобрени
със Заповед №РД-18-519/ 02.08.2019 г на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:
пасище, адрес: с. Врачеш, община Ботевград, попадащ в терен за
изграждане на обект: "Велоалея за споделено и пешеходно движение
от КМ 196+577 (чешма) - етап I", сума за обезщетение - 332.87 лв.,
собственост на наследници на Георги Илиев Стоевски, разпределена,
както следва:
- Виргиния Христова Стоянова - 1/12 ид. част - 27.74 лв.
- Христина Христова Илчова - 1/12 ид. част - 27.74 лв.
- Нена Василева Стоевска - 1/18 ид. част - 18.49 лв.
- Снежана Илиева Ценева - 1/18 ид. част - 18.49 лв.
- Георгина Илиева Мацовска - 1/18 ид. част - 18.49 лв.
- Вуна Стефанова Цветкова - 1/6 ид. част - 55.48 лв.
- Павлина Ангелова Георгиева - 1/12 ид. част - 27.74 лв.
- Ивелина Георгиева Марчовска - 1/12 ид. част - 27.74 лв.
- Тодор Стефанов Стоевски - 1/6 ид. част - 55.48 лв.
- Иван Стефанов Стоевски - 1/6 ид. част - 55.48 лв.
10. Проектен имот с идентификатор 12283.367.969 (незастроен),
с площ за отчуждаване 97 кв. м., съгласно скица-проект №15-1161939/
26.10.2021 г. за изменение на КК и КР и Проектен имот с идентификатор 12283.367.970 (незастроен), с площ за отчуждаване 7 кв. м.,
съгласно скица-проект №15-1161945/ 26.10.2021 г. за изменение на
КК и КР (обща площ за отчуждаване 97 + 7 = 104 кв. м.) представляващи реални части от ПИ с идентификатор 12283.367.8 по КК и КР
на с. Врачеш, одобрени със Заповед №РД-18-519/ 02.08.2019 г на ИД
на АГКК, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин
на трайно ползване: пасище, адрес: с. Врачеш, община Ботевград,
попадащ в терен за изграждане на обект: "Велоалея за споделено и
пешеходно движение от КМ 196+577 (чешма) - етап I", сума за обезщетение - 388.96 лв., собственост на наследници на Стефан Илиев
Стоевски, разпределена, както следва:
- Виргиния Христова Стоянова - 1/12 ид. част - 32.41 лв.
- Христина Христова Илчова - 1/12 ид. част - 32.41 лв.
- Нена Василева Стоевска - 1/18 ид. част - 21.61 лв.
- Снежана Илиева Ценева - 1/18 ид. част - 21.61 лв.
- Георгина Илиева Мацовска - 1/18 ид. част - 21.61 лв.
- Вуна Стефанова Цветкова - 1/6 ид. част - 64.83 лв.
- Павлина Ангелова Георгиева - 1/12 ид. част - 32.41 лв.
- Ивелина Георгиева Марчовска - 1/12 ид. част - 32.41 лв.
- Тодор Стефанов Стоевски - 1/6 ид. част - 64.83 лв.
- Иван Стефанов Стоевски - 1/6 ид. част - 64.83 лв.
11. Проектен имот с идентификатор 12283.367.972 (незастроен),
с площ за отчуждаване 589 кв. м., съгласно скица-проект №15-1161951/
26.10.2021 г. за изменение на КК и КР, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 12283.367.7 по КК и КР на с. Врачеш, одобрени
със Заповед №РД-18-519/ 02.08.2019 г на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:
пасище, адрес: с. Врачеш, община Ботевград, попадащ в терен за
изграждане на обект: "Велоалея за споделено и пешеходно движение
от КМ 196+577 (чешма) - етап I", сума за обезщетение - 2 202.86 лв.,
собственост Стаменка Тодорова Тараланска.
Собствениците на посочените имоти следва да представят документи
за собственост, удостоверения за наследници и удостоверения за банкови сметки в отдел "Икономически дейности и общинска собственост"
на Община Ботевград, пл. "Освобождение" №13, ет. 2, стая №12. В
противен случай сумите за паричното обезщетение ще бъдат преведени по сметка на Община Ботевград, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.
Обявлението да се публикува в два централни ежедневници и един
местен вестник, на интернет страницата на община Ботевград, на информационното табло на партера в сградата на Общинска администрация. Копие от обявлението да се изпрати до кмета на с. Врачеш, за
поставяне на определеното за целта място в сградата на кметството.
ИВАН ГАВАЛЮГОВ
Кмет на община Ботевград
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Сезонът на световния номер 1 е под въпрос, след като
и другите три турнира от Големия шлем въвеждат
задължителна ваксинация
С 23-часов полет от
Мелбърн до Белград с
междинно кацане в Дубай
беше сложен край на
цялата драма с Новак
Джокович и неговото
неучастие на Australian
Open. Както е известно,
сърбинът пристигна в
Австралия да защитава
миналогодишната си титла
от турнира, но още на
летището визата му беше
анулирана. Последваха
две съдебни дела, като
тенисистът спечели първото от тях и визата му
беше възстановена. След
това министърът по миграцията Алекс Хоук се
възползва от точка в
закона и еднолично
отново анулира входния
документ. Последва ново
събедно дело, което
окончателно лиши Ноле от
правото да участва на
Откритото първенство на
Австралия.
Полетът, с който Джокера пътува от ОАЕ до
Сърбия беше следен на
живо на специализиран
сайт. Както беше предварително обявено, Новак

