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"Ако правителството реши на територията на България да дойдат сили на НАТО, самолети и кораби по плана на НАТО, ние ще го подкрепим. Ако се допусне
конфликт заради никаквата ни политика
в момента, ще понесем тежки загуби". Това заяви на брифинг в партийната цент-
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рала лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
"Съгласно плановете на НАТО, трябва да изпълним нашите договорености и
да не дадем шанс България да се третира
като страна, която се колебае. Трябва да
бъдем максимално решителни", каза лидерът на ГЕРБ. ç
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Áàéäúí äîïóñíà
ñàíêöèè ëè÷íî
ñðåùó Ïóòèí

Американският президент
Джо Байдън заяви в
отговор на журналистически въпрос, че би
обмислил санкции на САЩ
лично срещу руския му
колега Владимир Путин,
ако Русия нападне
Украйна. Междувременно
руският външен министър
Сергей Лавров заяви в
Думата, че Москва
задължително ще отговори, ако не получи удовлетворителен отговор на
исканията си за сигурност в Европа.
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Èíôëàöèÿòà
ще ни мъчи години наред
Öåíèòå â Áúëãàðèÿ ùå ñå ïîêà÷âàò ÷óâñòâèòåëíî
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Åâðîïåéñêîòî
â ×åïåëàðå

Станимир Беломъжев
спечели сребро на
продължаващото край
Чепеларе Европейско
първенство по скиориентиране. Българинът
се нареди втори на
дългата дистанция, като
по 30-километровото
трасе финишира само 20
секунди след норвежеца
Йорген Баклид, бронзът
бе за Андрей Ламов от
Русия. Станимир остана
на крачка от медалите
още в първия ден на
шампионата, като се
нареди четвърти в
спринтовата дистанция.
След това преди два дни
малшанс с изскубнат от
ската автомат попречи на
най-добрия ни състезател
да спечели отличие в
средната дистанция,
въпреки че бе лидер до
 13
пета точка.

Ö

ените в България ще продължат да се
покачват чувствително и този процес,
случващ се със скорост, необичайна от
почти 14 години насам, няма да се
забави през настоящата година. И
вероятно ще продължи, макар и в посмекчен вариант до средата на десетилетието, прогнозират експертите от рейтинговата агенция "Фич". Този процес
може да се задържи в близките няколко
години и ще е особено видим в цените
на храните. Според "Фич" средната
инфлация в страната през 2022 г. ще се

повиши до 5.2%. Това равнище е пооптимистично от прогнозите на финансовото министерство в София.
БНБ пък очаква инфлацията да
отчете пик до средата на годината, като
в края й се върне на нивата от декември 2021 г. В края на миналата година
Националният статистически институт
отчете годишна инфлация 7.8%. Финансовото министерство очаква средногодишната инфлация за 2022 г. да бъде
между 6 и 7 процента, а пикът да бъде
през март-април.
4

Óäàðèõà Ðèëñêèÿ ìàíàñòèð ñ 28 000 ëåâà
çà òîê è íàôòà

Ðóñèÿ è Êèòàé
â ñúþç ñáúäâàùèÿò ñå
êîøìàð íà ÑÀÙ

М

ного е смешно
как САЩ плашат
Русия с "невиждани санкции" и
как я заплашват колко
много щяло да я "заболи". Смешно е, защото
този филм вече е
въртян. След като Русия
си върна Крим през
2014 г., пак имаше
"невиждани" санкции.
Тогава разни западни
политици и анализатори
убедено чертаеха следната верига от предстоящи събития: въвеждаме
санкции - те разсипват
Русия - олигарсите,
чийто бизнес страда,
се обединяват срещу
Путин - народът, който
умира от глад заради
санкциите, се вдига на
бунт срещу Путин вследствие на тази
демократична революция
Путин пада - слагаме
на власт някое наше
момче тип Навални и
нещата заспиват. Честно,
съвсем сериозно го
говореха това преди
осем години.
Нещо да се сбъдна
от тези предсказания?
Нищичко.
Ама сега санкциите
щели да са несравнимо
по-силни. И след тях
руснаците вече нямало
да имат части за телефони и компютри. Хайде
да помислим дали е така.
Ако САЩ наистина спрат
доставката на въпросните части, нали знаете, че
Русия има откъде да си
ги набави. Сещате се
откъде ще ги вземе, но
все пак да кажа - от
Китай. Така че поредният
опит, абсолютно несъстоятелен, да бъде наказана
Русия, ще доведе до
засилване на връзките
между Москва и Пекин.
Доколкото знам това е
най-големият кошмар на
Вашингтон. И въпреки
това, там правят всичко
възможно за реализацията именно на този
кошмар.

Светата обител ползва промишлен ток
и не е получила помощ, разгневи се
игуменът епископ Евлогий

Петър
ВОЛГИН

Рилският манастир е
въвел режим на отоплението заради високите
сметки за ток и нафта.
Светата обител ползва
промишлен ток, който
заплаща на същите високи цени, както бизнеса у нас, предупреди
БНТ. За декември манастирът е получил фактура на стойност 28 хил.
лв. за ток, или тройно
повече от сметката за де-

ÁÚËÃÀÐÈß
ствата сега са

кември година по-рано.
За януари очакват дори
още по-висока сметка,
би тревога игуменът на
манастира епископ Евлогий. Заради непосилните цени отоплението
в Светата обител работи по 8 часа на ден и
редува спиране и пускане на радиаторите. В
кухнята се готви предимно на дърва. Епископ
Евлогий изрази надеж-

От Фейсбук,
заглавието е на ЗЕМЯ

Предизвикател-

да, че през февруари
Рилският манастир ще
получи компенсации от
държавата и за предходните месеци. Въпреки че
голяма част от бизнеса
вече получи помощи
през октомври, Светата
обител все още не е по-

лучила никаква подкрепа от държавата.
Може би някои смятат, че това, което произвеждаме - вяра, култура, традиции, е някакво производство, подобно на бизнеса, гневи се
2
епископът.
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Снимки БГНЕС

Ñòåôàí ßíåâ:
Áúëãàðèÿ ìîæå
äà ñå âêëþ÷è â
ó÷åíèå íà ÍÀÒÎ
ñ áàòàëüîí
äî 1000 äóøè
Българската позиция защитава изцяло националния ни интерес. Това заяви премиерът Кирил Петков в началото на заседанието на МС, предаде репортер на БГНЕС. За заседанието имаме няколко
важни точки, но може би
най-важната ще бъде докладът на министъра на отбраната. Той ще ни информира в детайли за ситуацията в напрежението
НАТО-Руската федерация,
както и ще представи част
от заключенията, които
преди ден решихме на Съвета по сигурност, каза
още премиерът.
Искам да благодаря на
министъра на отбраната, че
след заседанието в такъв
бърз порядък предлага такъв детайлен и ясен доклад
за българската позиция, която защитава изцяло националния ни интерес, каза
Кирил Петков. Той благодари на всички министри, които са участвали в срещата с Република Северна Македония. Прогресът, който
беше постигнат беше осезаем с ясни резултати и по
съвсем различен и конструктивен тон се проведе това, което е било в минали
години. Оттук нататък общата ни работа ще доведе надявам се и до добросъседството, което всички ние
вярваме, че трябва да се
случи, каза Петков, цитиран
от БГНЕС. България да се
включи в съвместно учение
на НАТО с един батальон
от не повече от 1000 души
ще предложи на правителството министърът на отбраната Стефан Янев. Това

Кирил
Петков

съобщи самият той пред
БНТ вчера. По думите му
позицията на България по
повод напрежението между НАТО и Русия трябва да
защитава националния интерес с пълното разбиране

кабинета проект за одобрение на национална позиция и мерки за укрепване
на системата на сигурност
на България, боеспособността на българската армия и техническото й обез-

Стефан
Янев

на ситуацията и на етапа
на развитие на българската армия.
Позицията ни трябва да
е съобразена с целия пакет от дипломатически усилия, както и с възможността да се укрепят военните
сили на България. Затова,
според Янев, използвайки
кризата, можем да използваме и възможностите от
нея като се даде възможност на българските въоръжени сили да се развиват
чрез повече тренировки и
участия в учения, които носят капацитет, коментира
БГНЕС. След заседанието
на съвета по сигурността
преди ден премиерът Кирил Петков възложи на министъра на отбраната да
внесе на заседанието на

печаване. Министерският
съвет ще вземе решение за
конкретни мерки, за които
министър-председателят
ще информира народните
представители на извънредно заседание на парламента, свикано за сряда
следобед, след редакционното приключване на броя
на "Земя".
Пред обществената телевизия Янев изтъкна, че по
отношение на кризата между Русия и Украйна дипломацията не е приключила,
тя има своето място и всички усилия, включително и
на военните, са насочени
към това да дадат шанс на
дипломацията и да се избегне конфликта. Янев допълни, че оценката на ситуацията се мени с дни и с

часове. Според него дори
да се говори, че опасността е неизбежна, е възможно тази реторика да е част
от дипломатическите усилия
на едната или другата страна в опит да получи по-добри резултати на преговорите. По повод участието на
изтребители от Испания и
Нидерландия в охраната на
въздушното ни пространство Стефан Янев заяви, че
това е част от така наречения съвместен еър полисинг
- практика, която се прилага отдавна в рамките на
НАТО. Това не е първият път,
в който тя се прилага и у
нас като вече сме получавали подобна помощ от Италия и САЩ. В ефира на БНР
министърът на отбраната отказа да коментира публикации, според които България
не била съгласна да разположи американски войници
на територията си, но била
готова да приеме френски.
По думите на Янев, ако се
водят подобни разговори, те
биха били на военно-техническо ниво. На политическо ниво подобно нещо не е
обсъждано, категоричен беше той. През март или април министерството на отбраната очаква от САЩ оферта за нови 8 изтребителя.
Дали те ще бъдат закупени
на по-ниска или на по-висока цена спрямо първата
група американски изтребители зависи от конкретния
пакет, който бъде договорен, допълни Янев.
Приоритет за тази година остава модернизацията
на сухопътните войски, изтъкна министърът на отбраната. Предвижда се увеличение на заплатите на военнослужещите, но все още
не е ясно с колко.
България системно не
изпълнява ангажименти по
общата отбрана на НАТО,
които е поемала през годините и сега предстои анализ как да бъде прекратена тази практика, допълни
той. Стефан Янев ще предложи многогодишна инвестиционна програма за модернизация на Българската армия, защото едногодишната рамка на бюджета не работи при закупуването на ново въоръжение,
добави той. ç

Íåâèæäàíî äîñåãà: Íàä 12 õèëÿäè íîâè
ñëó÷àÿ íà COVID-19 çà äåíîíîùèå
Нов рекорден брой заразени с COVID-19 у нас,
бие тревога Топновини.бг.
През последните 24 часа
са регистрирани 12399 нови случая при 43 981 направени теста, сочат данните от Единния информационен портал. Това означава, че 28,19% от взетите
проби са дали положителен резултат. 76,2% от но-

возаразените за денонощието не са ваксинирани.
Най-много нови случаи
има в София - 3199, следват Пловдив с 1236 и Бургас със 1121. Няма област
без нови заразени. Общо
потвърдените случаи на коронавирус в България вече са 903 676. Броят на активните случаи се увеличава и те вече са 217 129. Рас-

те и броят на настанените
в болница, като те са 5347,
от които 523 са в интензивно отделение. Близо 83%
от новопостъпилите в болница не са ваксинирани.
Излекуваните през последното денонощие са 2688 души, така общият им брой
достига 653 678.
Жертвите на болестта у
нас вече са 32 869. 83,56%

от починалите за денонощието 73 души не са били ваксинирани. До момента у нас
са поставени общо 4 114 896
дози на ваксините срещу
COVID-19. През последното
денонощие са извършени
10 667 имунизации. Лицата със завършена имунизация са над 1,9 млн. души.
580 808 души вече са си поставили бустерна доза. ç



Êèðèë Ïåòêîâ: Áúëãàðñêàòà ïîçèöèÿ
çàùèòàâà èçöÿëî íàöèîíàëíèÿ íè
èíòåðåñ
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Спират тролеите
в Бургас, отпадат
последните курсове
на някои автобуси
"Бургасбус" въвежда ново разписание заради сложната епидемиологична обстановка. Само за няколко дни на приходите се е отразил драстичният отлив на пътници, онлайн обучението на учениците и високите
сметки за ток. В същото време
има 10 служители, които не са
на работа, защото са болни или
под карантина заради COVID,
обясни управителят на фирмата инж. Петко Драгнев. Промените са - спира се изпълнението на нощната линия, редуцират се последните курсове на
основните градски и кварталните линии, преустановява се
обслужването на двете тролейбусни линии Т1 и Т2. До възстановяване на нормалното движение на тролейбусите, в делнични дни линии Б11 и Б12
ще се изпълняват с разписание, при което интервалите
между курсовете са по-кратки.
Остават в сила наситените разписания в натоварените часове на деня - сутрин и късен
следобед, когато хората отиват
на работа или се връщат от работа. Тогава автобусите са
начесто по всички направления, за да няма струпване и
близък контакт между пътниците. Всички промени в разписанията ще бъдат отразени в съответните страници на сайта на
"Бургасбус".

