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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!

Министърът на образованието акад. Николай Денков ще предложи допълнителни
почивни дни между двата срока на учебната година - в седмицата от 31 януари до
4 февруари. По този начин учениците няма да влизат в училищата общо девет
календарни дни и ще се върнат в клас на 7 февруари. Предложението ще бъде
обсъдено на отраслов съвет в петък. Министърът посочи, че в момента под каран-
тина са 3,6% от учителите и 2,58% от учениците. Няма никаква причина да затва-
ряме училищата на национално ниво, каквото и да е било в момента.
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Директорът на Изследова-
телския институт по
епидемиология и микроби-
ология "Гамалея" Алексан-
дър Гинцбург каза във
вторник, че ефективност-
та на ваксината "Спутник
V" срещу коронавирусния
вариант Омикрон е около
75%. В случай на ревак-
синация със "Спутник
Лайт" ефективността на
ваксината срещу Омикрон
се повишава до 100%.
Намалението в ефектив-
ността на "Спутник V"
спрямо варианта Омикрон
е осем пъти, което обаче
все още е достатъчно за
защита, докато намалени-
ето при другите ваксини е
поне 21 пъти, посочи
Гинцбург. Той  добави, че
при хора, които не са се
ваксинирали с бустер,
ефективността на "Спут-
ник V" след шест месеца
е около 56-57%.
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Кандидатът за президент
на БФС Димитър Бербатов
хвърли поредни обвинения
към настоящото ръковод-
ство на футболната ни
централа. Бербатов и
екипът обявиха в интер-
нет, че от БФС са започ-
нали да привикват
клубовете, за да подпис-
ват отказ от декларации-
те си за искане предсто-
ящият конгрес на 18
март да бъде изборен.
Бербатов обяви, че това
нарушава устава на БФС,
и заплаши, че ако не
спрат тези действия,
отново ще се обърне към
прокуратурата. ç

О
Христова от левия
вестник ДУМА предизвика
истинска интелектуална
буря и обществена
реакция в тяхна подкре-
па. В интернет петициите
в тяхна защита се
включиха както стотици
социалисти, така и ярки
опоненти на БСП. Обедини
ги уважението към труда
на най-компетентния
журналист в сферата на
науката, образованието и
духовността Велиана
Христова и към ярката
публицистка Велислава
Дърева, които се осмели-
ха да бият тревога за
състоянието на БСП и на
левия печат.

И какъв бе отговорът
на този гръмовен общест-
вен резонанс!? Абсурден -
с публикуването текст
във в. ДУМА на Нидал
Алгафари, написан с
хулигански тон срещу
Дърева, която допреди
броени дни беше "полити-
чески наблюдател" на
същия вестник. Авторът
на тази грозна публика-
ция нашумя напоследък
като ярък защитник на
ГЕРБ, Борисов и кандида-
та им за президент проф.
Анастас Герджиков. Ако
този пасквил не беше
намерил място на страни-
ците на в. ДУМА, нямаше
да коментираме  грубите
и неколегиални квалифи-
кации срещу Велислава
Дърева. Но публикуването
му във вестника, в който
журналистката е работила
над тридесет години е в
груб разрез с професио-
налната и партийната
етика и с човешкия
морал.

В текста на Алгафари,
легитимиран от ДУМА, се
съдържат няколко брутал-
ни неистини, които
заслужават не просто
възмущение, но и ясен
отговор. Той пише (цита-
тите са без редакторска
намеса): "Първото ударче
с малкото чукче по
канарата на БСП, още
преди 10. 11., дойде от
"враговете" с партиен
билет. Това ударче
отлюспи не малко
членове и симпатизанти.
Госпожа Дърева, де ли
беше?".

Преди 10 ноември
1989 г. Велислава бе
един от малкото реални
дисиденти в България, ко-
гато това далеч не беше
безопасно занимание - бе
уволнявана и изключена
от партията.

"150 милиона ще
трябват допълнително
за енергийни помощи,
те могат да се намерят
и имаме положителни
индикации от финан-
совия министър. Над
два милиона българи
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Република Северна Македония
(РСМ) е изпратила вербална нота
до ООН, че се отказва от територи-
ални претенции спрямо България
чрез заявлението, че името Север-
на Македония се отнася само до наз-
ванието на държавата, а не на ге-
ографската област, част от която е
на наша територия. Това беше и ед-
но от шестте основни искания на
София, за да се поднови диалогът
между двете страни по даването на
разрешение за започване на прего-
вори за членство на РСМ в Евро-
пейския съюз. В отговор България
се е съгласила да използва офици-
ално краткото име на РСМ - Север-
на Македония.

Това стана ясно по време на пър-
вото посещение на министър-пред-
седателя Кирил Петков в Скопие,
където той се срещна с новоизбра-
ния си северномакедонски колега Ди-
митър Ковачевски.

цата ,  няма такава
връзка."

Това каза в "Твоят
ден" по "Нова телеви-
зия" президентът на
КНСБ Пламен Димит-
ров.

Той се надява два
пъти да бъде увеличе-
на минималната запла-
та през тази година.

"7,8% е официална-
та инфлация, но реал-
ната е два пъти повече
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тстраняването на
известните журна-
листки Велислава
Дърева и Велиана

и повече. Налагат се
спешни компенсации",
категоричен е синдика-
листът.

Според него съвсем
скоро ще се усетят но-
вите цени на тока, пар-
ното и водата и това е
неизбежно, поради ко-
ето мерките трябва да
са спешни и единстве-
но могат да се търсят
компенсаторни реше-
ния чрез бюджета. ç
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не могат да си отоп-
ляват домовете. Второ-
то, което трябва да се
направи, е вдигането
на минималната работ-
на заплата на 750 ле-
ва. Мит е, че така се
увеличава безработи-

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Скопие. Премиерът Кирил Петков бе посрещнат от своя македонски колега Димитър Ковачевски само ден  след като новото
правителство на РС Македония встъпи в длъжност. Снимка БГНЕС
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Безплатни детски
градини и увеличение на
учителските заплати са
сред приоритетите на
министъра на образова-
нието Николай Денков за
2022 г., съобщи Топнови-
ни.бг. Министърът съобщи,
че държавата ще увеличи
обхвата на децата в
детските градини, като ги
направи напълно безплат-
ни. В момента родителите
на 3-годишните са осво-
бодени от такси само в
отделни общини. За в
бъдеще няма да плащат в
цялата страна. Така
повече деца ще бъдат
включени в предучилищна
подготовка от най-ранна
възраст, което има клю-
чово значение за пълно-
ценно участие в образо-
вателната система след
това.

Учителските заплати
ще бъдат увеличени, така
че размерът им да надх-
върля с 25 % средното
възнаграждение за стра-
ната. За първи път от 10
години, извън повишение-
то на заплатите, ще се
увеличи и стандартът за
издръжка на образова-
телните институции. Ще
бъде създадена и тества-
на нова методика за
оценка на добавената
стойност на обучението.
Тя ще бъде използвана
като основен компонент
на оценката за качество-
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то на преподаване в
училищата, отчитайки
техните обективни специ-
фики, например тип
населено място, образо-
вателен статус на родите-
лите и др., съобщиха от
МОН. Друг фокус е про-
фесионалното образова-
ние. Целта е то да стане
по-привлекателно за
младите хора и да подгот-
вя необходимите специа-
листи за реалните пот-
ребности на икономиката
по региони в средносро-
чен и в дългосрочен план.
Ще се развиват още по-
тесни връзки с бизнеса
чрез привличане на
преподаватели от реално-
то производство и инвес-
тиции в мрежата от
професионални гимназии,
обясни още Денков. МОН
поиска допълнително
финансиране за увеличен
план-прием в паралелките
за дуално обучение, както

9996 са новите слу-
чаи на коронавирус у
нас, сочат актуализира-
ните данни на Единния
информационен портал.

Положителни са мал-
ко над 22 процента от
направените 44 772 тес-
та. Това е най-високият
процент от началото на
портала на 6 април 2021
г. насам. Броят на но-
возаразените е рекор-
ден от началото на пан-
демията.

Предишният рекорд
бе регистриран на 11
януари 2022 г. 161 са по-
чиналите за последни-
те 24 часа, като близо
92 на сто от тях не са
били със завършен вак-
синационен курс. Нови-
те пациенти в болница
са 829, като над 82 про-
цента от тях не са вак-
синирани. Общо 5223 са
хоспитализираните, в
интензивни отделения
са 541.

Като излекувани са
отчетени 551. Най-мно-
го са новозаразените в
София-град - 2711. След-
ват областите Благоев-
град - 907 и Пловдив -
737.  През последното
денонощие са поставе-
ни 13 723 дози ваксини.
Броят на всички поста-
вени бустерни дози до-
сега е 512 621. Общият
брой на хората със за-
вършен ваксинационен
цикъл у нас вече е 1 964
692, изчислява БНР. ç

и в тези по защитени
професии и професии с
недостиг на пазара на
труда.

Предвиждат се сериоз-
ни инвестиции за значи-
телно обогатяване на
извънкласните дейности.
Те ще направят училището
по-привлекателно и ще
помогнат на учениците по-
бързо и лесно да възста-
новят социалните контакти
помежду си след дългите
периоди на изолация и
онлайн обучение по време
на пандемията. Наред с
това МОН е поискало в
държавния бюджет за тази

година да бъдат включени
допълнителни средства за
ремонт на физкултурни
салони и спортни площад-
ки. Образователното
ведомство подготвя серия
от мерки за гарантиране
на високо ниво на препо-
давателите във висшето
образование. Една от тях
е борбата с плагиатството.
Вече ще бъдат проверява-
ни всички научни публика-
ции, а не само тези,
които се използват в
конкурси за академично
израстване, както е сега.
Ще се създаде двустепен-
на структура за проверка
за плагиатство.

Отделно от това се
предвиждат промени в
акредитацията на профе-
сионалните направления в
университетите и атеста-
цията на преподавателите,
както и преструктуриране
на висшите училища. По
тези въпроси предстои по-
широка дискусия, за да се
намерят най-ефективните
решения, категоричен е
образователният минис-
тър. ç

Ваканция за учениците от 28 януари до 2 февруари или от 31
януари до 4 февруари. Засега предложенията са две. Директорът
на 119-о училище Диян Стаматов предлага ваканцията да е меж-
ду 28 януари и 2 февруари, а директорът на столичното 51-во
училище Асен Александров - от 31 януари до 4 февруари, съобщи
телевизия "България он еър". За тази учебна година в календара
е записан един неучебен ден между двата срока и това е 1
февруари. Според директорите на училищата удължаването на
ваканцията би било уместно с оглед на прекъсването на поред-
ната вълна на коронавируса, която отчита висок брой на заразе-
ни сред учителите и учениците.

Очаква се решението за удължаване на междусрочната ва-
канция да бъде взето на Отраслов съвет тази седмица.

От стр. 1

Тя бе член на Комитета за
екологична защита на Русе и
на Клуба за гласност и преуст-
ройство, заедно с личности
като Валери Петров, Стефан
Продев, Анжел Вагенщайн,
акад. Алексей Шелудко,
Копринка Червенкова, Мария
Бойкикева, проф. Чавдар
Кюранов, Светлин Русев,
Нешка Робева и много други.
Те застанаха с имената и
авторитета си не за да "отлюс-
пват" партийни членове с
"чукчето", а защото искаха
връщане към идейните корени
на Благоевата партия и
социализъм с човешко лице.
Това бяха големи личности,
интелектуални колоси, които
не се бореха за власт и пари,
а за социална справедливост.
И след 10 ноември 1989 г. не
изневериха на идеалите си за
социална държава. А къде
беше тогава информаторът на
Държавна сигурност Нидал
Алгафари!? И къде е сега?
Нима със задна дата е станал
живковист, щом така се

Ðåêîðäåí áðîé
íîâîçàðàçåíè ñ
COVID-19, áëèçî
10 000 ïîëîæè-
òåëíè ïðîáè

възмушава от "вредните"
дисиденти!?

И продължава: "След това
се създадоха фракции и идейни
движения в БСП, които
смениха малкото чукче с
здрав и голям чук. Късове от
БДП се разлетяха. Госпожа
Дърева, къде ли беше?".

Силата на БСП винаги е
била в многообразието на идеи
и възгледи, но и в свободата те
да бъдат изразявани! В БСП
има и комунисти, и социалде-
мократи, и социални консерва-
тори. И не е страшно, ако в
партията има идейни течения
(което е уставно право), а в
колективните й органи има
спорове, различия и дебати. Но
става страшно, когато се
правят опити БСП да се
превърне в лидерска и едно-
лично управлявана партия,
когато се потъпква свободата
на словото в партията, и когато
колективният ум, чест и съвест
се заменят с послушни изпъл-
нители на мръсни политически
поръчки.

А с какво Нидал Алгафари
допринесе за идейното много-

образие в БСП? Миналото ни
припомня, че като платен пиар
експерт и консултант на
изборни кампании на партията
"фундаменталният" му принос
бе, че пръв въведе чалгата като
елемент от агитацията. Това
начинание освен до огромни
харчове не доведе до прилив
на гласове, защото българските
социалисти са мислещи хора,
не понасят опростачването и
профанизацията в политиката.
Затова и Алгафари се преори-
ентира към ГЕРБ…

И още един цитат: "Новите"
другари, взеха хубавината на
вестника - парите, сграда,
печатница, чиновнически и
журналистически апарат,
разпространението на
"Работническо дело", а "те-
жестите", като разправите с
опонентите, омаскаряването
на изпадналите в немилост,
дитирамбите по възхвалата
на Първия на партията и
правата партийна линия,
оставиха зад борда".