Новак Джокович не даде изявление пред местните и чуждестранни
медии и феновете на летище "Никола Тесла" в Белград

Джокович не даде изявление пред местните и
чуждестранни медии и
феновете, събрали се на
летище "Никола Тесла" в
Белград. Още сутринта
пиарите на тенисиста
съобщиха, че той няма да
коментира ситуацията до
края на Australian Open на

30 януари.
Сезонът в тениса през
2022 г. е под сериозен
въпрос за Новак Джокович, след като най-вероятно няма да може да
участва и на втория за
годината турнир от Големия шлем - "Ролан Гарос"
(22 май - 5 юни) в Париж.

Áúëãàðèÿ ñå êëàñèðà çà
Åâðîâîëåé 2022 çà þíîøè

България спечели Балканското първенство - европейска квалификация по волейбол за юноши до 18 години и се класира на
еврофиналите. Тимът, воден от
Виктор Карагьозов, победи Гър-

ция с 3:0 гейма в последния мач
от турнира в София, стана шампион и спечели директна квота
за Евроволей 2022.
Отборът на България завърши на първо място в крайното

класиране след три победи с по
3:0 над Турция, Румъния и Гърция
и драматична загуба с 2:3 от Сърбия. Европейското първенство за
юноши до 18 години е от 9 до
18 юли в Грузия.ç

Причината за това е
предстоящият за обнародване във Франция закон
за задължителна ваксинация при посещаване на
обществени места в
страната.
"Въвеждаме COVID
паспорти. Веднага, след
като законът бъде обнародван, те ще бъдат
задължителни за влизане
на обществени места за
всички зрители, лекари,
френски или чуждестранни спортисти. Ще работим
заедно, за да поддържаме
конкуренцията жива и да
бъдем лицето на мерките
за ваксинацията в международен план", обяви
спортният министър
Роксан Марасинеану.
След потвърдените
правила на US Open и
"Уимбълдън", където се
изисква пълна имунизация
срещу коронавирус,
сезонът за Джокович е
под въпрос. Заради същите правила той може да
получи забрана за участие в турнирите в Маями,
Синсинати, Индиън Уелс и
др.ç



Íîâàê Äæîêîâè÷ ïðèñòèãíà â
Áåëãðàä ñëåä 23-÷àñîâ ïîëåò

Íàêðàòêî

Бивш играч на ЦСКА
смени отбора

на 39 години. Става въпрос
за бразилеца Ели Маркес,
който вече е играч на
Черноморец (Балчик) . Той
се подвизава по родните
терени повече от десетилетие. Играл е за Беласица,
ЦСКА, Черно море, Славия,
Беласица, Етър, Локомотив
(Пд), Пирин (Гоце Делчев) и
Оборище. През последните
години Маркес облича
екипа и на Пирин (Разлог) и
Банско.

Интер завърши 0:0
с Аталанта

в двубой от 22-ия кръг на
Серия "А". След равенството Интер е лидерв класирането с 50 точки, с две
повече от втория Милан.
Третият Наполи има 43, а
Аталанта е четвърти с 42 с една пред Ювентус.

Скромният отбор
на Екваториална
Гвинея постигна
историческа

победа с 1:0 срещу звездите
на Алжир, поднасяйки една
от големите изненади в
турнира за Купата на
африканските нации.
Единственото попадение в
мача вкара защитникът
Естебан Обианг в 70-ата
минута. На вратата на Алжир
отново беше бившият
вратар на ЦСКА Райс Мболи.
След изненадващото поражение "пустинните лисици"
са последни в група "E" с
една точка и има голяма
опасност да не се класират
за елиминационната фаза.