Лекари от Шумен
настояват за
задължителна
ваксинация на
учители, социални
работници и полицаи
25-ма лични лекари от Шумен
са настояли за задължителна
ваксинация на учителите, социалните работници и полицаите. Позицията си те са изразили на среща, организирана
от заместник-кмета по здравеопазване на община Шумен др Светлана Маркова, съобщи
БНР. Да се разшири кръгът на
търговските, културните и обществените обекти, където се
влиза със "зелен сертификат".
Това искат медиците от Шумен.
Като добър пример за отговорно поведение д-р Маркова посочи работещите в социалните
домове в община Шумен. Там
ваксинацията беше строго препоръчана. Почти всички служители са имунизирани и работата върви добре.

От „Възраждане“
влязоха в НС без
зелен сертификат
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов влезе в сградата на парламента без зелен
сертификат, нарушавайки правилата, приети от депутатите.
На входа никой не го провери,
показа камерата на "Нова тв".
"Тази тема раздели много българското общество. Месеци наред се занимаваме със зеления сертификат, който се оказа неефективен", заяви преди
това Костадин Костадинов от
"Възраждане" в студиото на сутрешния блок на NOVA като се
зарече: "Ще вляза през вратата. Нямам зелен сертификат,
никой не може да ме спре". Така и стана. Той сравни мярката
със забраната от 1941 г. в сградата на НС да влизат евреи.
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Вицепрезидентът Илияна Йотова беше гост
на годишните награди на Българското национално радио "Сирак Скитник" и връчи отличието за радиожурналистика. Негов носител е
Лилия Големинова от Радио София.
"Да продължаваме да задаваме въпроси.
Ние, новинарите, знаем, че дори когато не
получаваме отговор, това също е новина",
обърна се Илияна Йотова към журналистите.
Тя поздрави екипите на БНР, които винаги са
първи на първа линия и с достойнство и чест
изпълняват своите отговорности. "БНР е инс-

титуцията - единица мярка за достоверност, която успява да противостои на морето от фалшиви новини и дезинформация, на опитите за
злоупотреба с факти, особено в днешното тежко време на кризи", изтъкна вицепрезидентът.
"Няма аспект от живота ни, който да не
влиза в планетата на БНР. То има и привилегията да твори изкуство и култура.
Старата къща, както наричаме радиото, за
своите 87 години стои непоклатимо и създава
живот поколение след поколение.", посочи Йотова.ç

Àãåíöèÿ "Òðåíä": Ðóìåí Ðàäåâ
îñòàâà ëèäåð ïî îáùåñòâåíî äîâåðèå
"Ïðîäúëæàâàìå ïðîìÿíàòà" ïàê å
ïúðâà ñèëà, ñëóæåáíîòî
ïðàâèòåëñòâî è êàáèíåòúò "Ïåòêîâ"
ñà îäîáðÿâàíè îò îêîëî 40%
Новият кабинет на
Кирил Петков се ползва с
подкрепата на 39% от
всички запитани, като
почти толкова (40%) са и
тези, които са на противоположната позиция.
Стойностите са напълно
сходни с тези, с които
започна и първото служебно правителство на
Стефан Янев през май
миналата година, сочи
проучване на "Тренд".
Президентските избори
през ноември успяха да
презаредят в определена
степен доверието към
президента Румен Радев и
да го възстановят на нива
от преди назначаването
на служебния кабинет.
През януари положителната оценката за неговата
работа е 49%, а отрицателната 36%.
Правителството все
още се ползва с "тефлоново покритие", т. е. в първите си стъпки доверието
към него остава високо.

Предизвикателството
пред управлението са ще
са високите цени.
Това отбеляза пред
Нова тв Димитър Ганев от
"Тренд".
"Продължаваме промяната" е първа политическа сила с 26,4% от заявилите, че ще гласуват на
евентуални избори.
ГЕРБ остава близко до
изборния си резултат с
22,3%.
БСП и ДПС са със
сходни проценти - съответно с 11,5% и 10,9%.
Пета политическа сила
остава "Има такъв народ" с
8,1%, а шеста е "Демократична България" с 6,8%.
При "Възраждане" има
лек ръст в сравнение с
изборния резултат, като
партията се ползва с
подкрепата на 5,9% от
заявилите, че ще упражнят правото си на глас
при нови избори. Под
парламентарната бариера
остават "Изправи се БГ!

Ние идваме" с 1,9% и
ВМРО с 1,1%.
Повишаването на
цените се явява основно
предизвикателство пред
новата власт. Половината
от българите смятат, че
поскъпването на цените е
с над 20%. Запазва се
електоралната структура
от последните избори.
Традиционно изборите
презареждат основните
институции с определена
доза доверие. През 2021 г.
оценката за работата на
парламента падна на
критично ниски нива, найвече заради невъзможността да излъчи кабинет.
Положителните оценки
се движиха около 15%,
като дори през септември

стигнаха до 12%. Отрицателните пък отбелязаха
нива от 77%. Изборите за
47-то Народно събрание и
успехът му в съставянето
на правителство водят до
ръст в подкрепата към
парламента до 29%, а
отрицателните оценки
падат до 51%.
Новият кабинет на
Кирил Петков се ползва с
подкрепата на 39% от
всички запитани, като
почти толкова (40%) са и
тези, които са на противоположната позиция.
Стойностите са напълно
сходни с тези, с които
започна и първото служебно правителство на
Стефан Янев през май
миналата година.ç



Âèöåïðåçèäåíòúò âðú÷è íàãðàäàòà
"Ñèðàê Ñêèòíèê" çà ðàäèîæóðíàëèñòèêà

ÇÅÌß

Íà òîçè äåí

СЪБИТИЯ
 98 г. - След смъртта на
император Нерва Траян
става император на
Римската империя.
 1302 г. - Данте Алигиери
е лишен от граждански
права и е принуден да
напусне Флоренция.
 1593 г. - Ватикана
започва 7-годишен процес
срещу Джордано Бруно.
 1878 г. - Руско-турска
война (1877-1878):
Освободени са Добрич и
Омуртаг.
 1915 г. - Американски
войски окупират Хаити.
 1924 г. - Състои се
полагането на балсамираното тяло на Ленин в
построения за него мавзолей на Червения площад в
Москва.
 1944 г. - Втората
световна война: Ленинград
е напълно освободен след
872-дневна германска
блокада.
 1945 г. - Втората
световна война: Червената
армия влиза в нацисткия
концлагер Аушвиц в Полша.
 1967 г. - Програма
Аполо: Първият тричленен
екипаж загива в пожар по
време на изпитанията на
Аполо 1 в Космическия
център Джон Ф. Кенеди.
 1983 г. - Японските
острови Хоншу и Хокайдо
са свързани с най-дългия
тунел в света - Сейкан
(53,85 км); тунелът е
изцяло комплектуван и
влиза в действие на 13
март 1988 г.
РОДЕНИ
 1756 г. - Волфганг
Амадеус Моцарт, австрийски композитор

Ïåòúð Âèòàíîâ: Â ÁÑÏ ïðîìÿíàòà å âúçìîæíà,
ïàðòèÿòà ìîæå äà îòñòîÿâà öåííîñòèòå ñè

"Промяната в БСП ще се случи, ако партията иска да върне
доминиращата си роля. В момента България се намира в трудна
външнополитическа ситуация, но
не трябва да се превръща във
фронтова държава". Това каза в

коментар по актуални теми евродепутатът Петър Витанов в интервю за "Дарик радио".
"Големият въпрос е дали БСП
може да отстоява своите ценности и моят отговор е - да. Трябва
да се направи опит да се промени партията и борбата продължава отвътре. Искам да се обърна
към всички, които се чувстват разочаровани и обезверени, да не
се отчайват. БСП ще има съвсем
скоро нужда от спасение и в него трябва да участват всички леви хора. Няма как да се откажем
така с лека ръка от партията", каза Петър Витанов.
"БСП ще бъде припозната от
младите хора, ако говори на техния език и поставя на дневен ред
проблемите им, които определят
начина на живот - икономика,
транспорт, екология, здравеопазване", смята евродепутатът.

"Трябва да говорим за минимална работна заплата, в епидемията от Ковид-19 имаме две години свръхексплоатация на труда, експлоатация на бедните. Трябва да си зададем и въпроса кой
ще плати сметката за Зелената
сделка, дали работниците или големите корпорации. Това са все
теми, които ще рефлектират върху живота ни", каза Витанов.
"Лявото не е в агония. Вижте какво става в Германия, в Италия, Португалия, Испания, Дания,
Швеция. След тези две години
криза, хората разбраха, че държавата има съществена роля в
икономиката. И ние трябва да сме
там, при модерните европейски
партии, които управляват", каза
още депутатът от групата на социалистите.
Петър Витанов коментира и напрежението между Русия и НАТО.

"Безпрецедентно е напрежението във външнополитически план,
което имаме в момента. Европа
се оказва в окото на бурята в един
голям конфликт между НАТО и Русия. Опасявам се да не се превърне в заложник на тези големи
геополитически интереси", каза
социалистът.
"Важно е Европа да бъде посамостоятелна и да може да осъществява самостоятелна отбранителна политика. Важно е също така
да има смяна на начина, по който
се взимат решения в отбранителната политика и дори общи въоръжени сили, които да гарантират
независимост на ЕС", коментира
още той. Според него България
не трябва да е фронтова държава, теза, която се защитава и от
военния министър Стефан Янев и
от министър-председателя Кирил
Петков. ç

 1832 г. - Луис Карол,
британски писател
 1891 г. - Иля Еренбург,
съветски писател и поет
 1934 г. - Федерико
Майор, испански учен и
политик, генерален директор на ЮНЕСКО
 1980 г. - Марат Сафин,
руски тенисист
ПОЧИНАЛИ
 1901 г. - Джузепе Верди,
италиански композитор
 1983 г. - Луи дьо Фюнес,
френски актьор
 2008 г. - Сухарто,
президент на Индонезия
 2010 г. - Джеръм Дейвид
Селинджър, американски
писател
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Èíôëàöèÿòà ó íàñ íÿìà äà ñå
óêðîòè â áëèçêèòå íÿêîëêî ãîäèíè
Öåíèòå â Áúëãàðèÿ ùå ïðîäúëæàò äà ñå ïîêà÷âàò
÷óâñòâèòåëíî äî ñðåäàòà íà äåñåòèëåòèåòî,
ïðîãíîçèðàò åêñïåðòèòå îò ðåéòèíãîâàòà àãåíöèÿ "Ôè÷
Цените в България ще
продължат да се покачват
чувствително и този процес, случващ се със
скорост, необичайна от
почти 14 години насам,
няма да се забави през
настоящата година. И
вероятно ще продължи,
макар и в по-смекчен
вариант, до средата на
десетилетието. Инфлацията
в България през тази
година ще бъде найвисоката от 2008 г. насам.
Увеличението й, което се
наблюдава напоследък, е
повсеместно, а не е
съсредоточено само в
конкретни сектори. Този
процес може да се задържи в близките няколко
години и ще е особено
видим в цените на храните. Натискът да се повишават заплатите, включително защото не достига
работна ръка, ще е допълнителен фактор за ръст на
инфлацията. Това е оценката от понеделник на
рейтинговата агенция
"Фич" (Fitch), според която