Може би Алгафари не
помни или не знае, но през
1990 г. БСП оцеля във време

на пещерен антикомунизъм и
реваншизъм благодарение на
два фактора - волята на
стотици хиляди социалисти да
защитят идеите и делото на
живота си, и второ на левият
печат и в частност в. ДУМА.
Талантът на големи публицисти
като Стефан Продев и Коста
Андреев преведе не просто
левите издания, а БСП през
преизподнята на политическото
отрицание, на репресиите и
клеветите. А Велислава Дърева
през всичките тези години бе
едно от най-ярките пера на
българската преса и истински
дразнител и опонент на
пещерните антикомунисти и
сините агитки. За нея социа-
лизмът е кауза и затова тя без
високи партийни или държавни
постове (за разлика от много
други) си остана рицар на
лявото слово!

Алгафари продължава в
пасквила си: "Дали, другарка-
та Дърева, може да преброи
статиите, анализите, комен-
тарите против собствената
си партия, което се изписаха
и публикуваха във вестника за
който така милее".

А дали господинът прави
разлика между собствено

критично мнение и гражданска
позиция и "писане против
партията"!? Никога БКП/БСП не
е просперирала, когато някой
си е въобразявал подобно на
Луи XVI, че "Партията - това
съм аз". БСП не е ГЕРБ, където
всяка критика към Борисов се
приема за предателство и води
до изключване и репресия.
Разумната критика, различното
мнение, идейният дебат са
имунната система за всяка
демократична структура,
особено за БСП, която помни и
възходите си, но и грешките си
в 130-годишната си история.
Не е случайно, че досега
нямаше ръководство, което да
е уволнявало инакомислещи
журналисти. А инакомислие в
левия печат и във в. ДУМА е
имало - и срещу десния плосък
данък, и срещу НАТО и амери-
канските бази, и по много
други политически теми. Но
затова в левия печат има
големи имена и личности с
ярка гражданска позиция, чийто
авторитет и влияние се прена-
сят и върху социалистическата
партия. Те са публицисти и
журналисти, а не пиари от
хранилката, които са обучени
само да хвалят "шефа".

Ðåâàíøèçúì ïîä ôîðìàòà íà ôàðñ
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Ñêîïèå îôèöèàëíî ñå îòêàçà
îò òåðèòîðèàëíè ïðåòåíöèè

Êàíÿò Ïåòêîâ è Ãåøåâ íà èçñëóøâàíå â ÅÏ
Премиерът Кирил Петков, глав-

ният прокурор Иван Гешев, члено-
ве на управляващата коалиция и
представители на институциите са
поканени да бъдат изслушани в Ев-
ропарламента на 27 януари. Това
съобщиха от офиса на евродепу-
тата Елена Йончева, която е един-
ственият член на мониторингова-
та група от България . Изслушва-
нето ще бъде в Мониторинговата
група за демокрация на Европей-
ския парламент в Брюксел.

От Европейския парламент

Вчера сутринта Репуб-
лика Северна Македония
(РСМ) е изпратила вер-
бална нота до ООН, че се
отказва от териториални
претенции спрямо Бълга-
рия чрез заявлението, че
името Северна Македония
се отнася само до назва-
нието на държавата, а не
на географската област,
част от която е на наша
територия. Това беше и
едно от шестте основни
искания на София, за да
се поднови диалогът
между двете страни по
даването на разрешение
за започване на прегово-
ри за членство на РСМ в
ЕС. В отговор България се
е съгласила да използва
официално краткото име
на РСМ - Северна Маке-
дония.

Това стана ясно по
време на първото посеще-
ние на министър-предсе-
дателя Кирил Петков в
Скопие, където той се
срещна с новоизбрания
си северномакедонски
колега Димитър Ковачевс-
ки. Водената от премиера
делегация, която включва-

се измерва в реално
постигнати стъпки и резул-
тати. Линията София-
Скопие ще бъде реалност
до два месеца, разказа
още Петков, цитиран от
агенция БГНЕС.

Като премиер започ-
вам с един от най-важни-
те въпроси за РС Македо-
ния - евроинтеграцията на
страната. Двамата с
българския премиер
Кирил Петков искаме да
използваме новата енер-
гия за постигане на
общата цел - за по-добро
бъдеще на двете страни,
каза македонският преми-
ер Димитър Ковачевски.

Македонският премиер

очаква членовете на
съвместната историческа
комисия да съобщават
заедно какво е договоре-
но пред обществеността.
Той очаква това да бъде
мост към бъдещето, а не
към миналото, каза още
Ковачевски. Той заяви, че
ще се финализира и
договорът за трансгранич-
но сътрудничество, с
което ще бъде отворен
граничният пункт Клепало.

По-късно министър-
председателят проведе
срещи с президента на
съседната страна Стево
Пендаровски и с председа-
теля на македонския парла-
мент Талат Джафери.ç

Äî ìåñåöè ìåæäó äâåòå
ñòîëèöè ùå çàðàáîòè
ñàìîëåòíà ëèíèÿ

СЪБИТИЯ
 1829 г. - Състои се премие-
рата на "Фауст" от Гьоте.
 1853 г. - Състои се
премиерата на операта
"Трубадур" на Джузепе
Верди в Рим.

 1945 г. - Втората светов-
на война: Съветската армия
освобождава полския град
Лодз. От 230 000 жители
през 1940 г., по-малко от
900 оцеляват след нацистка-
та окупация.
 1966 г. - Индира Ганди е
избрана за министър-
председател на Индия.
 1969 г. - Студентът Ян
Палах умира, след като се
самозапалва в знак на
протест срещу потъпкването
на Пражката пролет.
 1983 г. - Нацисткият
военен престъпник Клаус
Барби е арестуван в Боливия.
 1983 г. - Apple Computer
известява за появата на
Apple Lisa - първия персона-
лен компютър с графичен
потребителски интерфейс и
компютърна мишка.
РОДЕНИ
 1839 г. - Пол Сезан,
френски художник
 1865 г. - Валентин Серов,
руски художник
 1871 г. - Даме Груев,
български революционер
 1879 г. - Симеон Радев,
български публицист,
дипломат и историограф
 1912 г. - Леонид Канторо-
вич, руски икономист и
математик
 1922 г. - Христо Данов,
български юрист, вътрешен
министър от 1990-1991 г.,
председател на Конституци-
онния съд
 1923 г. - Ивайло Петров,
български писател
 1923 г. - Маркус Волф,
немски офицер, дългогоди-
шен ръководител на Разуз-
наването на ГДР
 1946 г. - Доли Партън,
американска кънтри певица
 1972 г. - Борислав Цеков,
български юрист, политик и
публицист, депутат в 39-то НС
ПОЧИНАЛИ

 1938 г. - Бранислав
Нушич, сръбски писател
 1997 г. - Тодор Андрейков,
български кинокритик
 2000 г. - Бетино Кракси,
италиански политик, преми-
ер от 1983-1987 г.

Íà òîçè äåí


очакват да чуят за медийната сво-
бода в България и предотвратява-
нето на дела срещу журналисти и
граждански активисти, които це-
лят да ограничат свободата им на
изразяване.

Очаква се управляващите да
представят своите планове за ре-
форма в съдебната система, за въ-
веждане на отчетност на главния
прокурор, както и за законодател-
ни промени, които да доведат до
ефективна борба с корупцията.

Възможно е европейските де-

путати да настояват да получат
допълнителна информация за раз-
следванията на корупцията по ви-
соките етажи на властта - за сним-
ките с кюлчетата злато и банкно-
тите евро от спалнята на преми-
ера Бойко Борисов, за аудиоза-
писа, в който се отправят запла-
хи срещу бизнесмен и политичес-
ки опонент, и др. Случаят "Барсе-
лонагейт", например, не е прик-
лючен, смята Елена Йончева.

Наблюдението на България за-
почна през лятото на 2020 г. и

съвпадна с протестите срещу уп-
равлението на ГЕРБ в страната.
Оттогава досега бяха проведени
две изслушвания на представи-
тели на изпълнителната и съдеб-
ната власт, както и на неправи-
телствения сектор. Премиерът на
ГЕРБ Бойко Борисов отказа да
се срещне с европейските депу-
тати, което е прецедент в исто-
рията на Европарламента. Глав-
ният прокурор Иван Гешев също
изпрати заместници, припомня
евродепутатът.ç

ше и министрите на
външните работи Теодора
Генчовска, на транспорта
и съобщенията Николай
Събев и зам.-председате-
ля на парламента Кристи-
ан Вигенин, бе в РСМ по
повод 30-ата годишнина
от независимостта на
страната.

По време на срещата
между двамата премиери
не бе подписан документ,
но те са очертали приори-
тетите пред България и
Северна Македония до
2029 г., стана ясно по
време на съвместния
брифинг.

На 25 януари ще има
съвместно заседание на
правителствата на двете
страни, с което фактичес-
ки ще започне работата
на петте договорени
работни групи  - по иконо-
мика, култура, инфраструк-
тура, европейска интегра-
ция и история, чието
създаване бе договорено
вчера. Те ще се срещат
всяка седмица, съобщи
българският министър-
председател. От тук ната-
тък добросъседството ще

Премиерите на двете страни Кирил Петков и Димитър Ковачевски се
разбраха да ускорят двустранните отношения

Снимки БГНЕС

Ñïåöïðîêóðàòóðàòà ñå çàå ñ
êîâèä òåñòîâåòå çà ó÷åíèöè

Специализираната прокурату-
ра е образувала дело за прес-
тъпление по служба срещу вис-
ше длъжностно лице във връзка
с ковид тестовете за ученици, съ-

сия в Министерството на здра-
веопазването и засягат четири
процедури за закупуване и дос-
тавка на тестове за неинвазивно
изследване на ученици с оглед
откриване на коронавирус.

Преди две седмици Антикоруп-
ционната комисия съобщи, че е
установила, че определени тър-
говски дружества са били толе-
рирани и определени доставки са
били забавени, в резултат на ко-
ето са били облагодетелствани
фирми и това е довело до още-
тяване на бюджета на Министер-

ството на здравеопазването.
От Спецпрокуратурата не по-

сочиха името на разследваното
длъжностно лице, но в многоб-
ройни медийни публикации се
сочеше името на бившия слу-
жебен здравен министър Стой-
чо Кацаров.

"Възможно е в хода на про-
верката да се установи, че друг
човек носи отговорност за по-
ръчката на детските тестове", за-
яви вчера ръководителят на
Спецпрокуратурата Валентина
Маджарова.ç

общиха от ведомството. В офи-
циалното съобщение се посоч-
ва, че в Спецпрокуратурата са
получени материали от провер-
ка на Антикорупционната коми-

Щадящите тестове за ученици бяха въведени в началото на ноември
м. г., за да се осигури връщането на децата в клас
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Èíôëàöèÿòà  ó íàñ íàäìèíà
ðåêîðäà îò 2008 ã.

Годишната инфлация в
България за декември
2021 г. спрямо декември
2020 г. е 7.8%  Това показ-
ват данни на Националния
статистически институт
(НСИ), публикувани вчера.
Подобни поскъпване у нас
се наблюдаваше последно
в края на 2008 г.

За декември спрямо
ноември статистиката
отчита инфлация от 0,9%,
като това е трети пореден
месец на ръст на показа-
теля на месечна база
след октомври и ноември.
Средногодишната инфла-
ция за периода януари -
декември 2021 г. спрямо
периода януари - декемв-
ри 2020 г. е 3,3%. На фона
на пандемията се наблю-
дава значителна несигур-
ност за това как този
темп на инфлацията ще се
развие идните месеци и
за България.

Според хармонизира-



Икономистите на Уникредит
Булбанк прогнозираха, че инф-
лацията ще бъде по-висока и по-
продължителна през тази година
и ще достигне до 6% средно за
цялата 2022 г. Основните причи-
ни за това продължават да са
свързани с високите цени на
енергоносителите и нарушенията
във веригите на доставки. Заради
тези негативни фактори икономис-
тите на УниКредит Булбанк нама-
лят прогнозите си за икономичес-
кия растеж през тази година - спо-
ред последния доклад на банката
ръстът на БВП в България през

Ïðåç 2021 ã. öåíèòå íà ãîðèâàòà è ñìàçî÷íèòå
ìàòåðèàëè çà ëè÷íè òðàíñïîðòíè ñðåäñòâà
ñà ñå óâåëè÷èëè ñ 38,2%

Ïîñêúïâàíåòî íà æèâîòà ùå å ïî-ãîëÿìî
ïðåç 2022 ã., ñìÿòàò èêîíîìèñòè
2022 г. ще бъде 3.6%, е не очак-
ваните 3,9% преди три месеца.
Икономистите обаче очакват не-
гативните фактори да бъдат с вре-
менен ефект и през 2023 г. инф-
лацията да спадне до 3% средно
за годината, а икономическият
ръст да се ускори до 4,3%. Очак-
ванията са цените на електрое-
нергията и топлоенергията за до-
макинствата да нараснат с 15%
през април 2022 г.

Високата инфлация ще ока-
же неблагоприятен ефект върху
потреблението и то ще допри-
нася по-малко за икономичес-
кия растежа през 2022 г. в срав-
нение с 2021 г. Очакваната по-
висока инфлация няма да дове-

де до значително увеличаване на
заплатите, става ясно от новия
анализ на УниКредит Булбанк. Де-
лът на мениджърите, които док-
ладват за проблеми с намиране-
то на работна ръка сега в срав-
нение с периода преди началото
на пандемията, е по-нисък в Бъл-
гария в сравнение с останалите
страни от ЦИЕ. Всичко това сочи,
че процесът на възстановяване на
пазара на труда протича по-бав-
но в България в сравнение с по-
вечето страни от ЦИЕ, като това
има и положителна страна, тъй
като случващото се на пазара на
труда не е сред фактори, които
допринасят за увеличаване на ин-
флацията в момента.