Ðàôàåë Íàäàë ñìÿòà, ÷å
èìà è ïî-âèíîâíè îò Íîëå
Рафаел Надал призна след победата си в първия кръг на Откритото първенство по тенис на
Австралия, че му е писнало да
слуша за Новак Джокович. Испанецът смята, че има и по-виновни от Ноле в ситуацията."Не
знам дали Джокович е трябвало
да играе в Мелбърн, но вече ми
писна от всичко това. Преди седмица, когато спечели на първа
инстанция, казах, че съм съгласен, защото решението е взето
от съда. Те казаха, че всичко с
визата му е наред. Вчера съдът
сметна нещо различно, няма да
говоря против правосъдието. Мисля, че в света на спорта, идеалът
трябва да е най-добрите да играят в най-добрите турнири. Найдобре за всички щеше да е Джокович да играе. Не мога да кажа
повече, защото ситуацията е много неясна", допълни Матадора.
"Винаги съм уважавал съперниците си. Така ти е по-лесно в
съблекалнята. Чувстваш се пощастлив. Новак не е изключение. Пожелавам му всичко найдобро. Ситуацията се усложни.
Не мисля, че той е единственият,
който е допуснал някаква грешка. Има и по-виновни от него",

каза още Надал на пресконференцията след победата си над
Маркос Хирон с 3:0 сета. Испанецът се справи с американеца
за 111 минути
Надал, единственият останал
в основната схема шампион на
Australian Open след депортирането на деветкратния победител
Новак Джокович, започна ударно преследването на рекордната
за мъжкия тенис 21-вата титла
от Големия шлем. Следващият съперник на Надал ще бъде победителят от срещата между австралиеца Танаси Коканикис и германеца Яник Ханфман.
Наоми Осака започна уверено защитата на титлата си при
жените в Мелбърн. Японката победи колумбийката Мария Камила Осорио Серано с 6:3, 6:3 за
малко повече от час.
За втория кръг се класира и
петата поставена в схемата Мария Сакари. Гъркинята се справи
трудно със сънародничката си Татяна Мария с 6:4, 7:6(2). Напред в турнира продължава и друга
фаворитка в лицето на Елина
Свитолина. Украинката елиминира с 6:1, 7:6(4) французойката
Фиона Феро.ç

Ще търсим
решаване на
този проблем с
нови играчи,
но такива,
които
отговарят на
нашите
финансови
критерии,
заяви
треньорът на
Левски
Старши треньорът на
Левски Станимир Стоилов
разкри в интервю за
клубния сайт каква е
настоящата ситуация при
“сините” и потвърди, че
Борислав Цонев е напуснал заради отхвърлена
молба от ръководството
да намали заплатата си.
“На фона на проблемите,
клубът се постара да
организира максимално
добри условия за работа.
В последните години
надали е имало такива и
смятам, че отбор като
Левски заслужава перфектни условия. Лагерът
няма да струва евтино,
но той отговаря на името
и авторитета на клуба”,
започна Стоилов.
“Движим се по нашия
си план, тренираме кондиционно, технически
и тактически. Засега
вървим без пропуски,
футболистите се стараят
и условията са добри.
Това помага много за
лекото понасяне на
подготовката. Искам да
видя добра организация в
играта, динамика и висок
ритъм. Искам да държим
контрол над мача и ние
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Станимир Стоилов е доволен от условията, при които се подготвя отборът

сами да го насочваме, а
не случайността, противникът или емоциите. На
последно място е резултатът в контролите. В
първите проверки обичам
да давам на играчите по
45 минути, но имаме само
16 човека и ще се наложи
някои да играят по-дълго
време“, продължи Мъри.
Първият съперник на
Левски в контролите е
полският Гурник. Мачът е
насрочен за днес от 16
часа българско време.
„Сините“ взеха на
лагера голям брой юноши
и според Стоилов за тях
ще бъде от полза да се
учат от първа ръка как
изглежда ежедневието на
един професионален
футболист.”Идеята да
бъдат тук, въпреки че са
малки, е да видят от
професионалистите начина на работа и как трябва
да се отнасят към трени-

ровките, възстановяванията и храненето. Групата не
е голяма и близо 70
процента от отбора е от
наши футболисти. Младите
се стараят и част от тях
достигат прилично ниво.
Друга част значително
изостава. Тези играчи
трябва да положат много
усилия, но се стараят”,
добави треньорът на
Левски.
Един от водещите
футболисти на отбора
Георги Миланов получи
тежка контузия през
есента, но вече тренира
индивидуално. Според
Стоилов, халфът ще поднови пълноценни занимания до края на месец
януари. “Все още не
можем да кажем кога
Миланов ще е готов за
игра. Той тренира индивидуално, надявам се до
края на месеца да започне по-сериозни участия в

тренировъчния процес.
Важно е той да оздравее
и да си върне формата от
преди контузията”, категоричен е треньорът.
Левски привлече трима
нови футболисти през
зимата и това са Уелтон,
Цунами и Ноа Сонко
Сундберг. Бразилците са
на лагера, а последният е
ангажиран с националния
си отбор на Купата на
африканските нации. “Има
голяма разлика от начина
на подготовка в Бразилия
и този в Европа. Там
играят още през януари
много мачове, а тук има
дълъг период с повече
тренировки, но те се
стараят и опитват да
влязат по-бързо в колектива. За качествата им ще
можем да съдим тогава,
когато започнат официалните мачове. Потенциалът
им обаче е видим. Имат
си и малки проблеми, тъй