през 2022 г. средната
инфлация в страната ще
се повиши до 5.2%. Това
равнище е по-оптимистично от прогнозите на финансовото министерство в
София.
БНБ очаква инфлацията
да отчете пик до средата
на годината, като в края й
се върне на нивата от
декември 2021 г. В публикация на управителя
Димитър Радев в тримесечия бюлетин на Асоциация-

та на банките в България
се казва: "Темпът на
нарастване на цените у
нас през 2022 г. очакваме
да достигне пик на годишна база в рамките на
първото полугодие, а в
края на годината отново
на годишна база да спадне
под отчетения към декември 2021 г." През декември
Националният статистически институт отчете годишна
инфлация 7.8%. Финансовото министерство очаква

средногодишната инфлация за 2022 г. да бъде
между 6% и 7%, а пикът
да бъде през март-април.
Това означава, че за
много българи ще е поскъпо и ще купуват помалко - а частното потребление години наред бе
водещ фактор за икономическия растеж - макар
ефектът да се смекчава от
схеми за подкрепа, т.е. от
добавянето на още средства в икономиката. Тепърва трябва да се стабилизират и намалят рекордните цени на енергията за
бизнеса, а след края на
зимния сезон повече за
нея ще трябва да плащат
и гражданите.
Още не се знае как ще
се отрази вливането на
милиарди евро по Плана
за възстановяване. България дори не е отговорила
на последните забележки
на Европейската комисия,
за да получи одобрение,
т.е. необичайното добавяне
на още значителни средства може да се усети в
най-добрия случай през
втората половина на 2022
г. и по-скоро през 2023 г. И
ефектът върху цените едва
ли ще бъде за намаляване
на инфлацията.ç

"Áóëãàðãàç" íå î÷àêâà èçíåíàäè ãàçúò ùå ïîåâòèíåå îò 1 ôåâðóàðè
"Булгаргаз" не очаква изненади
въпреки голямата динамика на газовите пазари в Европа в последните дни и цената на природния
газ от 1 февруари ще намалее. Това заяви директорът на газовото
дружество Николай Павлов по време на открито заседание в Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР). Ако компанията

трябваше да внесе днес окончателното си заявление за 1 февруари,
цената на газа щеше да бъде с 18%
по-ниска спрямо 1 януари, или около 109 лева за мегаватчас. В началото на януари от дружеството внесоха прогноза, според която цената на газа от началото на февруари трябваше да бъде на ниво от
114,31 лева за мегаватчас. Павлов

коментира още, че от Министерството на енергетиката не са изпратили методиката, която те използваха, за да изчислят цената на газа
през януари. По време на заседанието директорът на газовото дружество обяви, че не очаква прекъсване на доставките и представители на "Газпром" са уверили, че
ще изпълнят своите ангажименти

не само към България, но и за другите държави от региона. Темата
за газовите доставки става актуална на фона на конфликта между
Украйна и Русия. От 2020 г. България получава руския природен газ
през Турция, а не през Украйна.
Цената на газа ще бъде обявена
след закрито заседание на КЕВР
на 1 февруари.ç

Áèçíåñúò: Òàâàíúò çà îñèãóðÿâàíå äà ñå èíäåêñèðà êàòî ïåíñèèòå ñ 6.1%
Работодателските организации
представиха вчера приоритетите
си за 2022 г. Сред тях са ускорено приемане в еврозоната и в
ОИСР, повече компенсации за скъпия ток и дългосрочни договори
за индустрията, безвъзмездна помощ за дигитален и зелен преход,
привличане на квалифицирана работна ръка от чужбина
Максималният осигурителен
доход, който в момента е 3000
лв., да се осъвремени по швейцарското правило за индексиране
на пенсиите от 1 юли, вместо да
се вдига до 3400 лв. от 1 април,
както планира правителството. Тази позиция ще защитават четирите работодателски организации БСК, БТПП, АИКБ и КРИБ, на утрешното заседание на съвета за
тристранно сътрудничество. На него правителството, бизнесът и синдикатите ще обсъждат проекто бюджетите на държавата, здравната

каса и Държавното обществено
осигуряване за 2022 г. Тезата на
вицепремиера и финансов министър Асен Василев е, че максималният доход, върху който се начисляват осигуровките, трябва да се
вдига синхронно със средната работна заплата в страната и за 2022
г. трябва да е 2.3 пъти от средната заплата през предходната година. Така се получава таван от
3400 лв.
"Спекулация е, че максималният осигурителен доход трябва да
е процент от средната заплата. Ние
сме подписали споразумение със
синдикатите, че той трябва да се
променя по швейцарското правило за индексация на пенсиите", коментира Васил Велев, председател на АИКБ. Правителството обяви, че от 1 юли пенсиите ще бъдат осъвременени с 6.1%. Това означава максималният осигурителен
доход от средата на годината да

стане 3183 лв. "Ако правителството увеличава максималния осигурителен доход до 3400 лв., защо таванът на пенсиите тогава не
се вдигне също с 400 лв. и не
достигне 1800 лв.", попита Велев.
Работодателските организации
не са съгласни, че само ИТ секторът ще бъде засегнат от по-високия таван за осигуряване. И обясниха, че в този бранш работят около 50 000 души, докато броят на
работещите у нас със заплати над
3000 лв. е около 200 000 души.
Работодателските организации
не приемат и сериозния ръст на
минималната работна заплата от
1 април на 710 лв. при сегашни
650 лв. "Това е работна заплата, а
не социална помощ. Тя трябва да
се изработи. Не съществува европейска директива, която да обвързва минималната заплата със средната и да казва, че трябва да е
процент от нея", коментира още

Васил Велев.
Той пресметна, че с минималната добавка за прослужено време от 0.6% (т. нар. класове) и 20
г. трудов стаж най-ниското месечно възнаграждение ще стане 780
лв., което е повече от 50% от 1520
лв. - средна заплата за страната
в момента. "Не може да искаме
да станем богати без труд и без
квалификация", посочи Велев.
Работодателските организации
настояват още да бъдат запознати
за действията на правителството
по поправките в националния план
за устойчивост и развитие, след
като Брюксел го върна за доработка преди два месеца . "Толкова
време вече не можем да видим
актуализирания вариант и как отговаряме на забележките на Европейската комисия. Все още не сме
се срещали и с ресорния министър
на иновациите", посочи Добри Митрев, председател на БСК.ç

Íàä 160 åëåêòðîííè
óñëóãè ïðåäëàãà
ÍÀÏ â îáíîâåíèÿ ñè
ïîðòàë
Повече от 160 електронни
услуги вече са достъпни в обновения електронен портал (Епортал) на НАП, съобщават от
приходната агенция. За по-малко от месец приходната агенция пусна 6 нови услуги, от които могат да се възползват стотици хиляди потребители, притежатели на персонален идентификационен код (ПИК) или
квалифициран електронен подпис (КЕП). Първата за 2022 г.
нова услуга е за хазартните оператори.
От 10 януари 2022 г. пък
потребителите вече могат да подават онлайн Искане за издаване на удостоверение относно приложимо законодателство в областта на социалната сигурност, което се прилага по отношение на притежателя (удостоверение А1), както и уведомление. Услугата е достъпна с
ПИК или КЕП в група "Удостоверения и копия на документи"
в Портала за електронни услуги на приходната агенция. Чрез
нея потребителите могат да попълват необходимите данни, съгласно избрания формуляр на
искането/уведомлението, да
прикачват документи и да ги подават, припомнят от НАП.
Най-новата електронна услуга в Е-портала на НАП е "Приемане на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми" . Тя дава възможност на клиентите да подават онлайн искане за възстановяване или прихващане на
надвнесени суми.
"Над 300 млн. лв. годишно
спестява НАП на бизнеса и
гражданите от преки административни разходи, благодарение
на въведената електронна комуникация. НАП непрекъснато
се стреми да отговаря на потребителските потребности и на
съвременните предизвикателства, като улеснява бизнеса и
гражданите да изпълняват своите задължения към фиска. Приходната агенция е сред първите български администрации,
които въведоха електронни услуги. В името на клиента и на
неговото потребителско изживяване, ние постоянно увеличаваме броя на електронните
услуги и надграждаме съществуващите", каза заместник изпълнителният директор на НАП
Милена Кръстанова.ç
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- Ще си говорим за социално-икономическата ситуация в страната ни наред
с всички кризи. Какво ще промени
новият бюджет за 2022 година? Темата
ще коментираме с финансовия експерт
Мика Зайкова. Г-жо Зайкова, преди
време вие казахте в едно интервю за
колегите, че България не е толкова
бедна, колкото се краде. Все още ли сте
на това мнение?
- Да, България не е бедна и надявам
се повече никога да не се краде в такива
гигантски размери. Така че новият
бюджет също говори за това, само че
има някои неща, които в него ме притесняват честно казано.
- Кои са те?
- Фундаментът на един бюджет са
инвестициите, които гарантират и
генерирането на БВП от голям размер,
какъвто е посочен в бюджет 143 млрд.
лева и ръст в номинална стойност
повече от 12.4 млрд. лева от този от
2021 година. А фактически номиналния
ръст на БВП, предвиден в този бюджет е
8.67%, само че имаме доста голяма
инфлация, и затова той трябва да се
дефлира. И фактически реалният ръст,
според г-н Василев, е 4.8%. Няма нищо
лошо да е толкова, само че както казах,
инвестициите са фундаментът на един
бюджет. А в тези инвестиции, фактически, които са предвидените, са включени
и парите, които очакваме от Плана за
възстановяване и устойчивост. А работата е там, че правителството още дори не
е отговорило на всичките 43 страници
забележки на Европейската комисия.
Така че предстои да се разгледа новият
план, предстои одобряването му. Тоест,
едва ли парите от този план ще дойдат
през първото не полугодие, първото 9месечие. Това означава, че да се разчита
на тези инвестиции трябва някъде в
края на годината или фундаментът може
да се пропука и всички хубави неща,
написани в разходната част, може и да
не се случат. Това ме притеснява. Притеснява ме и още нещо - наличието на
инфлация. Ние всички знаем, има хора,
които твърдят, че тя е временно явление
видите ли, и че нищо страшно - това не
е така. Първо, предвидената инфлация
от 5.6 е твърде ниска. Аз считам, че има
всички данни инфлацията да расте, дори
да стигне двуцифрено число, тоест,
някъде между 9 и 10%. Дай Боже, да не
съм права, но като гледам геополитическата обстановка, мисля че съм права по
простата причина, че основната част от
инфлацията е привнесена. Тоест, тя
зависи от цените на енергийните ресурси, а ние в България не разполагаме
тези енергийни ресурси - нито с газ,
нито с петрол. Така че цените на електроенергията ще продължават да растат,
което означава, че тази инфлация ще
изяде голяма част от не само доходите
на населението и ще намали потреблението, ще го задуши, а ще спъне бизнеса по отношение на реинвестиране на
печалба, защото такава трудно може да
се формира в подобна обстановка при
такива цени на енергоносителите. Така
че инфлацията ще продължи да подрива
заложените параметри в бюджета.
- Тази мрачна прогноза ще се случи,
ако достигнем 9-10% инфлация?
- Да, но другото притеснително нещо,
което води до дефицит, и което всъщност,
липсата на инвестиции и тази инфлация
всъщност ще наложи нова актуализация,
както се и предвижда, само 3 месеца след
влизането на бюджета. Така че трябва да
се внимава в тези неща. Освен това,
искам да ви кажа, че не по-малко, макар
че ние сме далеч от 60-те процента,

Мика
ЗАЙКОВА,
икономически
анализатор,
доайен на
45-ото и
46-ото НС

Не може
2 или 3
пъти да
порасне
цената на
хляба,
цената
на млякото,
което
децата
ядат, на
сиренето,
на маслото