От началото на 2022 г. жал-
бите за пенсиите към омбудс-
мана са стотици. Това заяви ом-
будсманът Диана Ковачева
пред БНТ. По думите й недо-
пустимо е да бъдат отнемани
плащания от пенсиите на пен-
сионерите, при положение, че
са толкова ниски, настоя Ко-
вачева и добави, че има пен-
сионери с много ниски пен-
сии. Колкото и да се индекси-
рат пенсиите, колкото и да се
увеличават, отново пенсиите
остават ниски, изтъкна тя.

Проблемът основно е фи-
нансов и трябва да се вземе
политическо решение. Трябва
да бъде променен принципът
на  преизчисление на пенси-
ите, настоя омбудсманът. Хо-
рата, които са с пенсии с дос-
татъчен осигурителен стаж и
таван на пенсиите от 1 500
лева, Ковачева не знае какво
е посланието към хората, ко-
ито в момента работят и си
плащат осигуровките. Инфла-
цията е много голяма и само
между ноември и януари ин-
флацията е 28% в малката пот-
ребителска кошница, отчете
Ковачева.

Във връзка с предложени-
ята в законопроекта за дей-
ността на колекторските фир-
ми, Ковачева отбеляза, че ко-
гато и да се решат проблеми-
те с колекторските фирми, те-
мите с бързите кредити, веч-
ният длъжник и личният фа-
лит все ще е късно. Трябва да
има яснота, защото всеки мо-
же да си учреди колекторска
фирма и да събира дългове.
Няма законодателна практика,
която да ограничава произво-
ла, тормоза и издевателство-
то, посочи Ковачева. "Хората
вече са пропищели от колек-
торските фирми и за това се
обърнах към министър Корне-
лия Нинова председатели на
омбудсмана да бъдат включе-
ни в работните групи за зако-
нопроекта за колекторските
фирми", настоя Ковачева. За
домашното насилие, Коваче-
ва заяви, че няма статистика,
но около 50 жена са били уби-
ти в последните две години.ç

Äèàíà Êîâà÷åâà
ïîëó÷èëà
ñòîòèöè ïèñìà
çà ïåíñèèòå

Öåíàòà íà ïåòðîëà äîñòèãíà 88 äîëàðà çà áàðåë çà ïðúâ ïúò îò 2014 ãîäèíà
Цената на фючърсите за су-

ров петрол сорт Brent за достав-
ка през март 2022 г. на лондонс-
ката борса ICE нарасна с 1,76%
и достигна 88 долара за барел.
Това показват данни от платфор-
мата за търговия във вторник в
9:32 часа българско време, цити-
рани от TACC и агенция "Фокус".
Последния път, когато сортът Brent
достигна 88 долара за барел, бе-
ше през октомври 2014 г.

Според анализатори цените на
петрола, които се покачиха с 50%
през 2021 г., ще се повишат още
повече тази година и може да над-
хвърлят 100 долара за барел. При-
чините са липсата на производс-
твен капацитет и ограничените ин-
вестиции в сектора.

Развитието на икономиката и
през 2022 г. ще продължи да бъ-
де тясно обвързано с хода на
пандемията от Covid-19, се по-
сочва в доклада на УниКредит
Булбанк. Въпреки появата на но-
вия вариант Омикрон, перспек-
тивите са ваксините да запазят
ефективността си, а процентът на
ваксинираното население да се
повиши, макар и оставяйки най-
вероятно под нужните стойности
за достигане на групов имуни-
тет. При тези условия отрицател-
ният ефект на нови вълни на пан-
демията върху растежа би тряб-
вало да е по-ограничен, откол-
кото в миналото, смятат иконо-
мистите на УниКредит Булбанк.ç

Въпреки че вариантът на ко-
ронавирус Омикрон предизвика
рязък скок на Covid случаите да-
леч над пиковете, достигнати ми-
налата година, анализаторите
твърдят, че цените на петрола
ще бъдат подкрепени от неже-
ланието на много правителства

да възстановят строгите проти-
воепидемични ограничения, кои-
то засегнаха сериозно световната
икономика, когато пандемията се
засили през 2020 година.

Организацията на страните из-
носителки на петрол (ОПЕК) и ней-
ните съюзници, начело с Русия -

група, известна като "ОПЕК+", пос-
тепенно облекчават съкращения-
та на производството, въведени
при срива на петролното търсе-
нето през 2020 г. Въпреки това,
много по-малки производители не
могат да увеличат предлагането,
а други са предпазливи да изпом-
пват твърде много петрол в слу-
чай на подновяване на рестрик-
тивните мерки заради Covid-19.

Американската банка Morgan
Stanley пък прогнозира, че петро-
лът "Брент" ще достигне 90 дола-
ра за барел през третото триме-
сечие на тази година.

Анализаторите на JP Morgan
също очакват цените на петрола
да нараснат до 90 долара до края
на годината.ç

ния индекc, cpавним c
данните от oстаналите
държави от EC, месечната
инфлация e 0,8%, а годиш-
ната инфлация за декемв-
ри 2021 г. спрямо декемв-
ри 2020 г. е 6,6%. За
сравнение, през ноември
този индекс бе 6,3%.
Важно е да отбележим
още, че именно това е
един от Маастрихтските
критерии, който ще бъде
взет предвид по пътя на
България към влизането в
еврозоната.

От данните на НСИ се
вижда още, че за година
поскъпването на хранител-
ните стоки и безалкохол-
ните напитки е с 8,9%.
Най-голямо е увеличението
при животинските и расти-
телни масла и мазнини -
24,4%. Хлябът е поскъпнал
с 15,2%, млякото, млечните
продукти и яйцата - с 9,8%.
Цената на зеленчуците е
нараснала с 12,4%, а на

плодовете -
с 9,6%.
Алкохолните
напитки
отчитат ръст от 1,4%.

При транспорта цените
са се увеличили с 22,2%.
При газообразните горива
ръстът е 102,8% за година,
твърдите горива са се
увеличили с почти 26%, а
цените за топлоенергия - с
19%. За цялата 2021 г.
горива и смазочните
материали за лични транс-
портни средства са пос-
къпнали с 38,2%. Цените
за ремонт и поддръжка на
автомобили са се повиши-
ли с 10%. Цените на
услугите за текущ ремонт
и поддържане на жилище
са нараснали с 11,3%.

Според НСИ за изми-
налата година лекарства-
та са поскъпнали с 0,8%,
а лекарските услуги с
3,4%. Вестниците и перио-
дични издания пък са

поскъпнали със 17,%.
Намаление на годишна

база се отчита единствено
на цените в сектора на
съобщенията и то е с 5,3%,
както и при пътнически
въздушен транспорт, където
намалението е 7,8%.

На месечна база през
декември 2021 г. спрямо
предходния месец цените
на хранителни продукти и
безалкохолни напитки
регистрират увеличение с
1,4%. Алкохолни напитки и
тютюневи изделия поскъп-
ват с 0,4%. Цените в сектор
"Здравеопазване" се покач-
ват с 0,1%. Увеличението
при транспорт е 0,7%.
Поскъпването при развле-
чения и култура е с 4,7%.
За месец материалите за
ремонт и поддържане на
жилище скачат с 1,9%,ç
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È
ндексът на промиш-
леното производство
в Турция през ноем-
ври 2021 г. нарасна
с 3,3% на месечна и

с 11,4% на годишна база.
Това съобщи Статистичес-
кият институт на страната,
цитиран от Анадолската
агенция.

Индексът на промишле-
ното производство, без да
се отчита календарния фак-
тор през ноември, е нарас-
нал с 11,4% в сравнение със

Ïðîìèøëåíîòî ïðîèçâîäñòâî ðàñòå
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същия месец на миналата
година.

По-конкретно, индексът
н сферата на добивната ин-
дустрия се е увеличил със
7,5% на годишна база, в об-
работващата промишленост
- 12,5%, в производството
и разпределението на елек-
троенергия, газ, пара - 4%

Индексът на промишле-
ното производство с отчи-
тане на календарния фак-
тор нарасна през ноември
с 14,66% на годишна база.

Нивото на безработица
в Турция през ноември
2021 г. достигна 11,2%, ос-
тавайки  непроменено
спрямо предходния месец.
При това броят на безра-
ботните във възрастовата
категория над 15 години се
е увеличил с 39 хиляди ду-
ши до 3,777 милиона.

Това показват данните

Над 11% от турците нямат работа
на Статистическия инсти-
тут на Турция, цитирани от
Анадолската агенция и
БГНЕС.

В същото време на го-
дишна база броят на хо-
рата без работа е нама-
лял с 1,8 пункта в сравне-
ние с ноември 2020 г.

Без да се включва зе-
меделието нивото на без-

Доставките на природен
газ от Азербайджан за Ев-
ропа по Трансадриатичес-
кия тръбопровод (TAP), кой-
то е важна част от "Южния
газов коридор", са достиг-
нали 8,1 млрд. куб. м. го-
дишно.

От това количество 6,8
милиарда куб. м. газ са би-
ли изнесени за Италия, а

ТАП е доставил 8,1 млрд. куб. м. газ

работицата през ноември е
нараснало с 0,1 пункта в
сравнение с предходния ме-
сец, достигайки до 13,1 %.

Нивото на безработица
след младите хора на въз-
раст от 15 до 24 години се
е увеличило с 1,7% в срав-
нение с октомври до
22,3%, а нивото на заетост-
та с едва 0,1% до 33,2%.

1,2 милиарда - за Гърция и
България, предаде Анадол-
ската агенция.

ТАП беше пуснат в експ-
лоатация в края на 2020 г.,
благодарение на него азер-
ския газ за пръв път дос-
тигна до европейските па-
зари.

Общата дължина на га-
зопровода е 878 км, от тях

550 преминават през север-
ната част на Гърция, 215 км
- през територията на Ал-
бания, 105 км - по дъното
на Адриатическо море и 8
км - на територията на Ита-
лия.

Газопроводът транспор-
тира "синьо гориво" от на-
ходището "Шах-Дениз" в
Каспийско море

Турската "Боташ"
ще прехвърля годишно
1,7 млрд. куб. м при-
роден газ на "СОКАР
Турция", съобщава Ана-
долската агенция, ци-
тирана от БГНЕС.

Споразумението е
валидно до 31 декемв-
ри 2024 г. и е част от
Меморандум за разби-
рателство за доставка
на природен газ меж-
ду министерството на
енергетиката и при-
родните ресурси на
Турция и министерст-
вото на енергетиката
на Азербайджан.

Текстът на мемо-

Турция ще получи допълнителни
количества газ от Азербайджан

рандума, който влезе
в сила след одобрени-
ето на президента Ре-
джеп Тайип Ердоган,
беше публикуван във
вторник, 11 януари, в
официалния вестник
на турското правител-
ство Resmi Gazete.

Документът пред-
вижда споразумения
по 10 точки. По-специ-
ално, BOTA? ще прех-
върля годишно 1,7 ми-
лиарда кубически мет-
ра газ на STPA? от обе-
мите, предвидени в
споразумението от 25
октомври 2011 г. с Дър-
жавната петролна ком-

пания на Азербайджан.
STPA? ще използва

тези количества газ за
задоволяване на нуж-
дите на групата дру-
жества SOCAR Turkey
Enerji AS.

Страните ще се
стремят да увеличат
максимално техничес-
кия капацитет на съ-
ществуващите тръбоп-
роводи, включително
тръбопроводите Баку-
Тбилиси-Ерзурум и
Трансанадолския тръ-
бопровод, като доста-
вят допълнителен газ
от Азербайджан или
през Азербайджан.

Дефицитът достигна 2,6 млрд. долара
Дефицитът по теку-

щата сметка на Турция
през ноември 2021 г.
достигна 2,681 млрд.
долара, за 12 месеца
този показател се сви
до 14,256 млрд. дола-
ра. Това съобщи Цент-
ралната банка на Тур-
ция, цитирана от Ана-
долската агенция.

Регулаторът напом-
ни, че през ноември
2020 г. дефицитът по те-

кущата сметка е въз-
лизал на 3,547 млрд.
долара.

Следователно, през
ноември миналата го-
дина дефицитът е на-
малял с цели 866 млн.
долара в сравнение
със същия месец на
2020 г.

Чистият приток по
баланса на услугите е
нараснал със 794 млн.
долара до 1,916 млрд.

долара.
Външнотърговският

дефицит се е свил с
385 млн. долара до
3,475 млрд. долара.
При това излишъкът по
текущата сметка без
да се отчитат златото
и енергийните ресур-
си през ноември 2021
г. е достигнал 2,4066
млрд. долара срещу
1,139 млрд. година по-
рано.
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на на несправедливост, Ев-
ропейският съюз остава
стратегически приоритет за
Турция, предаде Анадолска-
та агенция.

В президентския дворец
Чанкая Ердоган се обърна
към посланиците на стра-
ните- членки на Европейс-
кия съюз в Турция, където
говори за отношенията
между страната му и ЕС.
Той каза, че на всички тряб-
ва да е ясно, че Турция е
положила големи усилия в
контекста на борбата с не-
легалната миграция и теро-
ризма.

"Ако не бяха нашите уси-
лия, мигрантската криза
щеше да се задълбочи още
повече, броят на жертви-
те щеше да бъде по-голям,
тероризмът щеше да ста-
не още по-див, нестабил-
ността щеше да се разп-
ространи в много по-ши-

урският президент Ре-
джеп Тайип Ердоган
каза снощи в Анкара,
че въпреки факта, че
страната му е изложе-

Åðäîãàí:

ÅÑ îñòàâà ñòðàòåãè÷åñêè
ïðèîðèòåò
T

рока област", каза Ердо-
ган.

Той допълни, че ЕС тряб-
ва да предотврати сабота-
жа на отношенията между
Турция и Европа, криейки
се зад извинения за соли-
дарност в Съюза.

"Надяваме се, че Евро-
пейският съюз ще се отър-
ве от стратегическото си къ-
согледство през 2022 г. и ще
развива отношенията с Тур-
ция по-смело", каза Ердо-
ган.