като и двамата пропуснаха по няколко тренировки.
С Ноа Сонко имаме
постоянен контакт. Той ще
се присъедини към отбора
след приключването на
турнира, надявам се в
добро кондиционно състояние”, обясни Стоилов.
Левски направи и
изходящи трансфери тази
зима, като най-важният от
тях бе на плеймейкъра
Борислав Цонев. Стоилов
разкри, че играчът е
напуснал, тъй като не се е
съгласил да намали заплатата си.”Някои напуснаха,
тъй като са млади и искат
да играят, на други не
можехме да си позволим
присъствието. Ще търсим
решаване на този проблем с нови играчи, но
такива, които отговарят
на нашите финансови
критерии. Боби Цонев бе
титуляр във всички мачове и се стараеше, но
заради финансовото ни
състояние проведохме
разговори за намаляване
на заплатата и той не
прие. Тогава Сираков му
каза, че може да напусне
като свободен агент и да
печели по-добре на друго
място”, завърши треньорът на “сините”.
В същото време стана
ясно, че Левски е уредил
четвърто ново попълнение за тази зима. „Сините“ ще се подсилят с
нидерландски централен
защитник. Според „Мач
Телеграф“, преговорите с
играча, чието име се пази
в тайна, са финализирани. Предстои в близките
дни той да се присъедини
към лагера на тима в
Белек. ç

×åðíîìîðåö (Îäåñà) ïðåäñòàâè è
çàñèïà ñ õâàëáè Ìàðòèí Ïåòêîâ
Черноморец (Одеса) официално представи Мартин Петков, който се раздели с
Левски и премина в украинския тим. Нападателят ще играе заедно с друг досегашен футболист на "сините" - Борислав Цонев, който също подписа с отбора от Одеса.
"19-годишният Мартин Петков ще продължи кариерата си в Черноморец (Одеса). Футболистът се присъединява към нашия отбор от Левски. Следователно той и
Борислав Цонев ще продължат да играят
заедно. Въпреки младата си възраст Мар-

тин има 67 мача за Левски, 6 отбелязани
гола и 5 асистенции във всички турнири",
написаха от Черноморец в сайта си.
"Петков е трудолюбив нападател, а треньорът Роман Григорчук обича и знае как
да работи с такъв тип играчи. Мартин не
стои неподвижно в очакване на топката,
винаги е готов да се бори за нея. Редовно помага на отбора да премине от фаза
защита към атака. Въпреки че не е найвисокият, нападателят умее да играе с глава. Добре дошъл, Мартин", добавиха украинците.ç

Българският национал Илиан Илиевмладши игра 90 минути за Аполон (Лимасол) при победата с 2:0 срещу Омония
(Никозия) в мач от 16-ия кръг на кипърското първенство.
Бившият испански футболист на Левски Жорди Гомес пък беше титуляр за
гостите.
Аполон поведе в резултата в 26-ата

минута, когато националът на Словакия
Томаш Хубочан си отбеляза автогол. Второто попадение падна в 63-ата минута,
вкара го Ранжело Янга.
След победата Илиан Илиев-младши и
съотборниците му са трети в класирането
с 32 точки, изоставайки само с една от
върха. Първи в момента е Арис (Лимасол)
с 33, а вторият АЕК (Ларнака) има 32.ç

Реал (Мадрид) завоюва Суперкупата на Испания за 12-и път. Най-много такива трофеи
обаче има Барселона - 13.

Íîâ òðîôåé â áîãàòàòà êîëåêöèÿ
Îòáîðúò íà Èëèàí Èëèåâ íà òî÷êà íà Ðåàë (Ìàäðèä)
Реал (Мадрид) спечели в 38-ата минута и Карим сия застана зад топката,
îò âúðõà â Êèïúð
Суперкупата на Испания, Бензема в 52-ата от дузпа. която стражът на Реал успобеждавайки с 2:0 на финала Атлетик (Билбао). Футболистите на Карло Анчелоти имаха пълно превъзходство в срещата на стадион "Крал Фахд" в Рияд
(Саудитска Арабия) и заслужено вдигнаха трофея
след голове на Лука Модрич

В края Тибо Куртоа спаси дузпа и не позволи на
баските да направят интригуващи заключителните
минути. В 87-ата минута
Едер Милитао беше изгонен с директен червен картон за игра с ръка в наказателното поле. Раул Гар-

пя да избие с крак.
На полуфиналите, които също бяха в Рияд, "белите" сразиха носителя на
Купата на Испания Барселона с 3:2 след продължения, а баските елиминираха шампиона Атлетико
(Мадрид) с 2:1.ç
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Тв програма - вторник, 18 януари
ÁÍÒ 1
05.10
05.40
05.55
09.00
09.05
11.00
12.00
12.35
12.45
13.00
14.00
14.15
15.30
15.45
16.00
16.30
16.40
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.45
21.00
22.00
23.00
23.30
00.15
00.35
02.25
03.20
04.05
04.10