които са пределна граница на дълга 60% към БВП, но той все пак расте. И
знаете ли кое ме притеснява? Значи, за
2022 година има заложен дълг от 7.3
млрд. лева. От тези 7.3 млрд. лева нов
дълг 3 млрд. лева отиват не за погасяване, а за рефинансиране, тоест, дългът
остава и ние само ще продължаваме да
плащаме лихви. И ако погледнете,
обслужването на дълга в 2024 година
расте нагоре. Ако сега 2021 година сме
плащали 590 млн. лихви, в 2024 година
ще плащаме 1 млрд. лева. Тоест, оскъпява се обслужването на дълга и то расте.
Да, той ще стане 23%, далеч от 60-те, но
все пак дали е поносим за нашата
икономика. Така че тези всички неща,
които ви изброих дотук, са притеснителни по повод на фундамента, тоест, това,
което ние можем да генерираме като
БВП. И на фона на факта, че нищо не
се променя в данъчната система, а
другият лост, който може да влияе, това
е данъчната система, само че ние нищо
не променяме.
- А какво трябва, според вас, да се
промени?
- И затова всичките хубави неща,
написани в разходната част, щото
наистина е помислено за хората, помислено и за бизнеса, помислено и за това
как да преодолеем нещата в първия
момент по отношение на ръста на
цените на електроенергията, тя и водата
ще се повиши, помислено е за това и
наистина има хубави предложения, но
се съмнявам дали те ще бъдат осъществени. Водещ: Сега, нещо много важно цената на тока. Виждаме, че цените
главоломно продължават да растат
нагоре, говоря за стоки от първа необходимост. Първо, защо винаги у нас
стоките от първа необходимост са били
най скъпите в Европейския съюз? И
това не е от вчера не е от 6-7 месеца, а
много отдавна.
Работата е там, че тези и тази инфлация 7.8, фактически е изгладената
инфлацията. Де факто, не знам дали си
спомняте, но преди една седмица правихме с вашите колеги едно изследване
за ръста на стоките, и искам да ви кажа,
че нещата са много неприятни.
- Да, вие самата се шокирахте от
това изследване.
- Да. В малката кошница, там ръстът
е над 15%. Не може 2 или 3 пъти да
порасне цената на хляба, цената на
млякото, което децата ядат, на сиренето,
на маслото. И още нещо, главоломно
растат цените на фармацевтичните
продукти, на тези, които човек употребява при настинка, при грип, и сега при
новия щам. Водещ: Да, и най-интересното е, че сега чуваме, че искат да
увеличават цените на лекарствата отново. Мика Зайкова: Аз мога да ви дам
пример: преди Нова година едно блистерче от едно лекарство, което е за
кашлица, което се продава ей така, да не

казвам името му, струваше 3 лева, а
вчера отивам в аптеката, щото една
съседка ме помоли, че нещо кашляла, да
й взема, струва 11 лева. Направо,
казвам: "Ама кутийката ли?", - "Не,
едното блистерче". Това показва не
главоломно, това се нарича спекула.
- Добре. Обаче всичко, което чуваме
в момента като оправдание от всички
търговци: "Токът е много висок". Това
ли е наистина истинската причина и
какво правим ние с тока, защото до
момента нямаме никакви законодателни
промени, сметките стресиращи. Общините започнаха да пестят от ток, като
гасят уличното осветление.
- Ама не само това, те нали се твърди, че помагат на бизнеса? Само че сега
тръгват помощите, които са за месец
декември, а ще дойдат в средата на
февруари. Значи, закъснялата помощ не
е никаква помощ. Също като пенсиите,
за които говорихме много тия дни, по
простата причина - да, щели да изравнят и на социалната пенсия - това са 38
лева и на пенсиите на инвалидите, и на
1 милион пенсионери, които имат
недобро, не става въпрос за пенсия, а за
парите, които получаваха заедно с Ковид
добавката, ама те ще дойдат през февруари и тогава инфлацията отдавна ще ги
е изяла. Да не говорим, ако погледнете
пенсиите, да, имаше 6.1% индексация на
пенсията, обаче само да ви кажа, пенсията, да речем социалната, стане 180.37
лева, само че като й махнат 60-те лева
парите, които човекът получава, му се
намаляват.
- Да, дотолкова можем да смятаме,
макар да не сме математици.
- Надявам се, че г-н Гьоков и неговият екип ще измисли до юни месец нещо,
което да компенсира. Това нещо не
трябва да бъде компенсация, не трябва
да бъде доплащане, това трябва да бъде
преизчисляване на пенсиите. На първо
място да се включат трите години пенсия 2017, 2018 и 2019 година заедно с
увеличението на пенсиите, и тогава да
се изчислява наново. Пък да не говорим
за старите пенсионери, където им взеха
и трите години преди 2000 година не им
се зачита много от доходите.
- Кажете малко за минималната
работна заплата - това увеличение няма
ли да бъде изядено и то инфлацията
докато влезе в сила?
- Вижте, минималната работна
заплата, както и нещата, които се случват в данъчната система, могат да
изиграят положителна роля, само ако
има необлагаем минимум. Затова говорих, че данъчната система трябва да е
адекватна на ситуацията. Тоест, ако на
бизнесът му кажеш: "Ти реинвестираш, както колегите от Института за пазарна
икономика са предложили, - реинвестираш печалбата си в нови технологии,
създаваш нови работни места, няма да
плащаш Данък "Печалба". Ако на
човека, понеже това са близо 1 милион
хора, които получават минимална
работна заплата, и вече никой дето се
казва, не плаща под масата, защото
няма пари, няма пари бизнесът, за да
плаща, му кажеш: "Ето ти 700", ама да
са чисти, тоест, има необлагаем минимум, тогава и в бизнеса, и в населението ще му остане реален доход, който ще
отиде в потреблението, и това потребление ще стимулира увеличаването на
приходите, разбирате ли? Тези неща са
свързани едни с други. Така че всичко
това има значение.
От Радио "Фокус"
(Със съкращения, заглавието
е на ЗЕМЯ)
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130 кооперативни следи в българската история
Уважаеми читатели, продължаваме рубриката „130 кооперативни следи“, в която ще
Ви запознаваме с любопитни факти от кооперативната история, които разказват за присъствието
на кооперациите в живота на хората. Днес ще Ви разкажем за създаването и развитието
на Габровската популярна банка.

108. Създаване и развитие на Габровската
популярна банка

Инициативата за създаване на Популярна
банка в Габрово е на Лазар В. Бараков, счетоводител в клона на Българската народна банка
в града. Популярната
банка е учредена на 6
март 1911 г. като кооперативно дружество за
кредит и спестовност. На
учредителното събрание
присъстват 116 основатели. Приет е устав на
банката и са избрани Управителен и Контролен
съвет.
Габровската популярна банка има за цел да
доставя кредит за търговски, промишлени и занаятчийски нужди и да
улеснява и развива спестовността.
За един месец се записват 120 член-кооператори, от които 49 занаятчии, 48 търговци, 16
чиновници, трима фабриканти, двама предприемачи, един земеделец и
един домакин.
Пръв нея титулярен
директор е д-р Илия Палазов - от 1 февруари
1912 г. до 1915 г., когато
бива мобилизиран. След
войната той е назначен
за директор на Съюза на
популярните банки - София.
Авторитетът на Габровската популярна банка през годините расте.
Тя се налага като главен
кредитен институт на
малкия бизнес в града.
Банката подкрепя с кредити дребните търговци,
работници и чиновници.
Регулира действията на
частните банки, които
трябва да се съобразяват с тарифите й. Габровската популярна банка е първата в страната,
въвела касички за детски спестявания. В началото на тях се гледа като на играчки, но четвърт век по-късно детските спестявания в популярните банки наближават 300 милиона лева.
Банката кредитира
предимно свои членове
- с оборотни средства за
производствени цели, за
строеж на жилища, обзавеждане и др. Креди-

Уставът на Банката
при основаването й
през 1911 г.

зиране, водоснабдяване,
канализация, за построяването на Халите и на
Кланицата в града. Банката кредитира воден
синдикат "Грамадата", кооперациите "Овошка",
"Съгласие", "Взаимност",
"Облекло", "Единство" и
в същото време участва
с дялов капитал в тези
сдружения.
Популярната банка извършва и културно-просветна работа. Издадени са
няколко вестника "Кооперативен лист", организират се беседи по спестовността, утра за малките спестители. Със закупуване на вила до манастира "Св. Константин"
край Варна банката обзавежда детска почивна
станция и от 1935 г. децата и членовете й почиват край морето. Бедни-

Сградата на Габровската популярна банка, открита на 30 май 1926 г.
на ул. "Радецка". По времето но социализма в нея се помещава
Банка ДСК, а понастоящем - местната служба на НАП

Първото ръководство
на Габровската популярна банка
от 1911 г.

тира и Габровската община, която е неин член - за
благоустрояване, хигиени-

Часовник-касичка на Габровската
популярна банка

Приморска почивна станция на Банката за нейните членове и децата им

Служителите в оперативния салон по време на работа

те деца се освобождават
от такси, а другите заплащат в зависимост от имотното състояние на родителите си.
В първите години от
дейността си Популярната банка се помещава в
дюкяна на Петър Симеонов (днес там е фонтанът
пред Дома на културата).
След няколко години се
премества в дома на индустриалеца Димитър
Пенчев, а през 1926 г. - в
собствена триетажна сграда на ул. "Радецка", тържествено открита на 30
май, по случай 15-годишнината на банката.
Габровската популярна
банка съществува самостоятелно до 22 февруари

1951 г. когато е одържавена и става клон на
Българска народна банка - Габрово. На 15 юни
1951 г. този клон окончателно се влива в БНБ.
По време на съществуването си Популярна
банка - Габрово е ръководена от директорите
д-р Илия Палазов,
Христо Гърнев, Наню
Големанов, Асен Бисеров, Христо Атанасов,
Васил Иванов.
По текст на Иван
ПОСТОМПИРОВ гл. уредник
в РИМ - Габрово,
снимки http://
h-museum-gabrovo.bg
Дирекция
"КООП медии и реклама"
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„Êàêâî ïå÷åëèì îò
ðàçøèðÿâàíåòî
íà ÍÀÒÎ?“

Изпращането на испанската
фрегата "Блас де Лесо"
към Черно море
предизвика острата реакция
на леви партии в страната

Èñïàíñêèòå ñàìîëåòè è
ôðåãàòà êúì Áúëãàðèÿ
êëàòÿò êàáèíåòà â Ìàäðèä
Къдринка КЪДРИНОВА
Ескалацията на конфронтацията между САЩ и
Русия заради Украйна нараства вече не с дни, а с
часове, след като американската преса съобщи за
планове на президента
Джо Байдън да изпрати в
Източна Европа от 1000 до
5000 американски войници
с перспектива броят им да
нарасне и до 50 000, плюс
още бойни кораби и самолети. НАТО в лицето на генералния си секретар Йенс
Столтенберг на свой ред
обяви, че "обмисля" също
допълнително увеличение
на силите си по югоизточния фланг, макар и още да
не е взето конкретно решение. Но войските на Алианса бяха приведени в повишена бойна готовност.
Държавният департамент
на САЩ допринесе за сгорещяването на обстановката и със съобщението си
за евакуиране на семействата на американския дипломатически персонал от
Киев.
Засега в България няма
допълнително изпратени сили на САЩ или НАТО. Но
бе съобщено, че към Черно
море на 22 януари е потеглила испанската военна
фрегата "Блас де Лесо", а
освен това Испания ще изпрати за патрулиране в българско небе между 5 и 7
свои изтребителя "Еврофайтър". Нидерландия също
обещала въздушно участие
у нас с два свои F-35.
До българската публика
обаче не достига информация за вътрешнополитическата буря в самата Испания заради тези испански
самолети и фрегата, засилени в наша посока. Решението за изпращането им
бе оповестено от военната
министърка Маргарита Роблес, която е социалистка.
Но да не забравяме, че правителството в Мадрид е коалиционно - освен социалистите, в него влизат и левите партии "Подемос" и
"Искиерда Унида" ("Обединена левица"), съюзени помежду си във формацията
"Унидас Подемос" (УП). И
именно от УП идват в последните дни много остри реакции срещу въвличането
на Испания и въобще на Европа в опасен конфликт с