Той също така разкрити-
кува ЕС в контекста на ки-
пърския въпрос, като каза:
"За съжаление, ЕС, докато
действаше сляпо като гово-
рител на гръцката страна,
игнорира правата и закони-
те на кипърските турци, ко-
ито са неразделна част от
областта "

Според президента все-
ки, който може да види
обективно, ясно вижда и
признава, че "Турция е клю-
чова страна в преодолява-
нето на заплахите, пред ко-
ито е изправен Европейс-

Турция и Армения нямат
дипломатически и търговс-
ки връзки от три десетиле-
тия. Затова предстоящите
днешни разговори между
двете страни са първият
опит за възстановяване на
връзките след мирното спо-
разумение от 2009 г. Това
споразумение така и не бе-
ше ратифицирано и връз-
ките останаха напрегнати.

Съседите са в противо-
речие по различни въпро-
си, най-вече по отношение
на инцидентите от 1915 г. и
подкрепата на Турция за
Азербайджан в спора за ре-
гиона Нагорни Карабах. Ан-
кара подкрепи Азербай-
джан по време на конфлик-
та в Нагорни Карабах през
2020 г. След конфликта Тур-
ция започна да призовава
за сближаване.

Външното министерство
на Армения заяви, че Ере-
ван очаква последните пре-
говори да доведат до уста-
новяване на дипломатичес-
ки отношения и отваряне на
границите, затворени от
1993 г. насам. Тъй като гра-
ниците са затворени, Тур-
ция и Армения нямат преки
търговски пътища. От 2013
г. насам косвената търговия
се е увеличила незначител-
но, но през 2021 г. е била
едва 3,8 млн. долара, спо-

Анкара и Ереван търсят начин да нормализират отношенията си

ред официални турски дан-
ни.

Турският бюджетен пре-
возвач Pegasus Airlines ще
започне чартърни полети
между Истанбул и Ереван
в началото на февруари на
фона на политическите уси-
лия за нормализиране на
връзките между Турция и Ар-
мения. След години на зам-
разени връзки Турция ще
възобнови чартърните поле-
ти до Армения, заяви турс-
кият външен министър Мев-
лют Чавушоглу през декем-
ври, когато обяви, че двете
съседни държави се стре-
мят да нормализират отно-
шенията си.

На 15 декември Турция
назначи Сердар Кълъч,

бивш посланик в САЩ, за
свой специален пратеник,
който да обсъди стъпките за
нормализиране на отноше-
нията с Армения. Три дни
по-късно Армения назначи
свой специален представи-
тел за диалог с Турция - за-
местник-председателя на
Народното събрание Рубен
Рубинян.

Въпреки силната подкре-
па за нормализацията от
страна на Съединените ща-
ти, анализаторите заявиха,
че преговорите ще бъдат
сложни. САЩ, където живее
голяма арменска диаспора,
си навлече силни критики
от страна на Турция, след
като нарече инцидентите от
1915 г. геноцид.

Президентът Реджеп Та-
йип Ердоган заяви, че Ар-
мения трябва да установи
добри връзки с Азербай-
джан, за да може усилията
за нормализиране на отно-
шенията да дадат резултат.

Емре Пекер, директор на
базираната в Лондон
Eurasia Group, заяви, че се
очаква предпазлив подход,
насочен към бързи резул-
тати, от двете страни пора-
ди старата чувствителност,
като добави, че ролята на
Русия, която посредничи за
прекратяването на огъня в
Нагорни Карабах и е доми-
ниращият фактор в регио-
на, ще бъде ключова.

"Разговорите вероятно
ще подготвят почвата за

още дискусии през следва-
щите месеци. Но постига-
нето на всеобхватен, дъл-
госрочен пакт ще се окаже
трудно поради многостран-
ния характер на разговори-
те и вътрешнополитически-
те ограничения в двете
страни", каза той, цитиран
от БГНЕС. "По-голямото
предизвикателство ще дой-
де от въпроса за истори-
ческото помирение."

Томас де Ваал, старши
сътрудник в Карнеги Евро-
па, заяви през ноември, че
отварянето на границите и
обновяването на железопът-
ните линии между Турция и
Армения ще има икономи-
чески ползи за Ереван, тъй
като маршрутите могат да
се използват от търговци от
Турция, Русия, Армения,
Иран и Азербайджан.

Наскоро арменското
правителство заяви, че е
решило да отмени ембар-
гото върху турските стоки
от 1 януари. Първоначално
Армения наложи блокадата,
след като Анкара подкрепи
Азербайджан по време на
конфликта в Нагорни Кара-
бах миналата година. Освен
това възобновяването на
връзките се разглежда и ка-
то съществено за засилва-
не на сътрудничеството и
ангажираността в региона.

кият съюз".
"Въпреки всички неспра-

ведливости, на които сме

били изложени, Европейс-
кият съюз остава наш стра-
тегически приоритет, ние

продължаваме усилията в
тази посока", заключи Ер-
доган.

Сградата на турското МВнР в Анкара
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È
нфлацията в
Турция се покачи
до 36% през 2021
г., което е почти
два пъти над

очакваното. Съществуват
много причини, които
предизвикаха инфлация-
та. На първо място през
2018 г. Турция беше
засегната от икономи-
ческа криза поради
политическите конфликти
през последните 10
години, като протестите
в Гези, тероризма в
Сирия и опита за прев-
рат от 15 юли. Правител-
ството се опита да реши
проблема с временни
решения, тъй като удари-
те идваха един след
друг. Въпреки това
неволите се превърнаха
в голям проблем и в
крайна сметка доведоха
до икономическа криза.

Всъщност в края на
2019 г. нещата вървяха
добре. Например през
октомври 2019 г. инфлаци-
ята спадна до под 10%, а
паритетът между щатския
долар и турската лира
стана стабилен. През
2020 г. и 2021 г. обаче
пандемията от COVID-19
отново влоши възстановя-
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ването на нещата. Всъщ-
ност в днешно време
целият свят се бори с
инфлацията, но кризата в
Турция през 2018 г. беше
допълнителна причина за
неприятностите на турс-
кото правителство и
народ. Ето защо справя-
нето с все още нереше-
ните проблеми завърши с
още по-голямо обезценя-
ване на лирата и двуциф-
рен ръст на инфлацията.

Може да се твърди,
че основният структурен
проблем на Турция е
слабата лира спрямо
долара, която се дължи
на дефицита по текущия
баланс. Правителството
е наясно с това и рабо-
ти за намиране на трай-
но решение, вместо да
предлага краткосрочни
средства за защита.
Освен това някои реше-
ния създават нови проб-
леми. Например когато
доларът губи стойност
спрямо лирата, когато
лихвените проценти се
повишават, тогава както
обикновените хора, така
и инвеститорите предпо-
читат да печелят от
лихви, вместо да инвес-
тират парите си в биз-

нес. По този начин
производството спира,
растежът се забавя и
хората губят работата си.

Намаляването на
лихвените проценти
обаче също не е реше-
ние, тъй като в тази
ситуация хората избират
долара. Независимо дали
става дума за долара или
за лихвените проценти,
всички фискални активи
парализират икономиката
и обогатяват тези, които
държат парите в джобо-
вете си. Турското прави-
телство се опитва да
прекъсне този продължа-
ващ десетилетия порочен
кръг и се фокусира върху
пренасочването на капи-
тали от банкови сметки
към инвестиции.

От друга страна,
изглежда, че то се опит-
ва да поддържа паритета
между долара и лирата в
диапазона 13-14 турски
лири, за да стимулира
износа и да свие вноса.
Ако тази политика успее,
може да се стигне до
излишък на чуждестран-
на валута, което е жела-
ният резултат. В такъв
случай основният струк-
турен проблем ще бъде

решен и той вече няма
да вреди на Турция.
Това, което прави прави-
телството, прилича на
болезнена хирургическа
операция и хората стра-
дат от нея. Правителст-
вото увеличи минимал-
ната работна заплата с
50%, за да намали бол-
ката, и това може да
проработи, ако няма
повече неконтролируеми
увеличения на цените.

Междувременно, тъй
като правителството на
президента Реджеп
Тайип Ердоган е избрало
нестандартен начин да
избегне икономическата
криза и да развие ико-
номиката, има толкова
много критики и обвине-
ния, които твърдят, че
теорията (и практиката)
на турския президент
няма да проработят. И
все пак напоследък
турски и чуждестранни
анализатори публикува-
ха подкрепящи статии.

Джо Чжан от South
China Morning Post
заяви: "Турция избра
вътрешното производст-
во пред валутните курсо-
ве и мисля, че това е
мъдър ход" и добави, че

налагането на високи
лихвени проценти от
Международния валутен
фонд (МВФ) на Тайланд,
Южна Корея и Индоне-
зия по време на валут-
ната криза през 1997-98
г. е имало обратен
ефект, което е довело до
рязко свиване на иконо-
мическите дейности.

Статията на Чжан е
важна, тъй като в нея се
споменават неуспешни и
успешни опити от мина-
лото. С други думи, той
не набляга върху теория-
та, а се фокусира върху
практиката. Някой може
да възрази, че Чжан е
китаец, което го прави
пристрастен, но не бива
да забравяме, че Китай
се превърна в суперсила
с такава политика, а
всички страни, които той
споменава, имат добре
работещи икономики.

Дали Ердоган ще
успее да преведе кораба
си през бурята, засега
не е ясно, но възмож-
ността за вероятен
успех няма да е изне-
надваща.

Ибрахим КАРАТАШ,

"Дейли Сабах"
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ко вземем предвид
решимостта на
турското правител-
ство и лидерството
на президента
Реджеп Тайип

Ердоган, по всичко личи,
че Турция ще продължи да
води външна политика,
основана на принципи
като диверсификация,
проактивност и автоно-
мия. Тя ще продължи да
се стреми към политичес-
ка автономия, регионално
лидерство и глобален
статут. Днес ще се опитам
да направя кратък анализ
на възможното развитие
на турската външна поли-
тика през 2022 г. в три
различни контекста, а
именно национален,
регионален и глобален.

Национален контекст
Турция ще продължи

стремежа си към само-
достатъчност, като увели-
чи военната си мощ и
ефективност, особено
чрез производството на
нови високотехнологични
оръжия, като например
безпилотни бойни летател-
ни апарати. Колкото по-
развита е нейната отбра-
нителна индустрия, толко-
ва по-автономна ще става
Турция; а колкото по-
автономна става Турция,
толкова по-независима ще
бъде нейната външна
политика. Ето защо е
очевидно, че Турция ще
продължи да инвестира в
отбранителната промиш-
леност, която е най-
значимият елемент от
използването на твърда
сила във външната поли-
тика.

Освен това основните
институции за сигурност
като турските въоръжени
сили (TSK) и национално-
то разузнаване ще зат-
върдят новия си начин на
мислене, който придава
по-голямо значение на
функцията им в борбата
срещу външните заплахи,
както регионални, така и
глобални, и на мерките,
предприети срещу разви-
тието на външната сигур-
ност. Когато турските
институции за сигурност
изоставиха вътрешно
ориентираните си перс-
пективи и започнаха да
действат като реални
външнополитически актьо-
ри, изпълнението на
твърдата сила на Турция
във външната политика се
увеличи. Колкото повече
опит придобиват турските
институции за сигурност в
областта на външните

операции, толкова по-
активни ще стават те във
външната политика.

Освен това Турция ще
продължи да се възползва
от новите си подчинени
на правителството и
неправителствени участни-
ци във външната полити-
ка, за да повиши капаци-
тета си на "мека сила" в
международната политика.
Въпреки няколко вътреш-
ни икономически пробле-
ма, през 2021 г. Турция
драстично увеличи износа
си за повече от 170 дър-
жави, като надхвърли
рекордните 225 млрд.
долара (2,98 трлн. лири).

Регионален контекст
Очевидно е, че Турция

ще продължи да следи
отблизо събитията в
региона, за да деескалира
напрежението в регионал-
ните кризи и да подобри
процеса на нормализира-
не на отношенията с
регионални държави като
Саудитска Арабия, Египет,
Армения и Израел. Всички
тези процеси на нормали-
зация и регионално раз-
витие по един или друг
начин са свързани с
политиката на президента
на Съединените щати Джо
Байдън към Близкия
изток, особено по отноше-
ние на Иран.

Турция ще адаптира
регионалната си политика
в съответствие с новата
регионална динамика.
Беше направена първата
конкретна стъпка към
нормализиране на турско-
арменските отношения.
Докато Турция реши да
започне чартърни полети
между двете страни,
Армения се готви да

прекрати бойкота си
срещу турските стоки.
Както се очакваше, този
процес ще има положи-
телни последици за поли-
тическата стабилност в
Южен Кавказ.

Втората конкретна
стъпка беше предприета
по отношение на процеса
на нормализиране на
отношенията със Саудитс-
ка Арабия. Ердоган току-
що заяви, че ще посети
Саудитското кралство
следващия месец. Тази
визита показва края на
оневиняването между
двете държави след
убийството на саудитския
журналист Джамал Хашо-
ги и продължаването на
процеса на нормализация
с държавите от Персийс-
кия залив. Саудитска
Арабия може също да
прекрати неофициалния
бойкот срещу турските
стоки.

Турция ще продължи да
бъде един от най-активни-
те дипломатически играчи
по някои регионални
въпроси, като украинско-
руската криза, нараства-
щото напрежение в Чер-
номорския басейн и
продължаващите пробле-
ми в Източното Средизем-
номорие. Турция ще
продължи да следва
многоаспектна външна
политика по отношение на
световните сили. Това
означава, че като се има
предвид политическата
нестабилност на световно
равнище и нарастващото
напрежение между гло-
балните играчи, тя няма
да предпочита една от тях
пред друга.