Още от деня - коментарно предаване/п/
Телепазарен прозорец
Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова
По света и у нас
100% будни
Култура.БГ
По света и у нас
Новини на турски език
Телепазарен прозорец
Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу/п/
Телепазарен прозорец
Васко да Гама от село Рупча - детски
тв филм /6, последен епизод/
Котето талисман - детски тв филм
/Япония, 2016 г./
Телепазарен прозорец
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Светът и ние
България в 60 минути с Мариана
Векилска
По света и у нас
Още от деня - коментарно предаване
Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу
По света и у нас
Спортни новини
Референдум с Добрина Чешмеджиева
В капан - тв филм /2 сезон, 7
епизод/ (16)
По света и у нас
Викингите - тв филм /6 сезон, 2
епизод/ (16)
Светът и ние /п/
100% будни /п/
Култура.БГ /п/
По света и у нас /п от 20:00 часа/
Знаете ли, че...
България в 60 минути с Мариана
Векилска /п/

bTV
05.30
06.00
09.30
12.00
12.35
13.30
14.30
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.05
21.30
22.30
23.00
23.30
00.30
01.00
01.10
02.20
04.30

"Лице в лице" /п./
"Тази сутрин" - информационно предаване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова
"Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
bTV Новините - обедна емисия
"Комиците и приятели" /п./ - комедийно шоу
"Стани богат" /п./ - куиз шоу
"Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
"Доктор Чудо" - сериал, еп. 70
Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 15
bTV Новините
"Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
"Стани богат" - куиз шоу
bTV Новините - централна емисия
Премиера: "Опасно изкушение" сериал, еп. 117
Премиера: "Влад" - сериал, с. 3,
еп. 9
"Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
bTV Новините - късна емисия
"Чък" - сериал, с. 2, еп. 20
"Двама мъже и половина" - сериал,
с. 11, еп. 15
"Като на кино" - предаване за кино
"Столичани в повече" - сериал, с. 4,
еп. 14
"Преди обед" /п./ - токшоу
"Търговски център" - сериал, с. 15

bTV ACTION
05.00
06.00
08.00

"Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,
еп. 5
Анимационен блок (премиера): "Турбо" - сериал, с. 2, еп. 11 - 14
"Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,
еп. 5

"Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 1
"Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 6, еп. 1
11.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с. 19, еп. 14
12.00 "Записът" - сериал, еп. 6
13.00 "Стреляй смело" - екшън, комедия,
криминален (САЩ, 2007), режисьор Майкъл Дейвис, в ролите:
Клайв Оуен, Моника Белучи, Пол
Джиамати, Стивън Макхати, Грег
Брик и др.
15.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,
еп. 6
16.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 2
17.00 "Записът" - сериал, еп.7
18.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с. 19, еп. 15
19.00 Часът на супергероите (премиера):
"Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 6, еп. 2
20.00 Екшън в 8: "Прокуратура Чикаго" сериал, еп. 12
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Дънди Крокодила" - приключенски, фентъзи,
комедия (Австралия, 1986), режисьор Питър Фейман, в ролите: Пол
Хогън, Линда Козловски, Джон Мейлон, Дейвид Кълпилил, Ричи Сингър, Марк Блъм, Реджиналд ВелДжонсън и др.
00.00 "Прокуратура Чикаго" - сериал,
еп. 12
01.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с. 19, еп. 15
02.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 6, еп. 2
03.00 "Записът" - сериал, еп. 7
04.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 2
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bTV Cinema, 21.00 ч., "Добра година" - романтичен,
драма, комедия (САЩ, Великобритания, 2006), в ролите:
Ръсел Кроу, Аби Корниш, Албърт Фини, Рейф Спол, Том
Холандър, Марион Котияр, Валерия Бруни Тедески и др.