Русия, който грози с война
европейските народи, принасяйки ги в жертва на интересите на САЩ.
Със специална декларация в такъв дух излезе "Искиерда Унида", която заявява: "Испания и ЕС трябва
да развиват своя автономна стратегия, която да не
зависи и да не се подчинява на САЩ, която да защитава техните собствени интереси. А да се допринася
за един конфликт, свързан
със структура като НАТО,
върви в обратната на тази
посока. Народите на Европа и страните членки на ЕС
трябва да се грижат за интересите на своите граждани и да гарантират, че независимо от разликите в
политическите модели, отношенията със съседните
страни се развиват в мир
и без каквато и да е външна намеса. "Искиерда Унида" твърдо отстоява идеите, с които е създадена преди почти 40 години и отправя призив за разпускането на НАТО и за изграждането на организации, които действено да насърчават сътрудничеството между народите".
Откъм "Подемос" пък се
чу силният и авторитетен
глас на доскорошния лидер
на тази партия и бивш вицепремиер Пабло Иглеси-

ас. През март м. г., след
загуба на изборите в автономна област Мадрид, той
подаде оставки от партийния си и от правителствения си пост, като обяви, че
напуска политиката. Де
факто обаче Иглесиас си
остава много деен в политическата журналистика,
където винаги е била силата му. И ето че сега, около
украинското сгорещяване и
инициативата на военната
министърка с фрегатата и
самолетите, Иглесиас гръмко и резонансно се обяви
против.
Преди да цитираме конкретните му позиции, трябва да обърнем внимание, че
вътрешнокоалиционните отношения в испанското правителство са доста обтегнати и напреженията между
социалистите и УП се чувстват постоянно. Същевременно обаче коалиционните партньори са принудени
постоянно някак да ги заглаждат и да се държат един
за друг, защото десницата
в лицето най-вече на Народната партия и на още покрайната "Вокс", плюс либералната "Сюдаданос",
неспирно атакува и бойкотира усилията на правителството за засилване на социалната държава. А в момента в парламента виси
прокарването на нов Трудов

закон с много повече гаранции за правата на трудещите се - амбициозен проект
най-вече на УП, зад който
застанаха и социалистите,
но който боде очите на десницата. За да може да мине този Трудов закон, УП
очевидно трябва да приеме ред други компромиси,
като най-малкото да крепи
с всички сили поне коалиционния мир.
В тези обстоятелства две
от водещите лица на УП в
кабинета - вицепремиерката Йоланда Диас, наследила на тази позиция Иглесиас, и социалната министърка Йоне Белара, която пък
пое поста му на генерален
секретар на "Подемос", в
момента пазят пълно мълчание по украинската криза и испанското дрънкане
на оръжия. Впрочем, Диас,
която е и министърка на
труда, пряко ангажирана с
новия Трудов закон, въобще изчезна в последните
дни от публичната среда с
мотива, че е заразена с Ковид-19. Иначе тя се води
най-популярният ляв политик в Испания и се смята,
че ще е кандидатурата на
УП за министър-председател в следващи парламентарни избори.
И тя, и Белара винаги са
били много близки с Иглесиас. И макар сега и двете

Èç ñòàòèÿòà íà Ïàáëî Èãëåñèàñ â èçäàíèåòî ctxt.es
"Студената
война е все подалеч във времето, но понякога
нейните смразяващи температури се
връщат като жив
спомен, който
може да опари...
Министърката
Роблес предложи
испански въздушен
патрул, за да всеем страх у руснаците от България и само това ни
Пабло Иглесиас
липсваше...
Очевидна е проамериканската еуфория на
социалистическата част в правителството...
Един военен конфликт може би ще дойде
добре на Байдън, но да се смята, че снимка
на Роблес и Санчес, изпращащи войска на път
за България, ще подсили правителството, не е
знак за пиарски талант.
В геополитиката няма добри и лоши, макар
Роблес да казва, че НАТО е родена, за да
брани човешките права, мира, демокрацията и

дори ЛГБТИ-общността. В геополитиката има
стратегически интереси на държавите и на
компаниите, повече или по-малко свързани с
държавите...
Да защитаваш мира днес означава да
кажеш ясно, че НАТО съществува, не за да пази
човешките права и демокрацията, а за да
защитава интересите на САЩ. И всички знаят,
че тези интереси не винаги са и интересите на
Европа.
Да защитаваш мира означава да приемеш
за логично, че Русия не желае американски
бази близо до границите си... Русия защитава
своята сигурност и своята сфера на влияние,
както и всички други, но не е фар за пролетариата.
Да защитаваш мира предполага
да разбираш, че Европа се нуждае от собствена външна политика повече, отколкото от
идеологии - външна политика, която да гарантира рационално съседство с Русия.
От това зависи икономическата и енергийна
стабилност на самия Съюз. Никой досега
не е успял да обясни какво печелим ние,
европейците, от разширяването на НАТО
на Изток."
20 януари

да мълчат, фактът, че заговори той, отекна гръмовно
и в междукоалиционните отношения, и във вечната конфронтация с десницата.
Медиите се фокусираха
върху позицията на Иглесиас, когато той я изрази публично на 22 януари на предизборна проява във Валядолид. Но това, което той
каза "на живо" тогава, всъщност вече беше излязло в
негова статия два дни порано. Във Валядолид Иглесиас само заостри акцентите, задавайки въпроса:
"Какво печелим ние, европейците, с разширяването
на НАТО към Украйна?" Той
наблегна, че "Европа няма
ни най-малък интерес" от
военен конфликт на европейска територия и че "НАТО е военен съюз за защита на интересите на САЩ".
Иглесиас изтъкна, че самият той не е нито проамерикански, нито проруски настроен, но призова гражданите да не се оставят да ги
лъжат, че "това е конфликт
между добри и лоши, заради който може да се наложи да умират испански войници". Съоснователят на
"Подемос" зададе и риторичен въпрос към военната
министърка Роблес, репликирайки нейни твърдения,
че НАТО ще защити суверенитета на всяка страна,
която се присъедини към
Алианса: "За глупаци ли
взимате хората?"
След тази остра реакция
на Иглесиас официални
представители на ИСРП неколкократно публично увериха, че тяхната партия остава с твърди антивоенни
позиции, че е вярна на
принципите си, в съгласие
с които през 2004 г. тогавашният социалистически
премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро изтегли испанските войски от Ирак, че
настоящият министър-председател Педро Санчес, който пряко води испанската
външна политика, е в постоянен контакт с партньорите си от ЕС и НАТО, залагайки на дипломатически
усилия за решаване на сегашната криза, и че коалиционните отношения между
ИСРП и "Унидас Подемос"
не са разклатени.
(С големи съкращения)
От Барикада
Заглавието е на "Земя"
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В навечерието на 24 май именно Комунистическата партия призовава цялата общественост
към твърд отпор срещу готвеното депортиране на евреите и организира многохилядна
протестна демонстрация, която полицията разгромява

Христо ГЕОРГИЕВ
(Нео)фашистката легенда,
че царят и правителството на
Филов създават еврейските
трудови лагери в България
по тактически причини, за да
спасят евреите ни, ще се
сгромоляса в очите на тези,
които прочетат текста по-долу. Днес тя се поддържа у нас
и на най-високо ниво, а някои наши историци с престижни научни степени по
история твърдят точно обратното на това, което са писали и говорили само допреди
няколко години. Говорят само за трудови лагери, но никой не казва и не пише за
съществувалите еврейски
концлагери у нас. А ги има цели три! За по-голямо удобство близо до Дунава. Ако
стигнат до реката, ще отплават за Виена. С еднопосочен билет, заплатен на "немските туроператори" от българското правителство. В
умишлено предизвикания пожар в концентрационния лагер в местността Кайлъка
край Плевен изгарят 10 души. Ето имената им: Менахем Ешкенази, Морду Бехар,
Берта Камхи, Израел Бенвенисти, Ерна Матвеева, Исак
Савариего, Вита Леви, Леон Ешкенази, Сами Поликар,
Сабат Рубен.
А лагерът в Сомовит е
претъпкан главно със стотици участници в манифестацията на 24 май 1943 г., които протестират срещу 70-то
постановление на МС за преселване на софийските евреи.
Но с тях са запратени и немалко дечица, някои ненавършили и една година. Манифестацията е организирана от БКП, ужас нали.

Никой дума не дава
да се издума и днес
за ролята на компартията в оцеляването
на евреите ни.
За десетките акции, позиви, възвания, предавания по
радио Москва. Че и за радио Лондон кой си спомня?
Е, и духовенството има роля. Но спасителите, видите
ли, са тия, които са решили
да ги унищожат - царят, правителството и Народното
събрание! Край! Дискусията

Днес отбелязваме Международния възпоменателен ден
на жертвите на Холокоста. На 1 ноември 2005 Общото
събрание на ООН обявява официално в резолюция 27 януари за Международен възпоменателен ден на Холокоста.
Резолюцията призовава всеки член на организацията
да почита паметта на жертвите на Холокоста и окуражава развитието на образователни програми за историята,
за да се предотвратят бъдещи прояви на геноцид. На този
ден през 1945 г. Червената армия освобождава лагера
"Аушвиц", намиращ се на територията на Полша. В Аушвиц са депортирани няколко милиони души от цяла Европа. Общо в лагерите загиват милиони, като с точност
се закрива. В Полша масовото изтребление е преди
всичко с отровен газ и крематориуми. А в нашите концлагери? С глад! Не вярвате, прочетете част от изследването на доктор Давид Коен. И други интересни неща
може да научите. Е, ако се
интересувате, разбира се. А
такива любознателни хора не
са много днес.
Еврейският концентрационен лагер в Сомовит
Доктор Давид Коен
През 1943 г. фашистката
власт открива три концентрационни лагера за евреи "Табакова чешма" и "Кайлъка" край Плевен и този в Сомовит, Никополско. Първият просъществува кратко време - докато се построи бараката за интернираните в
"Кайлъка". За последния лагер е писано доста и то главно заради пожара, който взе
10 човешки жертви. За лагера в Сомовит излиза един
кратък спомен на Ели Ешкенази. Докато в Кайлъка са
прибрани 112 души, главно
близки на нелегални дейци
и партизани, концлагерът в
Сомовит е предназначен първоначално за участници в
протестната демонстрация
срещу изселването на столичните евреи, станала на 24
май 1943 г., а впоследствие
и за дребни нарушители на
Закона за защита на нацията (ЗЗН). Концлагерът в Сомовит трябвало да послужи
като етапен лагер към Полша. След мартенския провал
за депортирането на българските евреи Министерският
съвет приема 70-то постановление от 21 май 1943 г. С
него се възлага на

Комисарството по
еврейските въпроси
(КЕВ) да пресели
софийските евреи
във вътрешността
на страната.
Изключение се прави за
лицата от смесени бракове,
за граждански мобилизираните, за покръстените до
29.VIII.1942 г. и за заразно
болните. За целта на тази
мярка в германската легация
твърдят, "че както българс-

кият цар, така и правителството, са наясно, че преселването на софийските евреи
в провинцията представлява
само една преходна мярка,
която трябва да доведе до започването на изселването на
евреите в източните области"... В навечерието на 24
май ОК на БРП призовава
цялата общественост и столичните евреи към твърд отпор срещу готвеното престъпление. Той организира
многохилядна протестна демонстрация, която полицията разгромява. По данни на
германската легация са арестувани към 400 демонстранти, като "от тях 120 евреи са
изпратени във временния
лагер "Сомовит", а Министерството на вътрешните работи арестува до второ нареждане всички работещи в
София равини, тъй като се
опитват да спечелят за своята кауза папския нунций и
митрополит Стефан. Главният равин се укрива и не могъл да бъде арестуван веднага.
По спомени на очевидци
арестите засягат както участници в манифестацията, така и евреи, измъкнати от домовете им. Те продължават
и на следващия ден и след
това. Арестуваните затварят
в училището "Константин
фотинов". Оттам на 25 май
вечерта 114 души са натоварени на полицейски камио-

загиналите могат трудно да бъдат изчислени. Унищожено
е почти цялото еврейско население в Европа - около 6
милиона души. В нацистките лагери на смъртта освен
евреи и военнопленици, загиват и критици на Хитлер хуманисти, демократи и други политически опоненти на
нацистите.
Във връзка с отбелязването на този паметен и траурен
ден, както и във връзка с несекващите инсинуации на
пещерния антикомунизъм, че уж в България нямало фашизъм, ЗЕМЯ публикува статия на публициста и изследовател на зверствата на фашизма Христо Георгиев, публикувана във в. "Дума" през м. март 2020 г.