Най-вероятно един от
конфликтите, които Турция

няма да успее да разре-
ши, са трудните й отноше-
ния с Гърция, която е
безусловно подкрепяна от
повечето западни държа-
ви като САЩ и Франция.
За съжаление, главно
поради максималистични-
те искания на гръцката
страна, турско-гръцкият
конфликт ще продължи да
трови турско-европейски-
те отношения.

Глобален контекст
Предвид настоящите

политически и икономи-
чески условия в глобална-
та система, Турция ще
продължи да провежда
многостранната си и
диверсифицирана външна
политика и през 2022 г. От
една страна, Турция ще
продължи да призовава
за цялостно реформиране
и възстановяване на
глобалната система и
структурата на Организа-
цията на обединените
нации, за да направи
глобалната система по-
приобщаваща и взаимоза-
висима. От друга страна,
ще призове партньорите
си да спазват основните
принципи на международ-
ното право и норми във
външните си отношения.

Турция ще продължи да
укрепва постиженията си
на световно равнище и да
разширява обхвата си във
всички краища на света.
Анкара планира да разши-
ри отношенията си с
традиционните си парт-
ньори като европейските
държави и се очаква да
увеличи усилията си за
подобряване на отношени-
ята си на сътрудничество
с незападния свят като
тюркските държави и

Африка.
Успехът на Турция в

разработването и произ-
водството на нови видове
оръжия, като например
въоръжени летателни
апарати, ще осигури по-
ефективна роля на Турция
не само в регионалните
кризи, но и в глобалните
дела. Износът на турски
дронове за много евро-
пейски и африкански
държави като Етиопия ще
повиши ефективността на
Турция в международната
политика.

Какво се очаква в
крайна сметка?

Като цяло, под силното
ръководство на Ердоган
Турция ще увеличи поли-
тическото си влияние,
както и капацитета и
възможностите си за
провеждане на ефективна
външна политика. Тя ще
се опита да материализи-
ра своите политически и
икономически цели в
международната политика.
Поради тази причина
Турция ще продължи да
предприема мерки за
увеличаване на своята
"мека" и "твърда" сила и
да предоставя както
хуманитарна помощ и
помощ за развитие, така
и военна подкрепа и
стратегически оръжия на
приятелски държави.
Освен това страната ще
продължи да работи за
автономна външна полити-
ка, ориентирана към
Анкара, като активен
участник във всички
регионални въпроси и в
международните организа-
ции.

Мухиттин АТАМАН,

"Сабах"



19.01.202210 История и култура

Çèëå - ìÿñòîòî, êúäåòî Öåçàð
ïðîèçíàñÿ "Äîéäîõ, âèäÿõ,
ïîáåäèõ"
À

надолът носи
следи от различни
исторически
периоди. И със
своите крепости,

джамии, църкви, мостове
и древни градове, Анадо-
ла буди голям интерес.
Почти всеки знае, че
прочутата фраза "Veni,
vidi, vici" т.е. "Дойдох,
видях, победих" принад-
лежи на Гай Юлий Це-
зар, но не знае, че е
казал тези думи в общи-
на Зиле на окръг Токат.

Днес ще разкажем за
Зиле, мястото, където е
изречена тази прослову-
та фраза.

Всяко едно кътче на
Анадола, без изключение
е било желано място за
заселване през вековете,
защото всички елементи,
необходими за човешкия
живот са налични в тази
географски ширини.
Зиле е един от най-
старите и важни центро-
ве на Анадола. В Зиле,
който днес е община на
окръг Токат, са създадени
много държави. Поради
местоположението си
градът е геополитическа
точка, кръстопът, свърз-
ващ Черно море и Цент-
рален Анадол. Поради
своите климатични и
географски особености е
предпочитан за заселва-
не от стотици години
насам. Разкопките в
района показват, че
градът е бил едно от
важните селища на
хетите. В Зиле има и
следи от  фригийците.
Известният географ
Страбон пише, че градът
е основан от царицата
на Асирийската империя
Семирамида. В годините,
когато е под персийско
господство, Зиле придо-
бива важно значение по
отношение на религията,
тъй като тук се намирал
най-големият храм посве-
тен на персийската
богиня на плодородието.
Религиозните церемонии
провеждани в определе-
ни периоди на годината
допринасят за укрепва-
нето на икономиката на
Зиле и увеличават стра-
тегическото му значение.
Именно поради това
градът се превръща в
желано място за редица
държави. Битките за
надмощие в областта

започват още през
периода на Хетската
империя и продължават
до периода на Византий-
ската империя. Една от
тези битки води до
избухването на война
между Римската империя
и Понтийското кралство,
която се помни с място-
то, където е написано
най-краткото и съществе-
но писмо в историята.
На 20 май 47 г.пр.н.е. (по
Юлианския календар)
Цезар побеждава пон-
тийския цар Фарнак II в
четиричасова битка и
изпраща в Рим познато-
то днес победоносно
послание "Veni, vidi, vici"
("Дойдох, видях, побе-
дих").

Цезар съобщава на
Рим за изхода на война-
та в писмо, съдържащо
само тези три думи.
Провежда се безпреце-
дентно триумфално
шествие, секат се монети
с надпис "Veni, vidi, vici".
Тези три думи са записа-
ни и в крепостта на Зиле
по заповед на Цезар.
Ето защо тя привлича

вниманието на много
местни и чуждестранни
туристи.

Крепостта на Зиле е
една от редките в Анадо-
ла поради своите архи-
тектурни особености. В
окръг Токат има още
една крепост будеща
голямо внимание също
като тази в Зиле, тъй
като има връзка с леген-
дата за граф Дракула.
Как ли?! В първата
половина на 15 век
князът на Влашкото
княжество дава синовете
си като заложници на
Османската империя в
замяна на своята свобо-
да. Един от братята,
който четири години е
държан като заложник в
крепостта на Токат,
приема исляма. Другият
се превръща в безмилос-
тен враг, известен като
"Дяволът, палачът и
Цепеш". Това е Влад III
Дракула известен с
убийството на хора с
изтезания, който векове
по-късно е идентифици-
ран с главния герой на
легендата за Дракула.

Тайните проходи,
свързани с центъра на
града и килиите, в които
е оставал Влад ІІІ Драку-
ла, са открити по време
на реставрационните
дейности в крепостта на
Токат. Ето защо крепост-
та на Токат е притегате-
лен център за любители-
те на вампирските исто-
рии и историите за
Дракула, които се пре-
върнаха в незаменим
елемент от популярната
култура.

В границите на окръг
Токат се намира и една
от най-величествените
пещери в света. Пещера-
та Баллъджа в община
Пазар е включена в
предварителния списък
на световното културно и
природно наследство на
ЮНЕСКО. Според екс-
пертите в пещерата има
всички открити досега
пещерни образувания,
което я прави уникална.

Не знаем дали някога
сте виждали сталактити с
формата на лук, но това,
което прави пещерата
Баллъджа уникална, са

тези интересни образува-
ния. Тези сталактити,
които са много редки в
световен мащаб, се
срещат в голям брой в
тази пещера и заслепя-
ват с цветовете и разме-
рите си.

Пещерата Баллъджа
предизвиква възприятие-
то за различна планета
със своите образувания
като пещерни перли,
травертини и кристализи-
рани варовици с изклю-
чително разнообразни
размери и цветове.

Осем зали на пещера-
та Баллъджа, която е на
3,5 милиона години са
отворени за посетители.
Вътрешността на пещера-
та е с влажност над 50%
и съдържа чист кислород
далеч над количеството
във въздуха, който диша-
ме. Тя има благотворно
влияние върху белодроб-
но болните и именно
поради това се посещава
с лечебна цел от страда-
щи от хронична обструк-
тивна белодробна болест
(ХОББ), астма, бронхит и
други.
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Â
земите на Древна
Месопотамия са
създадени много
държави и цивили-
зации. В този
регион процъфтя-

ват повече цивилизации
отколкото по поречието
на река Нил, кръвоносна-
та система на Египет.
Създадените в Месопота-
мия цивилизации прида-
ват ускорение на светов-
ната история със своите
открития и изобретения.
Тя е люлка на монотеис-
тичните религии и е
известна като "люлка на
цивилизациите", а заради
плодородните си земи и
като "Плодороден полуме-
сец". Важна част от този
регион се намира в
земите на Анадола.

Реките Тигър и Ефрат
дават живот на Плодо-
родния полумесец. Смята
се, че едно от най-стари-
те училища в света се
намира на мястото,
където Месопотамия се
свързва с Мала Азия: в
Харан.

Със своята 7000-
годишна история и мес-
тоположение в пресечна-
та точка на търговските
пътища, градът е със
стратегическо значение.
Асирийците, вавилонците
и омаядите го избират за
своя столица. Според
някои изследователи
Харан е "родният град на
мистериозния лунен бог
Син", а според други
това е градът, за който
се споменава в Петокни-
жието. Дори има тези, че
градът е един от първите,
създадени след Ноевия
потоп. Наред с това е
известно, че пророкът
Авраам е роден и живял
в тези земи.

Асирийците и вавилон-
ците смятали слънцето,
луната и планетите за
свещени и ги приемали
за богове. Тези политеис-
тични цивилизации прида-
ват специално значение
на изучаването на небес-
ните тела и явления.
Харан е един от видните
центрове на това полите-
истично вярване. По този
начин градът напредва и
в астрономията. Градът,
който е научен център,
поддържа тази характе-
ристика с течение на
времето. Въпреки че няма
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простира на много голяма
площ, всъщност е показа-
тел, че градът бил населя-
ван в продължение на
хиляди години. Първите
находки открити при
разкопките датират от
старата бронзова епоха.
В следващите слоеве са
открити клинописни
глинени плочи и надписи,
споменаващи за храма на
Син. Могилата съдържа
следи от важни цивилиза-
ции и държави като
Хетската, Асирийската,
Вавилонската, Римската,
Омаядската, Абасидската
и Селджукската.

Въпреки че при раз-
копките са открити важна
информация и документи,
руините на храма на Син
и училището в Харан все
още не са открити. Хра-
мът, посветен на вавилон-
ския бог на луната Син,
който се споменава и в
плочите от Кюлтепе е
известен като най-стария
монументален паметник в
Харан. Според специалис-
тите  храмът на Син и
училището в Харан може
да са построени в района
на могилата.

Джамията Харан Улу,
една от най-старите
джамии в Анадола, се
намира в подножието на
могилата. Това е първата
джамия по тези земи,
която има вътрешен двор
с портик и чешма.

Има още две места,
които си заслужава да
бъдат видени близо до
Харан. Първото от тях е
древният град Шуайип.
Градът се откроява със
своите сгради от римския
период, построени върху
скални гробници и се
вярва, че това е градът, в
който е живял пророк
Шуайип. Второто място е
древният град Согматар,
който се приема за
център на вярата в бога
Син.

Харан е мястото,
където се обожествяват
небесните тела и се
развива астрономията.
Този древен град, в който
се преплитат вяра, фило-
софия и наука, кани
любителите на приключе-
нията на пътешествие в
дълбините на историята.
Харан разказва приказка
за напълно различен
свят!

достатъчно източници се
смята, че едно от първите
училища в света е създа-
дено в Харан. Известно е,
че още през асирийския
и вавилонския период
астрономията била препо-
давана систематично в
Харан.

По-късно през антич-
ността за образователни
центрове на света се
приемат Александрия и

ване. Училището насочва
ислямските учени от
древната епоха в науката,
философията, медицината
и изкуството. По този
начин започва научно-
ориентирано взаимодейс-
твие и комуникация
между Изтока и Запада.
Харан се превръща в
научен център в ранните
периоди на исляма.
Първият ислямски уни-

около квадратен двор.
Прозорците са без стък-
ла, а стените са дебели;
къщите са измазани с
глина отвътре и отвън и
са с височина 5 метра.
Горната част на купола е
оставяна отворена, за да
функционира като комин
и осигурява светлина.
Тези домове осигуряват
решение на големите
горещини в Харан. Пора-

Атина. С разпространени-
ето на християнството
Римската империя реша-
ва да закрие академиите
и философските училища.
След закриването на
училищата в Атина, а след
това и в Александрия
някои от учените намират
убежище в Харан и за-
почват да преподават
там. Произведенията на
древните философи са
преведени на арабски, а
някои арабски произведе-
ния са преведени на
гръцки език. Харанската
школа осигурява предава-
нето на гръцките ръкопи-
си в една различна
култура, а може би пре-
дотвратява тяхното изчез-

верситет е създаден
именно тук.

Харан е град, който
привлича вниманието не
само с едно от най-
старите училища в света,
но и със своята култура и
архитектура. Харан се
намира в границите на
окръг Шанлиурфа в Юго-
източен Анадол, Турция.
Най-интересни са негови-
те куполни къщи. Днес
подобни на къщите в
Харран могат да бъдат
видени само в Италия,
Шотландия, Афганистан,
Перу и Китай.

Къщите, които са
построени четири хиляди
години преди новата ера,
са изградени от тухли

ди своите архитектурни
особености, те са прох-
ладни през лятото и
топли през зимата.
Къщите могат да бъдат
разширени чрез добавя-
не на нови куполи, ако е
необходимо. Освен това
броят на куполите им
показва финансовото
състояние на техните
собственици. Харан, със
своите куполни къщи,
които са взети под зак-
рила днес е включен в
предварителния списък
на ЮНЕСКО за световно
наследство.

В Харан има 22-метро-
ва могила, която помага
да разберем миналото на
града. Могилата, която се

Уникалните куполни къщи от Харан омагьосват туристите от цял свят
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арите, които са
едно от най-
важните изобрете-
ния на човечест-
вото, за пръв път

са били отсечени под
форма на монети през 7
век пр.н.е. в Лидия, царст-
во в днешна Турция.