10.30
12.30

bTV COMEDY
05.00
06.00
07.00
07.30
08.30
09.30
10.00

12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00

02.00
03.00
03.30
04.00

"Модерно семейство" /п./ - сериал
"Модерно семейство" - сериал, с.
10, еп. 18, 19
"Мистър Пибоди и Шърман" /п./ сериал
"Круд" - сериал, еп. 16, 17
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"Младият Шелдън" /п./ - сериал
"Последните елхички" - комедия (Русия, 2018), режисьори Тимур Бекмамбетов, Егор Баранов, Анна Пармас и др., в ролите: Иван Ургант,
Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев,
Елена Яковлева, Юлия Александрова, Даниил Вахрушев и др.
"Приятели" /п./ - сериал
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"ФейсБог" /п./ - сериал
"Младият Шелдън" /п./ - сериал
"Уил и Грейс" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
"Комиците и приятели" (2019) - комедийно шоу
"Приятели" - сериал, еп. 9, 10
"Младият Шелдън" - сериал, с. 3, еп.
11, 12
"Уил и Грейс" - сериал, с. 2, еп. 7, 8
"Психоложки" - сериал, с. 2, еп. 2, 3
Премиера: "ФейсБог" - сериал, еп.16
"Двама мъже и половина" - сериал,
с. 10, еп. 14, 15
"Последните елхички" /п./ - комедия
(Русия, 2018), режисьори Тимур Бекмамбетов, Егор Баранов, Анна Пармас и др.
"Модерно семейство" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
"Комиците и приятели" (2019) /п./
"Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema
05.45
06.00
08.00

"На фокус" - рубрика
"Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
21, 22
"Обич" - драма, романтичен, биографичен (Великобритания, САЩ, 2016),

Променливо
Днес минималните температури ще са от минус 4 до плюс 1
градуса. През деня ще остане ветровито, с умерен и силен северозападен вятър. Облачността ще бъде незначителна, намаляваща до
слънчево време. Максималните стойности ще са от 2 до 8 градуса.
В сряда минималните температури ще са от минус 7 до минус 2,
а дневните от 1 до 6 градуса. Вятърът ще отслабне.
В четвъртък минималните температури ще останат без съществена промяна. През деня ще бъде слънчево, а вятърът временно ще
се ориентира от запад-югозапад и ще бъде слаб, временно до
умерен. Дневните температури ще са от 5 до около 10 градуса.
През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и от северозапад ще започнат превалявания от дъжд и сняг, които ще са позначителни южно от Стара планина. Снежната покривка в планините ще се увеличи. През деня в петък сняг ще вали по високите
места в Южна България и над планините, а в югоизточните райони
ще превалява дъжд и мокър сняг. Минималните температури в петък ще бъдат от около нула градуса по високите полета до 8-9 в
югоизточните райони. Ще духа силен вятър от запад-северозапад.

14.45

16.30

18.30

20.50
21.00

23.30

01.45
03.45

режисьор Джеф Никълс, в ролите:
Рут Нега, Джоуел Еджъртън, Уил
Далтън, Шарън Блекууд, Кристофър
Ман, Майк Шифлет, Мартон Чокаш,
Майкъл Шанън и др.
"Ривърдейл" - сериал, с. 4, еп. 1, 2
"Скорост" - екшън, криминален, трилър (САЩ, 1994), режисьор Ян де
Бонт, в ролите: Киану Рийвс, Денис
Хопър, Сандра Бълок, Джо Мортън,
Джеф Даниълс, Глен Плъмър, Карлос Караско и др.
"Лъжльото" - фентъзи, комедия (САЩ,
1997), режисьор Том Шейдиак, в
ролите: Джим Кери, Мора Тиърни,
Джъстин Купър, Аманда Донохоу,
Кери Елуес, Дженифър Тили, Суси
Кърц и др.
"Такси в Ню Йорк" - екшън, комедия
(САЩ, Франция, 2004), режисьор
Тим Стори, в ролите: Куин Латифа,
Джими Фалън, Жизел Бюндхен, Дженифър Еспозито и др.
"Конспираторът" - исторически,
криминален, драма (САЩ, 2010),
режисьор Робърт Редфорд, в ролите: Робин Райт, Джеймс Макавой, Том Уилкинсън, Евън Рейчъл
Ууд, Кевин Клайн, Дани Хюстън,
Колъм Мийни и др.
"Като на кино" - предаване за кино
"Добра година" - романтичен, драма, комедия (САЩ, Великобритания, 2006), режисьор Ридли Скот, в
ролите: Ръсел Кроу, Аби Корниш,
Албърт Фини, Рейф Спол, Том Холандър, Марион Котияр, Валерия
Бруни Тедески и др.
"Скорост" - екшън, криминален, трилър (САЩ, 1994), режисьор Ян де
Бонт, в ролите: Киану Рийвс, Денис
Хопър, Сандра Бълок, Джо Мортън,
Джеф Даниълс, Глен Плъмър, Карлос Караско и др.
"Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 4, еп.
1, 2
"Краен резултат" - екшън, трилър
(Великобритания, 2018), режисьор
Скот Ман, в ролите: Дейв Батиста,
Пиърс Броснан, Рей Стивънсън, Амит
Шах, Александра Дину, Лара Пийк,
Мартин Форд и др. [14+]
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"Пресечна точка" - публицистично
шоу /п/
"Здравей, България" - сутрешен блок
"На кафе" - предаване на NOVA
Новините на NOVA
"Черно-бяла любов" (премиера) сериен филм
"Неразделни" (премиера) - сериал