нетки, а после са качени в
закрити товарни вагони заедно с втора група от 30 души, задържана на 25 май вечерта. Към 23 часа влакът
тръгва към неизвестността.
По пътя, на гара Плевен, неволниците научават, че направлението е към с. Сомовит, Никополско. Всички, не
без основание, мислят, че от
малкото пристанище на р.
Дунав те ще бъдат натоварени на шлепове и откарани
в Полша, така както през
март същата година през
пристанището в гр. Лом били откарани беломорските евреи. Някои от тях драсват по
няколко реда и ги пускат вън
през процепите на вагона с
надеждата, че някой човечен
българин ще ги прибере и
изпрати до адресантите, за
да узнае обществеността за
участта, която им готвят фашистите...
В първата група, отправена в Сомовит, влизат 50
души дребни занаятчии, 13
дребни и амбулантни търговци, 13 работници и хамали,
12 свещеници, служащи и
ученици, 10 "свободни", т.е.
безработни, 1 пенсионер, 2
военноинвалиди и останалите са без обозначение. Социалната структура на включените в нея отговаря напълно на тази, която е характерна за бедняшкия квартал
"Ючбунар", който се разбунтува срещу преселването в

провинцията. Във втората
група, която отпътува заедно с първата, са включени
изтъкнати еврейски общественици и духовници: 4 души
членове на Централната консистория на евреите в България, 4 - на Софийската
консистория, 8 - на Еврейския духовен съд и свещеници, ръководителят на благотворителните дружества "Купат цедака" и "Бикур холим"
и 13 души, необозначени.

Списъкът носи резолюция: "Заложници".
Явно е намерението на
КЕВ и полицията тези евреи
да послужат като изкупителна жертва в случай на нови
вълнения, макар че само
един от тях - свещеникът Даниел Цион, е взел активно
участие в протестната манифестация...
Една недатирана и неподписана таблица, вероятно добавена към някой доклад, който липсва в архива, съдържа
47 имена на свещеници и
клисари. Обхванати са свещенослужителите от Централната. Ючбунарската, Дортбунарската синагога... КЕВ разпорежда на Министерство на
обществените сгради, пътищата и благоустройството,
под чието ръководство са еврейските трудови групи, да извади от тях трима души, които да бъдат изпратени в Сомовит като заложници.
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От едно писмо на делегата на КЕВ при еврейската
община в Плевен - областния полицейски началник, от
27.VII.1943 г., личи, че за
времето от 26.V. до 25.VII. в
Сомовит са приети на 13 пъти 211 софийски евреи, явно
в по-голямата си част обвинени, че са участвували в
протестната демонстрация на
24 май. Освен тях тук са затворени и 45 души от Русе,
Пловдив, Скопие, Кавала,
които нямат никакво отношение към нея, или всичко
256 души. Към датата на
писмото в Сомовит са налице 185 души, на лечение в
плевенската болница - 4 души, изпратен е временно в
София 1 човек, или всичко
190 души. Останалите са освободени от лагера, като са
преселени в други градове на
страната. На 3.XII.1943 г. от
обвинените, че са участвували в демонстрацията софийски евреи, в лагера остава
само един човек"...
Лагерът престава да бъде
място за заподозрени в 24та майската демонстрация.
Там се изпращат евреи и от
Русе, Пловдив, Пазарджик,
Кюстендил, Ксанти, Кавала,
Дупница, Плевен, Шумен,
Лом, Берковица, Фердинанд
(дн. Монтана), Видин, Хасково, Чирпан, Стара Загора
и др. Провиненията са за
участие в демонстрацията, за
неразрешено пребиваване в
София, за разпространяване
на слухове (обикновено за
политически и военни новини), за подозрително поведение, за "рушене устоите на
държавата", за неносенето на
жълтите звезди, по нареждане на полицейски и комисарски чиновници без наличие
на мотивация и др.
При влизането в концлагера всички са обискирани.
Изземват се всички лични вещи, облекло, провизии, ценности и пари, като се съставя протокол. Паричните суми се депозират в БНБ. Така, само за времето от 26.V
до 22.VI и на 30.VII от 199
души и 37 семейства са иззети 874 243 лв. Вещите остават на съхранение в лагера, като комендантът може да
ги употребява "за нуждите на
лагеруващите". При освобождаване от лагера вещите
следва да се върнат срещу
подпис или да се изпратят в
общините, в които лицата са
изселени. Тези, които са с неустановени собственици,
следва да се отправят в КЕВ
в София, за да бъдат продадени на търг". Последвалите
оплаквания за невърнати
лични вещи, златни пръстени и др. говорят за извършени злоупотреби.
Задържаните в Сомовит
обикновено идват без най-необходимото. Делегатът на
КЕВ в Плевен осведомява
София, че те пристигат без

облекло и завивки, тъй като
при задържането им било
забранено да взимат каквото и да било. Той призовава
КЕВ да им се позволява да
си взимат необходимите вещи, за да не остават в тежест на местните еврейски
общини. Самите лагерници
пишат на главния равин д-р
Хананел на 27.VIII.1943 г.,
че са "в много окаяно положение относно облеклото,
тъй като всички, без разлика на бившето им материално положение, са овъшлели
и се налага непременно да
се бракуват старите им долни и горни дрехи"...
На 1 ноември делегатът
на КЕВ в Плевен - б.а.) пише: "Времето край Дунава с
настъпването на зимата става още по-хладно, а в бараките е много студено и няма
приспособления за поставяне на печки. Следва да Ви
донеса, че една голяма част
от въдворените в лагера евреи не ще могат да изтърпят
на тези несгоди и особено децата, каквито в лагера има
доста, а дори има 8 месечно
дете"...

Менюто е: сутрин чай със захарин, на
обед и вечеря - по
едно ястие
(чорба с 5 гр. фасул, без никаква мазнина и 70 гр. царевичен хляб за цял ден.
Дневният размер на разхода
не може да надхвърля 22 лв.,
като се готви най-икономично. Не се разрешава закупуването от пазара на какъвто
и да било зеленчук и други
хранителни продукти, тъй като били скъпи... На въдворените в Сомовит се забранява да получават дрехи и
храни от своите близки...
Срещу политиката на гладно унищожаване на лагерниците по-възрастните самопожертвувателно се отказват
почти изцяло от храната си.
Известният общественик, адвокат, виден деец на БРСДП,
бъдещ народен представител
в 26-то Обикновено народно
събрание (1945-1946) и двукратен председател на Централната консистория на евреите в България (1944-1948,
1951-1952) Давид Исак Йерохам събира няколко повъзрастни лагерници и им
предлага: "Виждате, решили
са да ни уморят от глад, това е ясно. Ние, старите, и
без туй си отиваме. Хайде да
се откажем от нашето ядене
в полза на младите. На тях
ще дадем фасула, а за нас
ще оставим рядката чорбица"... От тази вечер, паниците на младите се напълват с гъста фасулена чорба.
Битът на евреите в сомовитския лагер става още по-тежък поради лошите хигиенни условия. Една малка петролна лампа, няколко стом-

ни вода и две нощни гърнета за целия лагер. Три пъти
дневно са извеждани за по
10 минути на двора. Когато
е разрешено да се отиде до
клозетите, около тях се стълпяват всички. Това е ежедневната обстановка на живот... През октомври-ноември (1943) се завързва преписка за съдбата на 8 месечното дете, чието оставане в
лагера рискува здравето и
живота му. Такова е положението и на други деца, тъй
като условията на живот там
са извънредно лоши...
Всичко това става при
липсата на лекарства и на
най-елементарното за поддържането на хигиената - сапун, който лагерниците не
могат да си доставят след изземването на всичките им
парични средства. При опасността от избухването на
епидемии и широкото разпространение на паразити началникът на лагерната охрана успява да издейства от
КЕВ 5000 лв. за сапун. Двете медицински сестри Астра
Калдерон и Ребека Файон,
които също са въдворени
там, правят каквото могат, за
да облекчат положението на
болните, но то е съвсем малко при липсата на каквито и
да са лекарства, медицински
инструментариум, превързочни материали и др.
Причините за постепенното редуциране броя на задържаните евреи в концлагера Сомовит се крият главно в общото военнополитическо положение, външно и
вътрешно, на България. Германия претърпява поредния
военен разгром при Курската дъга. На 28 август 1943
г. умира цар Борис III. На
14 септември министър-председателското кресло заема
Добри Божилов, на мястото
на Богдан Филов. На 2 октомври новият министър на

вътрешните работи Дочо
Христов, вносителят на ЗЗН,
с огромно съжаление заявява на конференция с областните директори, че... еврейският въпрос става все потежък, тъй като неуспели да
ги изселят; че няма вече да
изселват евреи; че негласно
ще им се дадат облекчения,
в смисъл да не тежат на държавата и населението и че
областните директори трябвало да помислят за отделни мерки с оглед местните
условия, за да се облекчат
българите от присъствието
на евреите.
Замислен като концентрационен лагер за участниците в 24-то майската протестна демонстрация, той се развива като място за наказване на евреи от цялата страна. През него и лагера в
Кайлъка минават над 527 души, според явно непълните
данни в една азбучна тетрадка, съставена впоследствие...
Всички лагерници в Сомовит изстрадаха репресиите на
фашистката власт само за това, че бяха евреи и защото
част от тях се осмелиха да
протестират публично срещу
изселването им от родните
гнезда.
Писмо от KEB до M-во на
обществените сгради, пътищата и София, 30 май 1943 г.
Да бъдат изпратени в Сомовит от съответните трудови части, тъй като комисарството задържа същите заложници:
1. Исак Гершон, ул. "Цар
Борис" 160, мобилизиран в
Ловеч.
2. Д-р Жак Хаим Алшех,
"Клементина" 133, мобилизиран в 7 работна група в с.
Соколово, Ловчанско.
3. Нисим Самуил Пизанти, "Бачо Киро" 38 (няма сведения къде е мобилизиран).
Комисар: Александър Белев.