Лидийското царство,
създадено преди 2 500
години в западната част
на Анадола, е било център
на търговията между Азия
и Европа. Дотогава търго-
вията се извършва чрез
бартер, но по заповед на
лидийския цар Алиат II
започва сеченето на
монети. Първите монети,
отсечени в световната
история, са били биметал-

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

Долината Ъхлара, която
се намира в границите на
община Гюзелюрт в Акса-
рай, е каньон, образуван
вследствие на многогодиш-
ното протичане на река Ме-
лендиз, с дължина 18 км.,
средна дълбочина 150 м. и
с ширина 200 м.

Каньонът с вулканичен
произход е най-големият в
света, който под формата
на пещерни помещения, в
миналото е служил като
убежище на десетки хиля-
ди хора.

Долината Ъхлара e сред най-впечатляващите каньони в света

Започва производство и на ТОГГ Седан Първият "джобен" спътник полетя в космоса

ни от самородна златно-
сребърна сплав.

След лидийците моне-
тарната система започва
широко да се разпростра-
нява.

Монетите, които се
появяват за пръв път в
Анадола, започват за
кратко време да се въ-
веждат в употреба първо
в средиземноморските
цивилизации, а след това
и в целия свят. Най-
напред монети със собст-
вени изображения върху
тях започват да секат
царете в Анадола, с което
сеченето на монети  се
превръща в символ на
властта и суверенитета на
държавите.

Стотиците църкви и жи-
лищни пространства, съз-
дадени чрез издълбаване в
меките вулканични скали,
са превърнали долината в
един от най-важните цент-
рове на културното разви-
тие на древните цивилиза-
ции в света.

Долината Ъхлара е уни-
кално чудо на природата и
е едно от живописните мес-
та в Турция, които непре-
менно трябва да се посе-
тят. Дългото и тясно плато
между стръмните скали е

покрито с гъста растител-
ност.

Удивителните скали
около долината са покри-
ти със степна и маломер-
на растителност. Но като
се погледне от високите
склонове към долината, се
вижда, че почти цялата
земна повърхност е пок-
рита с растителност. Въп-
реки континенталния кли-
мат, който преобладава в
региона, в долината се
усеща средиземноморски
климат.

Турският отечест-
вен автомобил ТОГГ,
след като първият му
модел беше обявен ка-
то SUV, предприе дей-
ствия за конструкция-
та и на модел седан.
Първите снимки бяха
споделени в акаунта в
социалните мрежи.

TOGG car зае сво-
ето място на междуна-
родната сцена за пър-
ви път на изложение-
то за потребителска
електроника (CES), ко-
ето се проведе в Лас
Вегас, САЩ.

Първите изображе-
ния на ТОГГ Седан бя-
ха публикувани в офи-
циалния акаунт на
Togg в Twitter, с надпи-
са "Готови ли сте да се
срещнете с динамич-
ната и иновативна ви-
зия на Togg?"

Главният изпълните-
лен директор на ТОГГ
Гюрджан Каракаш
представи автомобила.
Каракаш, който напра-
ви изявление пред TRT

Haber след презента-
цията, преживя емоци-
онални моменти.

ТОГГ, който си пос-
тави за цел да създа-
де глобална марка, чи-
ято интелектуална и
индустриална собстве-
ност принадлежи 100%
на Турция, и да създа-
де ядрото на турската
автомобилна екосисте-
ма, определи своето
лого след името на
марката.

В дизайна на лого-
то две стрелки се сли-

ват, за да образуват
скъпоценен камък в
средата, символизи-
ращ обединяването
на Изтока и Запада.
Символът също така
подчертава, че ТОГГ е
технологична компа-
ния, която обединява
технологиите и хора-
та на пресечната точ-
ка на днешния и ут-
решния ден, благода-
рение на своите ре-
шения за мобилност,
които улесняват жи-
вота.

Първият турски ми-
ни сателит Grizu-263A
бе изведен в орбита на
13 януари от ракетата-
носител "Фалкон 9".

Сателитът е изстре-
лян в 18.25 часа бъл-
гарско и турско време
от космодрума на
Кейп Канаверал. След
изстрелването бяха
получени и първите
сигнали от сателита.

Президентът Ре-
джеп Тайип Ердоган
приветства събитието.
Той даде висока оцен-
ка.

"Поздравявам на-
шата младеж, учители
и оказващите подкре-
па организации, вземи
участие в този успе-
шен проект, който е
първи по рода си у
нас", написа държав-
ният глава в Туитър.

Ердоган припомни,
че екипът, разработил
мини сателита Grizu-
263A е заел първо мяс-
то на фестивала на тех-
нологията и авиацията

Текнофест през 2019 г.
Сателитът е разра-

ботен от специалисти
от групата Grizu-263 в
рамките на проекта
"Първият джобен спът-
ник на Турция".

Grizu-263A  ще рабо-
ти на ниска околозем-
на орбита, височина
около 525 км. Срокът
на експлоатация ще
бъде 4 години и 8 ме-
сеца



ÑÂßÒ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß13 19.01.2022

Руският
външен министър Сергей Лавров
заяви, че преди да продължат
преговори за Украйна, Русия
трябва да получи отговори от
САЩ по отправените към Запада
искания за гаранции за сигур-
ност. На пресконференция след
разговори с германския външен
министър Аналена Бербок в
Москва Лавров допълни, че
Русия приветства участието на
САЩ в разговорите за Украйна.
Русия очаква писмен отговор от
Вашингтон и Брюксел по
проектоспоразуменията за
сигурността. Държавният
секретар на САЩ Антъни
Блинкън днес е в Киев за среща
с украинския президент.
Държавният департамент
съобщи още, че в четвъртък
Блинкън ще участва в Берлин в
четиристранни преговори с
Великобритания, Франция и
Германия относно кризата в
Украйна.
Индонезийският
парламент
одобри закон за преместване на
столицата на страната от
Джакарта в Калимантан на о.
Борнео, съобщи председателят
на долната камара на законода-
телния орган Пуан Махарани.
Законът за новата столица,
който осигурява правна рамка
на амбициозното предложение
на президента Джоко Видодо,
указва как ще бъде субсидирано
и управлявано развитието на
новата столица. Президентът
Джоко Видодо иска да премести
политическото сърце на
страната далеч от пренаселена-
та Джакарта. Причина за
решението е и по-ниският риск
от природни бедствия. Джакарта
е сред най-застрашените от
потъване градове в света.
Според експерти мегаполисът
може да се окаже под водата
към 2050 г.
Властите в Хонконг
наредиха избиването на 2000
хамстера и предупредиха
собствениците на домашни
любимци да не ги целуват, след
като ново огнище на Covid-19 бе
проследено до магазин за
животни. Огнището на варианта
Делта при хора бе свързано със
служител в магазина и доведе до
стотици тестове на животни, като
11 хамстера се оказаха позитив-
ни. София Чан, здравен секретар
на Хонконг, подчерта на прескон-
ференция, че няма доказателства,
че домашни животни могат да
предават заболяването на хора,
но властите вземат мерки и
забраняват вноса и продажбата
на гризачи. Собствениците на
домашни любимци трябва да
спазват строга хигиена и да си
мият ръцете, след като ги
докосват, призовават местните
власти, които забраняват на
гледащите хамстери да ги
извеждат навън.

Íàêðàòêî

:

Âèðóñîëîçè: Èäâà ìàñîâî çàðàçÿâàíå ñ Îìèêðîí, íî
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Русия и Беларус започ-
ват съвместни военни уче-
ния. Маневрите "Съюзна
решимост 2022" са плани-
рани на беларуска терито-
рия от 10 до 20 февруари.
Това съобщи руският за-
местник-министър на отб-
раната Александър Фомин,
предаде БНР.

Целта на ученията е от-
работването на задачи по
отразяването на външна
военна агресия, противо-
действието на тероризма и
защитата на интересите на
Съюзната държава Русия -

Ðóñèÿ è Áåëàðóñ çàïî÷âàò ñúâìåñòíè âîåííè ó÷åíèÿ

През следващите седми-
ци ще настъпи масово
заразяване с Омикрон, а
заедно с имунитета от
ваксинациите това ще
доведе до скорошен край
на пандемията. Още тази
година ще се върнем към
нормалния живот, предри-
чат вирусолози, пише
Епицентър.

Водещият германски
вирусолог Кристиан Дрос-
тен смята, че още през
2022 г. ще можем да се
върнем към нормалния
живот. В интервю за
"Тагесшпигел" експертът
казва, че "с помощта на
ваксинациите досега е
измината достатъчно
голяма част от този път",
предава "Дойче веле".
Именно благодарение на
имунизациите според
Дростен инфекциите с
новия вариант на корона-
вируса Омикрон протичат
значително по-меко. Виру-
сологът ги сравнява с
"пътуващ влак, на който се
качваме в движение".
Добрата новина в случая е,
обяснява Дростен, че в
момента този влак се
движи с удобна за нас
бавна скорост, макар
никой да не може да
изключи вероятността по-
късно той отново да заси-
ли скоростта.

Според вирусолога
вариантът Омикрон предс-
тавлява шанс, но само ако

Гръцките власти отчетоха спад на новозаразените с коронавирус - под
20 хиляди. Висока обаче остава смъртността - около сто души на ден.
Прокуратурата започна разследване на монаси в Света гора заради

агитация срещу ваксинационната кампания. Специалистите от Съвета за
контрол на пандемията предлагат от следващата седмица леко отпуска-
не на ограничителните мерки след спад на новозаразените на ден. Все
още висока остава смъртността на хоспитализирани пациенти, като 90%

от тях са неваксинирани, по данни на здравното министерство.

Беларус, съобщи Фомин на
брифинг за чуждестранни-
те военни аташета в Моск-
ва. По план ще бъде заси-
лена охраната на държав-
ната граница, за да бъде
предотвратено проникване-
то на въоръжени групи бой-
ци, ще бъдат затворени ка-
налите за доставка на оръ-
жие и боеприпаси, ще се
издирват, блокират и уни-
щожават незаконни въоръ-
жени формирования и ди-
версионно-разузнавателни
групи на противника.

Фомин подчерта, че чис-

леността на участниците в
маневрите и броят на ос-
новните оръжейни системи
не надвишава параметри-
те, които предполагат пред-
варително уведомяване
съгласно Виенския доку-
мент от 2011 г. На терито-
рията на Беларус ще бъ-
дат прехвърлени 12 изтре-
бителя Су-35, два дивизио-
на от зенитно-ракетните
системи С-400 и занитен
ракетно-оръдеен дивизион
"Панцир С". Съобщавайки
за маневрите, военното ми-
нистерство на Беларус по-

сочи, че страната е дома-
кин на маневрите заради
продължаващото увелича-
ване на напрежението
"включително на западна-
та и южната граница" на
страната.

Според Минск ученията
ще бъдат проведени на два
етапа. Първият до 9 фев-
руари ще е с с фокус вър-
ху бързото развръщане на
войски, подсигуряване на
правителствени и военни
обекти и проверка на го-
товността на дежурните си-
ли и средства на ПВО,

включително учебно-бойни
задачи по контролни цели.
Вторият етап ще е от 10 до
20 февруари, като в центъ-
ра на усилията ще бъде
подсилването на отбрана-
та на границите, посочва
министерството в Минск.

Президентът на Беларус
Александър Лукашенко обя-
ви по-рано тази седмица,
че войски на двете страни
ще проведат учения зара-
ди растящото чуждо воен-
но присъствие в Украйна и
Полша, която е членка на
НАТО. ç

е изпълнена една предпос-
тавка - благодарение на
имунизациите обществото
да има вече широк имуни-
тет срещу коронавируса.
Експертът твърди, че
имунитетът сред населени-
ето се развива в правилна-
та посока: "Но и занапред
ваксинирането ще играе
решаваща роля, защото за
неваксинираните вирусът е
особено опасен", казва
Дростен. "Германия в
момента е напът да обяви
пандемията за приключена
и да заяви началото на
ендемичната фаза, но
поради големия дял въз-
растни хора в обществото
сме принудени да постига-
ме имунитета чрез вакси-
нации, защото естествени-
те инфекции с коронавиру-
са биха причинили смъртта
на прекалено много хора",
подчертава реномираният
учен. Според него Герма-
ния трябва да извърви
остатъка от пътя, за да
може в хода на 2022 г. да
навлезе в ендемичната
фаза и да обяви пандемия-
та за приключена.

На въпрос дали някога
ще можем да живеем
както преди пандемията,
ученият отговаря с думите:
"Да, абсолютно. В това съм
напълно убеден". Кристиан
Дростен предрича и потен-
циален следващ пробив в
битката срещу коронавиру-
са. Според него в бъдеще

навярно ще има спрей,
съдържащ отслабени
вируси или някакъв техен
вариант, който при впръск-
ване в носа да защитава
лигавицата и да създава
имунитет. През идната
зима обаче все още може
да има висок брой инфек-
ции, казва експертът и
добавя: "Навярно отново
ще трябва да носим маски
в закритите помещения,
тъй като защитата ще е
намаляла, а рисковите
групи ще трябва да бъдат
предпазвани по-интензив-
но".

Епидемиологът Клаус
Щьор, дългогодишен
експерт към СЗО, също
предрича скорошен край
на пандемията. Според

него през следващите
седмици ще настъпи
масово естествено заразя-
ване с Омикрон, което
няма как да се предотвра-
ти. Това според Щьор ще
създаде естествен имуни-
тет, който "ще надгради
имунитета от ваксинации-
те". Двата имунитета
заедно ще доведат до
трайна имунна защита,
така че да е излишно
поставянето на четвърта,
пета, шеста и по-нататъш-
ни бустерни дози. Чак
през есента според екс-
перта ще трябва да се
прецени отново дали на
хората над 60-годишна
възраст да се предложи
нова подсилваща ваксина-
ция. ç

Снимки Интернет

Новият председател на Европей-
ския парламент е малтийката от

Европейската народна партия
Роберта Мецола. Тя беше

избрана на първо гласуване с
голяма преднина пред другите
кандидати за поста. Мецола

става третата жена, оглавявала
Европейския парламент. Досе-

гашният председател Давид
Сасоли почина неочаквано

миналата седмица, почти в края
на своя мандат. Досега Мецола е
била зам.-председател на ЕП. Тя

е адвокат по професия и e
майка на четири деца.
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Григор Димитров
постигна трудна победа с
3:1 сета срещу световния
№142 Иржи Лехечка в
мач от първия кръг на
Australian Open. Българи-
нът елиминира чеха след
6:4, 4:6, 6:3, 7:5 и продъл-
жава напред. Съперник
на Григор във втория
кръг ще бъде  французи-
нът Беноа Пер.