"Не ме оставяй" (премиера) - сериал
Новините на NOVA
"Пресечна точка" - публицистично
шоу
"Намери ме" (премиера) - сериал
"Семейни войни" (премиера) - телевизионна игра
Новините на NOVA - централна емисия
"Черешката на тортата" (нов сезон)
- риалити
"Полицаите от края на града" сериал
"ФБР" - сериал, сезон 2
Новините на NOVA
"Престъпни намерения" - сериал,
сезон 9
"Пожарникарите от Чикаго" - сериал, сезон 9
"Специален отряд: Лайпциг" - сериал
"Сияйна луна" - сериал
"Намери ме" - сериал /п/
"Черно-бяла любов" - сериал /п/

23.10
00.10

"Холивудски новини"
"Коледа зад ъгъла" - семеен филм с
уч. на Джеси Меткалф, Фиона Гюбелман, Британи Бристоу, Брент Крауфорд и др.
"Синът на Голямата стъпка" - анимационен филм /п/
"От местопрестъплението" - сериал,
сезон 6
"Стъкленият замък" - биографична
драма с уч. на Бри Ларсън, Уди
Харелсън, Наоми Уотс, Макс Гринфийлд, Сара Снук и др.
"Изкуствен интелект" - фантастика с
уч. на Холи Джоуел Осмънд, Джъд
Лоу, Франсис О’Конър, Сам Робардс, Уйлям Хърт, Джейк Томас и
др. /п/
"Помпей" - приключенски филм с уч.
на Кит Харингтън, Кери-Ан Мос,
Емили Браунинг, Кийфър Съдърланд,
Адеуале Акинуйе-Агбайе, Джесика
Лукас и др.
"От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 7
"Трите Хикса: Отново в играта" приключенски екшън с уч. на Вин
Дизел, Дони Йен, Нина Добрев, Руби
Роуз, Тони Колет, Самюъл Джаксън
и др.
"От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 7 /п/
"Обичайните заподозрени" - трилър
с уч. на Стивън Болдуин, Бенисио
Дел Торо, Кевин Спейси, Гейбриъл
Бърн, Чез Палминтери, Кевин Полак
и др. /п/

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 10
ВОДОРАВНО: Таня Богомилова. Кагава. Енория.
Кътина. Етамин. Дала. АРОМА. Ал. "Зелени години".
Тив. "Татик". Раб. Рог. Рами. Амини. "Металика". Инат.
"Вината". ОРЕХИТЕ". Вола. ОН ("Общество на народите"). Тонал. Риванол. Тавани. Дар. Тикал. Ин.
"Тя". Иригатори. ТА. Атол. "Норич". Топор. Цер. Каре. Чам. Севар. Сир. Сирак. "На лов". Не. Танин.
Линотип. Кетал. Канелони.
ОТВЕСНО: "Накъдето ми видят очите". Натали Генова. Апарат. Дягилев (Сергей). Талари. "Омана".
Банан. Ратан. РАР. Кил. Сова. ИТАЛА. Отит. "Га".
Агами. Олигоцен. Но. "Еротикон". Калевала. Методи. Ар. Тат. Ралин (Радой). Динамика. Еталон. Роне
(Морис). Ломан (Карл). Михов (Атанас). Рок. Вол.
Кори. Иринина (Магдалена). Ирас. "То". Вина. Анатани. Иринин. Мая. "Любители на черепи".

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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Разтърсващият Концерт за цигулка №1 от
Дмитрий Шостакович ще
звучи в изпълнение на
виртуозния Юлиан Рахлин и Софийската филхармония на 10 февруари.
Концертът е продължение на големите симфонични платна на композитора. Яркото симфонично звучене на партитурата органично се
слива с изключително
трудната солова партия,
която изисква висше
техническо и артистично
майсторство от цигуларя,
също колосална енергия
и издръжливост.
Диригент е маестро
Найден Тодоров, който
допълва програмата с
най-известната симфония"Матис - художникът"
на немския композитор
Паул Хиндемит.
Симфонията е създадена специално за турнето
на Берлинската филхармония и диригента Вилхелм Фуртвенглер. Произведението е в три
части, чиито заглавия
препращат към трите
пана от полиптиха, направен от Матиас Грюневалд, немски художник

Óñìèõíàòàòà
Äèàñ çàãúðáè
êèíîòî - ãëåäà
äåòåòî ñè

Партньорка на Джим
Кери в "Маска" е Камерън Диас. Усмихнатата
Диас участва след това
в "Чувствайки Минесота",
"Всички са луди по Мери". А "Сватбата на найдобрия ми приятел" е романтична комедия на
всички времена.
В 2000 г. актрисата се
снима с Ди Каприо, Джъд
Лоу и Том Круз. Последната й лента излиза на
екран през 2014 г."За мене да се снимам в киното беше прекрасно. Но
като душевно състояние,
това положение не ме устройва. Диас възпитана
дъщеря си и по слухове
може да се върне към озвучаване на принцеса
Фиона в петия епизод на
"Шрек". Магарето от
"Шрек" говори с гласа на
Еди Мърфи. ç