ЦДИА.ф. 190, оп.З,а. е.
198, л. 204.
Писмо на Дирекция на
полицията до KEB
София, 7 юни 1943 г.
Приложени изпращат
Ви се 12 бележки адресирани до различни лица,
произхождащи от евреи,
намиращи се сега в лагера
при село Сомовит. Бележките са намерени на гара
Плевен до един вагон на
земята по времето, когато
са конвоирани група евреи
за същия лагер. На разпореждане.
Началник на отдел: /п/
Cm. Драганов Инспектор: /
п/ Cm. Проданов.
1. До Азаря Леви, Цар
Симеон 29, Шевен.
Обични Азаря,
Да знаеш, че тук сме 15(0)
души и ще ни изпратят в Сомовит. Направи възможното (да уведомиш) други...
2. Методи Кусев, ул. Клементина 7, София. Направете нужното. Групата заминава Сомовит. Гершон...
5. Г-н Аврам Йосифов.
Група 140 души наши общественици изпращат ни в Сомовит, направи бързи постъпки по телефона и както
намериш за добре. Бързай,
участта е лоша, навреме да
ни спасят. Твой Ели Панижел...
7. Аврам Яков. Магазин
Кумарово-Плевен. Аврам,
иди в Кумарово. Комисия заминаваме за Сомовит и т.н.
Направете чрез София постъпки. Рубен Нисим Рубен.
Чрез добри видни адвокати.
Твой зет Рубен. Сме около
150 елита на София.
11. Иван Иванов. Столичен кмет, София. Невинна
група пътуваме за Сомовит
и оттам в неизвестност. Моля Вашата помощ. Вашия
Гершон
НДИА, ф. 190, on. 3, а. е.
198, л. 24-35. Оригинал.
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Äæàí Èìîó: Ðîìàíòèêàòà ùå å êëþ÷îâ åëåìåíò íà
öåðåìîíèÿòà ïî îòêðèâàíåòî íà Çèìíàòà îëèìïèàäà
Ðåæèñüîðúò íà öåðåìîíèèòå ïî îòêðèâàíå íà äâåòå îëèìïèàäè â
Ïåêèí ðàçêðè, ÷å çà öåðåìîíèÿòà ïðåç 2022 ã. ñå å îïèòàë äà ñú÷åòàå
èçêóñòâîòî ñ íàóêàòà è äà ñúçäàäå óñåùàíå çà ìîäåðíîñò
"Не съм предполагал, че
един ден ще бъда режисьор
на две олимпийски церемонии", каза Джан Имоу, главния режисьор на церемонията по откриването на
Зимната олимпиада в Пекин в интервю за Китайската медийна група (КМГ).
"Не е възможно и да го накараш да се случи. Но казват, че възможностите идват в подготвения ум. Може би цялата ми работа
през всичките тези години
бе като подготовка".
По време на Лятната
олимпиада в Пекин преди
14 години мнозина бяха изумени от творческия синтез
на традиционната китайска
култура и съвременните
форми на изкуство. Джан
Имоу разкри, че за церемонията през 2022 г. се е
опитал да съчетае изкуст-

вото с науката и да създаде усещане за модерност.
Той подчерта, че използваните от него технологии са
прости, икономични и контролируеми.
Друг елемент на предстоящата церемония ще бъде "романтиката". Китайският режисьор е уверен, че това е един от най-добрите начини да се отрази култур-

ната увереност. "Когато животът на хората е щастлив
и стабилен, те са с романтични сърца; когато са поуверени, те стават по-романтични. Непрекъснато повтарям на моя екип, че ако точно тук покажем романтика,
ще удивим света. Това е
желанието на китайския
народ", каза Джан Имоу.
Съобразена с настояща-

През шестте години от получаването на домакинството на Зимните олимпийски игри до оставащите десет дни от откриването им,
зимните спортове в Китай изминаха дълъг път и днес се радват на
нарастваща популярност. До края на 2018 г. в страната са формирани 31 национални отбора, покриващи всички 109 олимпийски
дисциплини. Броят на спортистите и треньорите в тях е близо
4000 и е около 7 пъти повече от този по време на Олимпиадата в
Пьонгчанг. Освен това между 2015 и 2020 г. картотекираните спортисти, участващи в зимни състезания на национално ниво, са се
увеличили над два пъти - от 5111 до 11 398 души.
та ситуация, церемонията
по откриването на Зимните олимпийски игри в Пекин няма да е мащабна и
дълга. Броят на изпълнителите е намален от около

15 000 през 2008 г. на 3000,
а продължителността е съкратена до около 100 минути заради студеното време
и пандемията от COVID-19,
обясни режисьорът.

Ðàäèî „Êèòàé“: „Ãîäèíàòà íà èçïèòàíèÿ“ ïîêàçà ïðîâàëà íà àìåðèêàíñêàòà äåìîêðàöèÿ
Това беше една тежка година за американския лидер." Сред многото международни медии, които направиха равносметка на първата годишнина на администрацията на американския

лидер Джо Байдън, оценката на Sky News е много
представителна.
Преди година на 20 януари, американският лидер
обеща в речта си при встъпването в длъжност да побе-

ди COVID-19 и да обедини
отново разделените американци. По това време тези
обещания дадоха лъч надежда на американския народ,
който току-що преживя бунтовете в Капитолия и въз-

Â ÊÍÐ 91% âÿðâàò â ïðàâèòåëñòâîòî, â ÑÀÙ - ñàìî 38%
"Общественото доверие в американското правителство се е понижило до рекордно ниско ниво", показва докладът "Барометър на доверието"
за 2022 г., изготвен от най-голямата консултантска компания в света "Еделман". Навършва се
една година от идването на власт на сегашното
американско правителство. "Франс Прес" обобщава ситуацията на САЩ като "сложна, с непрекъснати критики вътре и извън страната". "Еделман" стига до извода, че американското правителство е изправено пред сериозна криза на
доверието.
Според резултата от проучванията, направени сред 36 000 души от 28 страни в периода
1 до 24 ноември миналата година, 91% от ки-

тайците изпитват удовлетворение към правителството, което представлява рекордно високо ниво за последните 10 години. А едва 39%
от американските граждани са доволни от своето правителство.
Доверието на хора е доказателство за управленческото ниво на едно правителство. Рекордно ниското доверие в американското правителство доказва хаоса в страната. Провалът
в борбата с епидемията е един от проблемите.
Броят на потвърдените случаи на COVID-19
в САЩ надвиши 65 милиона, а починалите
850 000. По двата показателя САЩ заемат първо място в света", сочат статистически данни
на американския университет "Джон Хопкинс".

действието на епидемията.
Днес обаче, една година по-късно, епидемията
продължава в САЩ, инфлацията расте, а политическата поляризация се засилва... Реториката на Байдън
се превърна в лозунги и
почти всички негови предизборни обещания не са
изпълнени. Последното
проучване на "Галъп" показва, че рейтингът на одобрение на президента Джо
Байдън е спаднал до 40
процента от 57 преди година. Това е истинското лице
на безпомощността и разочарованието на американския народ.
От гледна точка на борбата с епидемията, процен-

тът на ваксинирани в САЩ
се е увеличил бързо в началото на мандата на Байдън, очевидно е обаче, че
Белият дом не е бил готов
за щамовете Делта и Омикрон. До този момент в страната са регистрирани близо 900 000 смъртни случаи
от COVID, което е увеличение с 500 000 от преди година, а броят на потвърдените заразени почти се е
утроил на годишна база.
Всъщност американският народ осъзна проблема.
Проучване на колеж "Сиена" от 18 януари установява, че 57% от гласоподавателите в Ню Йорк вярват,
че САЩ вървят в грешна посока.

Êèòàé å èçïúëíèë „çåëåíèòå“ öåëè çà 2021
Миналата година Китай
е успял да реализира поставени цели по намаляване на замърсяването и продължително подобряване на
качеството на въздуха и водите, каза говорителят на
Министерството на екологията и околната среда на
пресконференция. Напредъкът на страната в намаляването на емисиите от въглероден диоксид на глава
от БВП е в съответствие с
изискванията в 14-ия петгодишен план (2021-2015 г.)
Постигнати бяха годишните
цели за намаляване на емисиите на четири главни замърсителя, включително оксинитрид.
Делът на дните с добро
качество на въздуха през
2021 г. нарасна до 87,5%, с
0,5 процентни пункта ръст

спрямо по-миналата година.
Концентрацията на PM2,5 отчете спад от 9,1% на годишна база до 30 микрограма
на кубичен метър. Особено
видимо е подобряването на
качеството на въздуха в района на Пекин, Тиендзин, Хъбей и околностите. За първи път качеството на възду-

ха в столицата отговаряше
на всички стандарта през
миналата година, каза още
говорителят. От 89,5 микрограма концентрация на прахови частици през 2013 г. до
33 микрограма през 2021 г.,
Пекин успя да съкрати дните с тежко замърсяване от
58 на 8.

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

на тази велика страна ще характеризират съдържанието на седмичника
"Китай днес", който излиза от 2019 г.
като продължител на приложението
"Китай днес" на в. ЗЕМЯ, съществувало
в течение на близо десетилетие.
За вас остава привилегията да се
запознавате с това всеки петък от
страниците на седмичника "Китай
днес"!
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Сърбия ще понесе последствията
от кражбата на културното наследство на Хърватия в преговорите за присъединяване към Европейския съюз,
предупреди хърватският министърът
на външните и европейските въпроси Гордан Гърлич Радман, предаде
БГНЕС. "Със сигурност ще има определени последици, когато бъдат отворени определени ключови глави като образованието", коментира той
пред репортери.
Причина за изказването му бе приетият на 23 декември м. г. в Сърбия
Закон за културното наследство, който включи в старите и редки библиотечни материали издания на дубровнишката литература, които до 1867
г.принадлежат "както към сръбската,
така и към хърватската култура".
"Сръбската академия на науките и изкуствата, Белградският университет,
Матица сръбска и други научни институции са определили, че старата



Õúðâàòèÿ îáâèíè
Ñúðáèÿ, ÷å é êðàäå
èñòîðèÿòà

Дубровник

Íàêðàòêî
Си Ен Ен посочи
погрешка

дубровнишка литература е уникално
явление сред южните славяни, което
има свои особености и представлява
голямо общо благо. Въз основа на
езика, на който е написана, може да
бъде както сръбска, така и хърватска", каза сръбското министерство в
обяснението си за законовите разпоредби, приети в края на миналата
година.

"Очаквам Сърбия да промени този закон и да спре да посяга към
културното наследство на Хърватия",
каза хърватският министър на културата Обулен Коржинек. На 19 януари хърватският евродепутат Карло
Реслер призова Европейската комисия да реагира на противоречивата
разпоредба от сръбския Закон за културното наследство. ç

Ëàâðîâ: Ùå âçåìåì ìåðêè,
àêî íå áúäåì ÷óòè Ïðåçèäåíòúò
Áàéäúí
Руският външен министър Сергей Лавров повтори вчера пред Думата в
отговор на депутатски
въпрос, че Москва ще
вземе необходимите
ответни мерки, ако не
получи конструктивен
отговор от САЩ и НАТО
на исканите от нея гаранции за сигурността й.
Москва няма да допусне въпросите за Украйна
и исканите от Русия
гаранции за сигурността
й да станат предмет на
безкрайни дискусии, като
в тях бъдат намесвани
Организацията за сигурност и сътрудничество в
Европа или Европейският
съюз, заяви Лавров,
който потвърди, че очаква до края на седмицата
Вашингтон да отговори
писмено на предложенията й за гаранциите за
сигурността.
Москва твърдо ще
пресича опитите да й
бъде възложена отговорност за липсата на прогрес и още повече да бъде
представяна като страна
в конфликта, както в
последно време се опитват да правят западните
страни, заяви категорично Лавров, цитиран от

Àâñòðèÿ
îòìåíÿ
ëîêäàóíà çà
íåâàêñèíèðàíè
Австрия отменя от 31
януари локдауна за неваксинирани срещу коронави-

îáìèñëÿë
äàëè äà íå
ñàíêöèîíèðà
ëè÷íî Ïóòèí

Снимка БГНЕС

Във вторник вечерта на летище Бориспол край Киев пристигна
поредният американски самолет с противотанкови ракети "Джавелин"

РИА "Новости". Той изтъкна, че на международната
арена стават дълбоки и
далеч не позитивни
промени. За да се предпази от външния натиск

Русия рязко започна да
съкращава доларовата
част от валутните си
резерви, при това САЩ
сами правят всичко
възможно, за да подро-

Çàãðåá ñå èçâèíè íà Êèåâ
Хърватският премиер Андрей Пленкович се извини на Украйна за изявлението на президента Зоран Миланович, че била една
от най-корумпираните страни, и отхвърли неговите изявления, че
ще изтегли хърватските войници от Украйна, а още повече че в
страната изобщо няма хърватски войници, цитира БТА хърватски
медии. Във вторник Миланович обяви, че ще изтегли "и последния хърватски войник" от Източна Европа при конфликт РусияУкрайна.
Външният министър Гордан Гърлич Радман заяви, че "президентът говори от свое име, а не от името на Хърватия".
рус, заяви австрийският
канцлер Карл Нехамер. Решението е взето след като
е станало ясно, че ситуацията в болниците се е стабилизирала и на първо място в отделенията за интензивна терапия. В същото
време изискването за ваксинация или преболедуване са запазва при посещение на обществени места ресторанти, магазини, кон-

церти, изложби. Остава и
задължителното носене да
се носи маска от типа FFP2,
съобщава БГНЕС.
Премиерът на Дания Мете Фредериксен иска в края
на месеца да отмени всички действащи в страната ковид ограничения, съобщава
всекидневникът "JyllandsPosten". Този ход, който все
още не е публично потвърден, следва препоръката на

нят доверието към своята
валута, съобщи още
Лавров.
На този фон президентът на САЩ Джо Байдън
обяви, че обмисля нови
икономически санкции,
включително и лично
срещу Владимир Путин,
ако Русия нападне Украйна. Запитан от журналисти дали вижда себе си в
ситуация, в която ще
санкционира Путин, ако
нахлуе в Украйна, Байдън
отговори: "Да, бих обмислил това".
"Трябва ясно да
покажем, че няма причина за никого, за нито
един член на НАТО, да се
притеснява дали НАТО ще
дойде на помощ в негова
защита", каза Байдън.
Плановете на администрацията му предвиждат
изпращането на 8500
американски войници в
Европа, за да помогнат
на силите на НАТО за
бързо реагиране. ç
Комисията по епидемиите,
която вече не иска да класифицира коронавирусът
като опасен за обществото. Срокът на действие на
предишните мерки, като
например задължителните
маски на закрито и правилата за 3G за събития, изтича на 31 януари. При влизане в Дания трябва да се
спазват само правилата за
тестване и карантина. ç

втория по големина град в
Украйна - Харков, като
руски. Показвайки кадри на
бронирани превозни средства на фона на зимен
пейзаж, за които се твърди,
че са предоставени от
руското министерство на
отбраната, в описанието е
изписано "Харков, Русия".
Кадрите са се появили,
докато водещата Кристиан
Аманпур интервюирала
генералния секретар на НАТО
Йенс Столтенберг за настоящата ситуация в Европа.