Димитров беше колеб-
лив в срещата си с 20-
годишния Лехечка, но
все пак не допусна
изненада и успя да го
победи за 2 часа и 48
минути, класирайки се
напред. Така Димитров
за 11-и път в кариерата
си преодоля първия кръг
на Australian Open. Това
бе първи мач между
двамата, а за чеха дебют
в основна схема на
турнир от Големия шлем.
Лехечка преодоля Макс
Пърсел, Майкъл Мо и
Дмитри Попко в квали-
фикациите, за да се
класира в първия кръг.

На пресконференцията
след мача Григор бе
видимо доста изморен.
Българинът се оплака от
трудните условия за
игра, като отчете, че е

бил доста измъчен от
силния вятър.  "Много
труден първи мач. Това
бяха най-тежките усло-
вия, в които съм играл
тук. Винаги е подвежда-
що да се сблъскаш със
съперник, с когото не си
играл. Младо момче,
изкачва се в класиране-
то, вече имаше три мача
в турнира, много увере-
ност и нямаше какво да
губи, но се радвам, че
успях", започна българс-
кият тенисист.

Григор добави, че
няма лесни мачове в
Големия шлем и отсъст-
вието на Новак Джоко-
вич не прави задачата
по-лека. "Всеки се е

фокусирал върху своята
половина на корта. Днес
се изправих срещу съ-
перник, който играе
прекрасен тенис, поздра-
вявам го. Всеки мач е
оспорван. Не можеш да
си кажеш, че даден
двубой не е част от
схемата, просто трябва
да излезеш и да преодо-
лееш седем съперници,
ако искаш да спечелиш
турнира", каза Димитров.

"Винаги се опитвам да
открия нещо ново по
време на почивката
между сезоните. Не е
задължително да е свър-
зано с тениса - обичам
да ходя във фитнеса, да
изкачвам планини, да


Íàêðàòêî

България със Сашо
Везенков срещу
Чехия в квалификацията за
световно първенство през
2023 година. Селекционерът
на мъжкия национален отбор
по баскетбол Росен Барчовс-
ки определи разширения
състав, в който фигурира и
звездата на Олимпиакос
Александър Везенков.  В
групата от 24-ма играчи,
които ще бъдат картотекирани
за февруарския прозорец,
попаднаха състезатели на
7 чуждестранни клуба и девет
от НБЛ. България приема
чехите на 24 февруари в
Ботевград, а на 27 февруари
тимът ни гостува в Пардубице.

Даниел Иванов -
Аоияма записа
пети успех
на големия Новогодишен
турнир по сумо в Токио. В
десетия кръг българинът, който
е с ранг "маегашира-16",
надделя над "маегашира-13"
Ютакаяма. Аоияма е с баланс
5-5 до момента. "Йокодзуна"
Терунофуджи и "секиваке"
Митакеуми са начело в
класирането с по 9 победи и
1 загуба.

Ясен Петров пое
към Турция,
където с помощниците си в
националния отбор по футбол
ще следят изявите на родни
тимове  в контролите по
време на зимната им подго-
товка.

Легендата на Реал
Франсиско Хенто,
известен като Пако, почина на
88-годишна възраст, съобща-
ват испанските медии. Той
остава в историята като
единствения футболист,
печелил шест пъти Купата на
европейските шампиони. Хенто
има 24 трофея с "белия
балет", като 12 от тях са
шампионски титли на Испания.

ç

карам колело. Това е
начинът ми на живот.
Най-трудното е, когато
започнеш да играеш
повече тенис, обаждат се
нервите, развълнуваш се.
Тогава става по-сложно.
Всяка година оценявам
спорта по различен
начин", добави Григор
Димитров.

При дамите Виктория
Томова загуби срещата
си от първия кръг в
основната схема на
Откритото първенство на
Австралия. Българката
отстъпи с 3:6, 3:6 на
французойката Ализе
Корне. Срещата продъл-
жи 1 час и 33 минути.
Вики поведе с 2:0 в
началото на срещата, но
загуби следващите чети-
ри гейма за 2:4. Българ-
ката върна един пробив
и намали на 3:4, но
веднага след това загуби
подаването си за 3:5.
При този резултат Томо-
ва изпусна една точка за
рибрейк и Корне от
втората си възможност
затвори сета в своя
полза.

Българката поведе с
1:0 във втората част, но
загуби следващите пет
гейма - 1:5. Вики все пак
не се предаде и върна
два гейма от пасива си
за 3:5. След това обаче
софиянката допусна нов
пробив и загуби втората
част с 3:6, а с това и
срещата.ç

Григор Димитров се оплака от силния вятър в Мелбърн

Защитникът на Левски Гьоко
Зайков е сигурно ново попълне-
ние на унгарския Залаегерсег, твър-
ди изданието Nemzetisport. Според
информацията северномакедонс-
кият футболист вече се е разбрал
за личните си условия с новия си
тим. По всяка вероятност унгарс-
кият клуб няма да плати транс-
ферна сума на Левски, а Зайков

Çàùèòíèê íà Ëåâñêè
ïîäïèñâà ñ óíãàðñêè êëóá

ще разтрогне своя договор със "си-
ните" по взаимно съгласие.

Nemzetisport твърди, че Зай-
ков трябва да премине в новия
си отбор до края на седмицата.
Довчера Гьоко все още бе на ла-
гера на Левски в Турция и дори
бе включен в стартовия състав
на "сините срещу полския Гурник
(Забже).ç

Съдията Марко Сера се е из-
винил на Милан за големия гаф,
който допусна в мача на "Сан
Сиро" срещу Специя. Гостите из-
мъкнаха победата с 2:1, а Петко
Христов остана резерва. При ре-
зултат 1:1 в добавеното време Жу-
ниор Месиас вкара втори гол за
Милан. Сера обаче не го призна,
тъй като секунда преди това сви-
ри нарушение в полза на "росо-
нерите", вместо да даде авантаж.
При изпълнението на прекия сво-
боден удар Златан Ибрахимович

Ðåôåð ñå èçâèíè íà
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стреля силно, но вратарят на Спе-
ция Иван Проведел спаси. Ведна-
га след това Емануел Джеси отбе-
ляза и донесе успеха за гостува-
щия състав.

Загубата спря Милан от пър-
вото място. Тимът остана втори,
на две точки от лидера Интер.

Шефовете на съдийската асоци-
ация в Италия също са се извинили
на Милан за гафа на рефера Сера.
Очаква се арбитърът да бъде изва-
ден от съдийските наряди за дълъг
период, пише "Гадзета дело спорт".ç

Полският голмайстор на Ба-
йерн Роберт Левандовски спече-
ли наградата The Best на ФИФА
за най-добър футболист в света
за втора поредна година и оста-
ви след себе си носителят на
"Златната топка" Лионел Меси от
ПСЖ и звездата на Ливърпул Мо-
хамед Салах. Левандовски счупи
рекорда на Герд Мюлер за най-
много попадения в Буднеслигата
за една календарна година, граб-
вайки и титлата заедно със съот-
борниците си в Байерн. Награ-
дата на поляка беше връчена от
Оливер Кан, Хасан Салихамиджич
и Юлиан Нагелсман.

"Този трофей принадлежи на
моите съотборници. Искам да
благодаря на всички около мен.
Всичко около рекорда на Герд
Мюлер не е за вярване. 41 гола
в 29 мача е умопомрачително.
Герд Мюлер, за съжаление, не е
сред нас. Искам да му благода-
ря. Без него тези рекорди няма-
ше да съществуват. Горд съм", ка-
за полският национал.

Наградите The Best се връч-
ват от световната футболна цен-

Ëåâàíäîâñêè èçïðåâàðè Ìåñè
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Голмайсторът на Байерн Роберт Левандовски спечели наградата The Best
на ФИФА за втора поредна година

трала от 2016 година насам, след
като ФИФА и "Франс Футбол"
спряха да връчват заедно "Злат-
ната топка", която Меси получи
през декември за рекорден сед-
ми път. В гласуването участват
селекционерите и капитаните на
националните отбори, отбрани
журналисти и фенове от целия
свят, които трябваше да дадат
своя вот до 10 декември 2021 г.

Гласовете на тези четири групи
имаха еднаква тежест - по 25%.

Идеалният отбор за 2021 го-
дина пък е с четирима нападате-
ли в схема 3-3-4: Джалуиджи До-
нарума; Давид Алаба, Рубен Ди-
аш, Лонардо Бонучи; Жоржиньо,
Н'Голо Канте, Кевин де Бройне;
Кристиано Роналдо, Ерлинг Хо-
ланд, Роберт Левандовски, Лио-
нел Меси.ç

Французинът Беноа Пер
е следващият съперник
на първата ни ракета
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05.10 Още от деня коментарно предаване/
п/

05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели забавно-

познавателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Златно сърце 3-сериен детски тв

филм /България, 1983г./, 1 серия,
режисьор Мария Василева, в ролите:
Александър Андонов ,  Руди
Христозов, Стоянка Мутафова и др.

15.15 Книга на книгите анимационен филм
/3 сезон, 8 епизод/

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

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

познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Денят на бащата тв филм /3 епизод/
22.00 В капан тв филм /2 сезон, 8 епизод/

(16)
23.00 По света и у нас
23.30 Викингите тв филм /6 сезон, 3

епизод/ (16)
00.15 Светът и ние /п/
00.35 100% будни /п/
02.25 Култура.БГ /п/
03.20 По света и у нас /п от 20:00

часа/
04.05 Знаете ли, че...
04.10 България в 60 минути с Мариана

Векилска /п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели"
13.30 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /

п./
15.00 "Доктор Чудо" - сериал, еп. 71
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 15
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, еп. 118
21.30 Премиера: "Влад" - сериал, с. 3 еп. 10
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Чък" - сериал, с. 2 еп. 21
00.30 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 11 еп. 16
01.00 "Като на кино" - предаване за кино
01.10 "Столичани в повече" - сериал, с. 5

еп. 1
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с.15

bTV ACTION

05.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4 еп. 6
06.00 Анимационен блок (премиера): "Тур-

бо" - сериал, с. 2 еп. 13 - 16

08.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4 еп. 6
09.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5

еп. 2
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 6 еп. 2
11.00 "Закон и ред: Специални разслед-

вания" - сериал, с. 19 еп. 15
12.00 "Записът" - сериал, еп. 7
13.00 "Тъмна вълна" - екшън, приклю-

ченски (САЩ, Великобритания,
ЮАР, Германия, Франция, 2012),
режисьор Джон Стокуел, в ролите:
Хали Бери, Оливие Мартинез, Ралф
Браун, Сизве Мсуту, Марк Елдър-
кин и др.

15.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4 еп. 7
16.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5

еп. 3
17.00 "Записът" - сериал, еп. 8
18.00 "Закон и ред: Специални разслед-

вания" - сериал, с. 19 еп. 16
19.00 Часът на супергероите (премиера):

"Легендите на утрешния ден" - сери-
ал, с. 6 еп. 3

20.00 Екшън в 8: "Прокуратура Чикаго" -
сериал, еп. 13 (последен)

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Дънди Крокоди-

ла II" - приключенски, комедия (Ав-
стралия, САЩ, 1988), режисьор
Джон Корнел, в ролите: Пол Хогън,
Линда Козловски, Джон Мейлон,
Ърни Динго, Чарлз Дътън, Кенет
Уелш, Луи Гузман и др.

00.00 "Прокуратура Чикаго" - сериал, еп. 13
01.00 "Закон и ред: Специални разслед-

вания" - сериал, с. 19 еп. 16
02.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 6 еп. 3
03.00 "Записът" - сериал, еп. 8
04.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5

еп. 3

bTV COMEDY

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

10 еп. 20, 21
07.00 "Мистър Пибоди и Шърман" /п./ -

сериал
07.30 "Круд" - сериал, еп. 18, 19
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
10.00 "Том и Джери: Завръщане в Оз" -

анимация, приключенски, комедия
(САЩ, 2016), режисьори Спайк
Бранд и Тони Сървоун

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

сериал
14.00 "ФейсБог" /п./ - сериал
15.00 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
16.00 "Уил и Грейс" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 "Комиците и приятели" (2019) -

комедийно шоу
18.00 "Приятели" - сериал, еп. 11, 12
19.00 "Младият Шелдън" - сериал, с. 3 еп.

13, 14
20.00 "Уил и Грейс" - сериал, с. 2 еп. 9, 10
21.00 "Психоложки" - сериал, с. 2 еп. 4, 5
22.00 Премиера: "ФейсБог" - сериал, еп. 17
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 10 еп. 16, 17
00.00 "Том и Джери: Завръщане в Оз" /п./

- анимация, приключенски, коме-
дия (САЩ, 2016)

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

п./
03.30 "Комиците и приятели" (2019) /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с.  4
еп.1, 2

08.00 "Почти Коледа" - комедия, драма
(САЩ, Китай, 2016), режисьор Дей-
вид Талбърт, в ролите: Кимбърли
Елийс, Омар Епс, Дани Главър,

Мо`Ник, Романи Малко и др.
10.15 "Ривърдейл" - сериал, с. 4 еп. 3, 4
12.15 "Добра година" - романтичен, дра-

ма, комедия (САЩ, Великобрита-
ния, 2006), режисьор Ридли Скот, в
ролите: Ръсел Кроу, Аби Корниш,
Албърт Фини, Рейф Спол, Том Хо-
ландър, Марион Котияр, Валерия
Бруни Тедески и др.