:

Ìàåñòðî Íàéäåí Òîäîðîâ äèðèæèðà
ìóçèêà íà Øîñòàêîâè÷ è Õèíäåìèò

Íàêðàòêî

Студенти искат да спасят
издателството на Любен
Каравелов в Букурещ
Студенти от сдружение "Мост
през вековете" правят опит да
спасят сградата в центъра на
Букурещ, дарена на Любен
Каравелов за неговото издателство. Солаковият хан e построен през 1859 г. от братя
Солакулу от Свищов и дълги
години е била огнище на
българското революционно
дело. Повече от 60 години
обаче този исторически център
на българското възрождение,
който днес е Европейски
културен институт, тъне в
забрава и разруха. Докато се
води борба за собствеността на
имота, ханът, който е с над
1000 кв. м застроена площ,
над 100 стаи, украсени с
алафранги, започва да се руши.

Галерия „Нюанс“
представя ЗИМНИ
АКЦЕНТИ 2022- живопис
и рисунка от 20 век

от XVI век. Премиерата е
през1934 г. Но през
същата година нацистките културни власти,
водени от министъра на
пропагандата Йозеф
Гьобелс, забраняват
операта, осъждайки

композитора като "духовно неарийски творец". В
знак на протест Фуртвенглер си подава оставката
като диригент в Берлинската филхармония. Той е
сред артистите, които
открито подкрепят Хинде-

мит като един от "знаменосците на бъдещето" в
немската музика. Цигулар, виолист и диригент,
Юлиан Рахлин е един от
най-вълнуващите и ценени музиканти на нашето
време. ç

В експозиция са три непоказвани произведения на Владимир
Димитров - Майстора - два
портрета и един автопортрет.
Изложбата е факт и може да се
види до 26 февруари. Тяхната
история е лична и много
любопитна - дамата изобразена
на портрета е била негова
съседка живяла до софийското
му жилище, получила честа да
бъде нарисувана от найемблематичния български
художник. Двата автопортрета
също попадат в семейството по
тази линия на познанство.

Äåíèñ Ñèìåîíîâ ñúçäàâà êóêëåíè ñïåêòàêëè çà âúçðàñòíè â Ïëåâåí
Младият режисьор Денис Симеонов създава куклени спектакли за възрастни в Драматично-кукления
театър "Иван Радоев" в Плевен.
Пръв негов дебют с представление с кукли за зрители над 12-годишна възраст бе "Ученикът на смъртта", по полска народна приказка. Продукцията бе адаптация на Симеонов и финансирана от Националния
фонд "Култура" на програма "Дебюти".
Сценографията, куклите
и костюмите са дело на Ваня Плачкова, а композитор

е Милен Апостолов. Участват актьорите Иван-Александър Дойчев, Валентин
Василев, Ива Николова,
Елица Анева, Марияна Петрова. Със средствата на изкуството екипът разказва
по вълнуващ начин за амбициите на човека за слава, власт и богатства и колко те остават незначителни, в сравнение със силите, които управляват вселената.
След премиерата през
април 2021 г., спектакълът
продължава своя живот. Сега има две представления едното бе на 17 януари и

друго на 22 февруари.
Младият режисьор подготвя и втора своя премиера на спектакъл с кукли за
възрастни в Плевен "Мина-

ло не/свършено". Очаква се
премиера на 24 и 25 февруари на камерна сцена
"Пан Бурянин" пред зрители над 14-години. ç

Îâàíåñ Òîðîñÿí âëèçà â ñåäåì îáðàçà â àâòîðñêè ñïåêòàêúë
Артистът влиза в седем
образа в авторския си
спектакъл Harlem Shake на
сцената на Драматичнокукления театър "Иван Радоев" в Плевен.
Младият изпълнител е
автор и режисьор на спектакъла, който предизвиква
интереса, ще се играе днес
19.00 ч. Неговите герои на
сцената са взети от живота - образи, които подминаваме всеки ден на улицата, площадите, задръстванията по кръстовищата,
от автобусите, от квартала, от съседния вход.
"Представлението разказва по забавен начин за
хора, живеещи у нас, за

техните възгледи, мечти и
принципи. Проектът е за
загубите в духовността,
писмеността и културата,
за липсата на ценности,
морал и пътуване в неизвестна посока", се посочва в анотацията за продукцията.
Торосян успешно се
представи като режисьор
и изпълнител, в световната класиката "Хамлет" от
Уилям Шекспир, която се
очаква на голямата сцена
на театъра в Плевен на 29
януари, на 18-и и 19 февруари. Това заглавие влезе в
инициативата на Плевенския театър за културен туризъм "Пътуващ зрител". ç