14.45 "Чистокръвни" - криминален, коме-
дия (САЩ, 2017), режисьор Кори
Финли, в ролите: Оливия Кук, Аня
Тейлър-Джой, Антон Йелчин, Пол
Спаркс и др.

16.45 "Принцесата и дракона" - анима-
ция, семеен (Русия, 2018), режи-
сьор Марина Нефьодова

19.00 "Такси в Ню Йорк" - екшън, комедия
(САЩ, Франция, 2004), режисьор
Тим Стори, в ролите: Куин Латифа,
Джими Фалън, Жизел Бюндхен, Дже-
нифър Еспозито и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Денят на независимостта" - фан-

тастика, екшън (САЩ, 1996), режи-
сьор Роланд Емерих, в ролите: Джеф
Голдблъм, Уил Смит, Вивика Фокс,
Маргарет Колин, Робърт Лоджиа,
Мери Макдонъл, Джъд Хърш, Бил
Пулман и др.

23.45 "Отмъщение: Любовна история" -
екшън, криминален, драма (САЩ,
2017), режисьор Джони Мартин, в
ролите: Никълъс Кейдж, Ана Хъчин-
сън, Талита Бейтман, Дон Джонсън,
Дебора Кара Ънгър, Джошуа Ми-
кел, Джо Октърбек и др.

01.45 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 4 еп.
3, 4

03.45 "Краят на смяната" - екшън, крими-
нален (САЩ, 2012), режисьор Дей-
вид Ейър, в ролите: Джейк Джилен-
хол, Майкъл Пеня, Ана Кендрик,
Натали Мартинес и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" - публицистично
шоу /п/

06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Черно-бяла любов" (премиера) -

сериен филм
13.30 "Неразделни" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сери-

ен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм

18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA - централна еми-
сия

20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон)
- риалити

21.00 "Полицаите от края на града" -
сериал

22.00 "ФБР" - сериал, сезон 2
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Престъпни намерения" - сериал,

сезон 9
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сери-

ал, сезон 9
01.30 "Специален отряд: Лайпциг" - сери-

ал
02.30 "Сияйна луна" - сериал
03.30 "Намери ме" - сериал /п/
04.30 "Черно-бяла любов" - сериен филм

/п/

Êèíî Íîâà

05.20 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 6 /п/

06.20 "Слънце в полунощ" - романтична
драма с уч. на Бела Торн, Патрик
Шварценегер, Роб Ригъл, Скот Спи-
ър, Куин Шепърд и др.

08.20 "За всичко е виновен енотът" -
драма с уч. на Брайън Кранстън,
Дженифър Гарнър, Виктория Бруно,
Елъри Спрейбери, Моника Лоусън и
др. /п/

11.00 "Коледен звън" - романтичен филм
с уч. на Емили Улеруп, Джош Кели,
Марк Хъмфри, Ребека Стааб и др. /
п/

13.00 "Холивудски новини"
13.40 "Виж кой говори" - романтична

комедия с уч. на Джон Траволта,
Кърсти Али, Олимпия Дукакис,
Джордж Сегал и др. /п/

15.40 "Ямакаши" - екшън с уч. на Шарл
Перие, Малик Диуф, Шау Бел Дин,
Уилямс Бел и др. /п/

17.30 "Ронин" - криминален екшън с уч.
на Робърт Де Ниро, Жан Рено, Шон
Бийн, Майкъл Лонсдейл, Джонатан
Прайс, Наташа Макелхоун и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7

21.00 "Отряд обирджии" - екшън с уч. на
Джей Кей Симънс, Съливан Стей-
пълтън, Чарли Бюли, Силвия Хукс и
др.

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7 /п/

00.00 "Наказателят" - криминален екшън
с уч. на Джон Траволта, Томас
Джейн, Саманта Матис, Бен Фос-
тър, Уил Патън, Рой Шайдър, Лора
Харинг и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 19 януари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППроменливо
Минималните температури утре сутрин ще са предимно от минус

7 до минус 2, на места по високите котловини - с градус-два по-
ниски.

Днес ще бъде слънчево, със слаб западен вятър. Минималните
температури ще са от минус 7 до минус 2 градуса, а максималните
от 2 до 7 градуса.

В четвъртък  температурите ще са малко по-високи. След студено
утро, с минимални стойности от около минус 6, минус 7 до минус 1,
през деня облачността ще бъде незначителна, а температурите ще
достигнат 6 до 11 градуса.

Вятърът ще бъде предимно слеб, до умерен от запад  и запад-
югозапад.

Промяна на времето ще започне още привечер  и преди полу-
нощ, с ориентиране на вятъра от северозапад и увеличение на об-
лачността.

През нощта срещу петък и в петък от северозапад на югоизток
ще превали краткотрайно  дъжд, който бързо ще преминава в сняг,
но валежите няма да бъдат значителни.

bTV Cinema, 23.45 ч., "Отмъщение: Любовна история"
- екшън, криминален, драма (САЩ, 2017), режисьор

Джони Мартин, в ролите: Никълъс Кейдж, Ана
Хъчинсън, Талита Бейтман, Дон Джонсън, Дебора Кара

Ънгър, Джошуа Микел, Джо Октърбек и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 11

ВОДОРАВНО: "Дамите на пазара". "Татул". Пара-
ван. Бакен. Кавал. КА. Манила. ЕРИКА. Саз. Ко-
пал. Тара. Накат. Бемол. Тана. "Унита". "Ева". "На
Ком". Ларин (Борис). Пирин. Манит. Ви. АПОЛО.
Итака. Лен. "Ритон". "Лара". Сетер. "Кадис". Таро.
Илина. Ага. Такин. Надир. Семов (Кирил). Багер.
РА. "Ралеви". Атика. Лин. Тонер. Нива. МАЛЕВ. Са-
леп. Мало (Ектор). Екери. "Ала".
ОТВЕСНО: Катамарани. Екатерина. Маказ. Наран.
Раман (Чандрасекхара). Китен. Накип. Сокол. Мо.
Туника. Оноре. "Ивета". Тел. Локум. Литин. Воле.
Капан. Мотел. Бинек. Лапа. Атила. Орина ("Орина,
майка войнишка". Еве (Макс). Павел. Танин. Нагар.
Тарар. Барит. Кадет. Си. Залите (Елина). ИТАЛА".
"Ирина". Лав (Къртни). Камен. Кадар (Янош). Кила.
Ракаров (Кирил). ВАРИГ. Равел (Морис). Мана. Ала-
ри (Надин). Асана. АПА.
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Почина заекът Марлон
Бъндо, прототип на детски
книги и домашен любимец
на Майк Пенс
 Заекът Марлон Бъндо,
прототип на герой от
детски книги и домашен
любимец на семейството
на бившия вицепрезидент
на САЩ Майк Пенс. Това
съобщи АФП, като се
позова на една от дъще-
рите на Пенс в Туитър.
"Почивай в мир, малко
зайче", написа в Туитър
Шарлот Бонд през
уикенда. Заекът Марлон
Бъндо става популярен
благодарение и на
собствения си акаунт в
Инстаграм, където имаше
над 32 000 почитатели.
Той е суперзвезда, след
като бе публикувана
книгата "Един ден от
живота на вицепрезиден-
та", написана от голямата
дъщеря на Майк Пенс.

„Писък“ е най-гледаният
филм в България
 Излезлият 25 години
след първия филм, пети
поред "Писък" е най-
гледаният у нас, сочат
обобщените данни от
киносалоните. Четвърт век
след първия филм Гоуст-
фейс отново преследва
Сидни Прескот и остана-
лите "ветерани", а това са
гледали вече 7395
зрители и има 77 972
лева приходи от билетите.

Íàêðàòêî

:

Чешкото мецосопрано
Естер Павлу ще се пре-
въплъти в образа на
Пепеляшка в едноимен-
ната опера на Росини.
На 6 февруари събитието
е в Софийската опера и
балет.

Павлу вече е гостувала
у нас за същата роля.
Затова е позната не
само на меломаните в
родната си Чехия, но и
на българската публика.
Има активно участие в
театрите в Прага и Пил-
зен. Кариерата й включ-
ва и участие в редица
концертни изпълнения.

Естер Павлу е отличе-
на с чешката музикална
награда Andel - за най-
добър класически запис,

×åøêîòî
ìåöîñîïðàíî
Åñòåð Ïàâëó èäâà
êàòî Ïåïåëÿøêà
â îïåðàòà

87 ãîäèíè îò
ðîæäåíèåòî
íà ïîåòà
Äàìÿí Äàìÿíîâ

Дамян Петров Дамя-
нов е роден на 18
януари 1935 г. в Сли-
вен. През 1953 г. завър-
шва гимназия в родния
си град, а през 1961 г.
българска филология в
Софийския университет.
През 60-те години
работи като литерату-
рен консултант във
вестник "Народна
младеж" и като редак-
тор в отдел "Поезия" на
"Пламък". През 1963 г.
на руски език излиза
книгата му "Пусть окно
распахнется" в превод
на М. Кудинов. Отделни
творби на поета са
публикувани в литера-
турни издания на
руски, беларуски,
украински, унгарски.
Автор е на стихосбир-
ките "Молитва в полу-
нощ. Стихотворения",
"Приказка", "До следва-
щата смърт", "Душа на
възел", "Минава тъж-
ният човек", "В духа си
вечен", "Иска ми се да
живея", "Още съм жив",
"Обичам те живот". ç

Áëèçî 100 ïðîèçâåäåíèÿ îò ôîíäîâåòå íà ÃÕÃ âúâ Âàðíà ñà
â èçëîæáàòà „Æàíðîâå â æèâîïèñòà“

Близо 100 произведения на 65 бъл-
гарски автори, творили от първите де-
сетилетия на ХХ век до наши дни, са
представени в изложбата "Жанрове в
живописта" в Градската художествена
галерия (ГХГ) във Варна.

Експозицията - се откри на 18 януа-
ри. "В изложбата са представени 98
живописни произведения в жанрове-
те на пейзажа, портрета, натюрморта
и фигуралната композиция от 65-има
автори.

Колекцията, формирана в продъл-
жение на 70 години, отразява значи-
мите творчески имена и особеностите
на художествените процеси в истори-
ята на българското визуално изкуст-
во", казва директорът културолог и из-
куствовед Доротея Павлова. В подб-
раната експозиция са представени па-
норамни пейзажи на творческото по-
коление от първите десетилетия на ХХ
век варненски маринисти Георги Вел-
чев и Христо Каварналиев. Освен с
великолепните морски пейзажи от Бъл-
гарското Черноморие, притежаващи из-
ключителна пластична изразност, те
присъстват в изложбата и с живопис-
ни автопортрети, датирани в първата

Âëàäî Ïåíåâ ñòàâà ñâåùåíèê â íîâ áã ñåðèàë
Владо Пенев пътува все-

ки ден до една дъскорезни-
ца, на 30 км от София, къ-
дето се снима най-новият
сериал на "Нова". Известни-
ят актьор ще влезе в роля-
та на свещеник, затова е
сменил и формата на бра-
дата си, която пусна още за
"Под прикритие", обясни той

по БНТ. Семейната сага,
чийто продуцент е Евтим
Милошев, разказва в съв-
ременен български вариант
легендата за д-р Фауст,
сключил сделка с дявола и
накрая получил заслужено
възмездие. Главният герой
притежава голяма власт и
финанси, натрупал е състо-

янието си в годините на пре-
хода, а днес се занимава с
дърводобив. Затова има и
снимки в дъскорезница. Ос-
вен Владо Пенев участват
Емил Марков, Диана Димит-
рова, Радина Думанян, Ор-
лин Павлов и Васил Бинев,
режисьори са Павел Г. Вес-
наков и Петър Вълчанов. ç

за изпълнението "Какво
мъжете живеят" от Бохус-
лав Мартин.

Участват още Хриси-
мир Дамянов, Атанас
Младенов, Николай
Петров, Милена Гюрова,
Благовеста Мекки, Сте-
фан Владимиров.

Диригент е Жорж
Димитров, а режисьор -
Вера Петрова.

Сценографията на
Боряна Ангелова е необи-
чайна и в пълно съзвучие
с режисьорския прочит
на творбата. Огромни
пъстроцветни яйца поби-
рат героите ту като стаи,
ту като каляска, ту се
превръщат в цветна
градина. Свежото и ярко
усещане от тези ориги-

нални решения се допъл-
ва от пищните, умишлено
решени на ръба между

красивото и кича, костю-
ми на Християна Михале-
ва-Зорбалиева. ç

половина на 40-те години на XX в., в
които реалистичният образ е обогатен
с експресивни и символистични вну-
шения. Тъмният колорит и ескизният
маниер на изграждане подчертават
драматизма, закодиран у човека, съв-
ременник на военните конфликти.

Класикът на маринистичния пейзаж
Александър Мутафов е представен с об-
разеца "Вълни" от 1934 г. Марио Жеков
- утвърден в морския пейзаж от първа-
та половина на ХХ век, ни завладява с
пейзаж от Балчик от 1940 г. Към вар-
ненската маринистична традиция при-
надлежи художникът Милен Сакъзов, чи-
ято композиция разкрива безспорния
живописен талант, с който авторът прет-
ворява природата посредством трииз-
мерност и плътност на формата на веч-
но менящата се морска стихия.

Жанрът на пейзажа е предпочитан
и от художника Янко Маринов, осно-
вател и пръв директор на Художестве-
ната галерия във Варна. Неговите изг-
леди от Италия и България са рисува-
ни с отривиста мазка в характерен
стил. Големият талант на Борис Денев
се открива в живописната творба "Пей-
заж от Кавала" от 1942 г. ç