Преди дни в интервю за
"Вашингтон пост" президентът на Украйна Владимир
Зеленски заяви, че Русия
може да нападне някои от
големите градове в страната,
в частност, каза Зеленски,
може да бъде "окупиран
Харков". След неговите думи
на кмета на града му се
наложи да успокоява
гражданите след възникналата паника.

Повече от
50 милиона души
в момента са засегнати от
гражданските войни по
света, заяви генералният
секретар на ООН Антонио
Гутериш. В речта си при
откриването на дебат в
Съвета за сигурност на ООН
относно начините за защита
на цивилното население,
попаднало в локални военни
конфликти, Гутериш заяви,
че когато в населени места
се използват огнестрелни
оръжия, 90% от убитите не
са пряко замесени в провокирането на насилието.
Генералният секретар посочи
десетките училища и здравни
заведения, повредени по
време на боевете между
Израел и Хамас в Газа
миналата година, по време
на които близо 800 000
души са останали без достъп
до вода.

Луната ще бъде ударена
от ракета на корпорацията
SpaceX, след като е прекарала почти седем години в
космоса, предаде БГНЕС.
Ракетата е била изстреляна
от Флорида през февруари
2015 г. като част от междупланетна мисия за изпращане
на космически метеорологичен спътник. След като
изпратила сондата "Климатична обсерватория" в
дълбокия космос по пътя
към т.нар. точка на Лагранж,
втората степен на ракетата
останала без контрол.
Космическите наблюдатели
смятат, че ракетата - около
четири тона "космически
боклук", е на път да пресече
орбитата на Луната със
скорост около 2,58 км/сек в
рамките на няколко седмици.
Очаква се на 4 март горната
степен на "Фалкон 9" найвероятно да се удари в
обратната страна на Луната,
близо до екватора.
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Тук съм, за
да внеса
справедливост
на терена и в
отношенията,
заяви новият
шеф на
Съдийската
комисия
Новият председател на
Съдийската комисия към
БФС Виктор Касай бе
официално представен
пред медиите. Унгарският
специалист заяви, че
неговата основна цел е да
се намалят грешките на
родните рефери. "За мен
това е голямо предизвикателство. Съдийството
винаги е интересна тема,
независимо в коя част на
света. Идеята на моето
привличане е развиването на нови проекти в
българското съдийство.
Надявам се двете страни
да сме си ползотворни.
Моята цел е да намаля,
доколкото мога, грешките
на съдиите. Ще се опитам
с всички сили да го
постигна. В момента с
моите колеги събираме
информация какво е
актуалното състояние на
българското съдийство.
Когато имаме цялостната
картина, ще вземем
решения как да процедираме с най-належащите
проблеми и въпроси. Не
можем да гарантираме на
100% изчистването на
всички грешки. Ще се
опитаме да ги сведем до

46-годишният Виктор Касай ще живее постоянно в България, съобщиха от БФС

минимум. Много съм
щастлив, че имаме възможност да използваме
системата ВАР. Тя помага
не само на съдиите, но и
на клубовете и техните
фенове", заяви Виктор
Касай
"Всички трябва да сме
доволни, че имаме ВАР в
шампионата. Това е първият сезон на системата в
България. Не са проведени
много мачове, съдиите
трябва да трупат опит.
Средно реферите са
използвали системата по
3, 4 пъти, което не е
достатъчно. Тепърва трябва
да подобряват нивото си,
но съм сигурен, че с
времето ще се справят
все по-добре. Повече от
100 години съдиите са
разполагали само със
свирка и картони. Вече
могат да променят решенията си в хода на мача.
Практиката сочи, че първите една, две години

винаги са трудни, но
нещата значително ще се
подобрят. Аз съм тук, за да
работя със съдиите, а не с
клубовете. Разбира се, ние
сме в контакт, тъй като
всички искаме футболът да
се развива. Уважавам
всички клубове, но ще ги
третирам абсолютно
еднакво. Не искам да
говоря за странични
отношения. Тук съм, за да
внеса справедливост на
терена и в отношенията.
Ако даден рефер се справя добре, то той ще получава повече наряди. Аз
държа на справедливостта.
Призовавам всички клубове да ми вярват", продължи новият шеф на арбитрите.
"Георги Кабаков има
много добра международна репутация. Взе участие
в семинара на реферите,
които са в групата за
Световното в Катар. Аз
три пъти съм бил в тази

позиция. Това е много
специален момент за него,
а и за българското съдийство. Моята амбиция е да
открия още талантливи
рефери като Георги Кабаков. Той си остава номер 1
към момента и ще го
подкрепяме по всякакъв
начин, за да достигне до
световното първенство.
Съдийството е маратон.
Трябва много време, за да
може един рефер да
стигне до мач от високо
ниво. Нашата цел ще е да
открием нови диаманти,
които да шлифоваме и да
им помогнем да достигнат
точно до такива двубои.
Навсякъде футболът е
различен, правилата обаче
са еднакви. Спецификата е
да открием съдии, които
да спазват правилата. За
щастие, реферите тук са
българи. Не искам да ги
променям, важното е те да
си вършат работата",
завърши Виктор Касай.ç
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Отборът на Левски
стартира

втория си подготвителен
лагер в Белек без трима
футболисти и при снеговалеж. Наставникът Станимир Стоилов събра
играчите си след четиридневна почивка, като към
групата се присъедини
новото попълнение Филип
Кръстев, както и Уелтон.
Нападателят вече е здрав
и трябва да запише
минути в контролата с
Марибор на 29 януари.
Трима играчи напуснали
лагера през почивните дни
Андриан Краев, Драган
Михайлович и Здравко
Димитров, както и кондиционният треньор Михайло
Шекероски, не успяха да
се приберат на време,
след като от три дни
поради лошо време
полетите от Истанбул към
Анталия се анулират.
Звездата на "сините"
Георги Миланов и Гьоко
Зайков се подготвяха
индивидуално.

Контролата между
ЦСКА и Хартберг бе
повторно

отложена минути преди
нейното начало. Двата
отбора вече загряваха, но
се появи собственикът на
терените и заяви, че мачът
няма да се играе. В същото
време стана ясно, че
сириецът Мохамед Осман
изненадващо си тръгна от
лагера на ЦСКА, след като
трябваше да играе поне в
още две контроли на тима.

Жорди Кайседо
попадна в престижна
класация на Sky Sports,
свързана с футболистите,
отбелязали най-много
попадения през сезона.
Нападателят на ЦСКА заема
24-то място със 17 гола в
30 мача. Лидер е Роберт
Левандовски (Байерн) ,
който е реализирал 34
попадения в 28 двубоя.

Íîìåð 1 ïðè äåâîéêèòå
ñïðÿ Äåíèñëàâà Ãëóøêîâà
Денислава Глушкова отпадна
в третия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис
за юноши и девойки. След две
победи без загубен сет, талантливата тенисистка претърпя поражение на осминафиналите от
водачката в схемата при девойките Петра Марчинко (Хърватия)
с 3:6, 1:6 за час и 2 минути игра. Двубоят започна равностойно, но хърватката проби българката за 4:2. Денислава Глушкова
върна пробива и намали за 3:4,
но последва нов пробив за Марчинко, след което тя взе първата
част с 6:3.
Във втория сет Петра Марчинко осъществи ранен пробив за
2:1, а българката не взе нов гейм
до края, отстъпвайки с 1:6.
Преди това Глушкова се наложи последователно над финландката Лаура Хиетаратна и чехкинята Амели Шмейкалова. За

българската тенисистка това беше дебют в турнирите от Големия шлем.
При жените Ига Швьонтек се
класира за полуфиналите на
Australian Open след драматичен
обрат срещу естонката Кая Канепи с 4:6, 7:6(2), 6:3. В решителния трети сет Канепи допусна
твърде много грешки и нямаше
отговор на мощната игра на Швьонтек, която впечатли и с честите си крясъци при отиграванията. 20-годишната полякиня постигна победната точка след красиво и зрелищно разиграване,
накарало публиката да стане на
крака и да я аплодира.
"Щастлива съм, че ще играя
полуфинал. И в същото време се
чудя как още имам глас след толкова много крясъци", коментира
Швьонтек. Полякинята ще излезе в спор за финала срещу Даниел Колинс (САЩ)ç.

Бившият вратар на Локомотив (Пловдив) и български национал Мартин Луков изненадващо напусна тима
си Ал-Таи (Саудитска Арабия), в който премина през миналото лято. Раздялата е по взаимно съгласие,
макар договорът на стражът да беше до лятото на 2023 година."Не искам да навлизам в подробности.
Всичко стана много бързо. Нямам идея къде ще продължа, но вярвам, че ще получа оферти", каза Луков.
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Àëáåðò Ïîïîâ ñ ïðåñòèæíî
êëàñèðàíå çà Ñâåòîâíàòà êóïà
Най-добрият
български
алпиец
завърши 11-и
в слалома
в Шладминг
Най-добрият български скиор-алпиец Алберт
Попов изравни своето
най-добро класиране за
сезона в Световната
купа, след като завърши на 11-а позиция в
нощния слалом в
Шладминг, Австрия. На
любимото си трасе Аби
даде девето време в
първия манш, след
което направи много
силно и изчистено
второ спускане по
"Планай". В него той
даде 12-и резултат и се
смъкна с две места,
което е изравнено найдобро класиране за
сезона. Първият път, в
който Попов постигна
това бе на другия
нощен слалом в Мадона ди Кампильо преди
Коледа.
Победата в Шладминг бе за германеца
Линус Щрасер, за
когото тя е втора в
кариерата и първа след
слалома в Загреб
миналия януари. Втори

Ïðîãðàìà çà ó÷àñòèåòî
íà ðîäíèòå ñïîðòèñòè
â Çèìíàòà îëèìïèàäà
5 февруари

14.20 ч. - Ски-скок, мъже нормална
шанца квалификации - Владимир
Зографски
17 ч. - Биатлон микс щафета 4х6 км
19.10 ч. - Шейни, мъже единично Павел Ангелов

6 февруари

15 ч. - Ски-бягане, мъже 15+15 км
скиатлон - Симеон Деянов
19 ч. - Ски-скок, мъже нормална
шанца състезателни опити - Владимир Зографски
19.30 ч. - Шейни мъже единично
трети и четвърти манш- Павел
Ангелов

7 февруари

Алберт Попов навлиза в добра спортна форма преди стартовете на Олимпийските игри в Пекин

на само 0.03 секунди
зад Щрасер остана
норвежецът Атле Лий
Макграт, а тройката бе
затворена от представителя на домакините
Мануел Фелер (+0.39).
Той бе най-бърз във
второто спускане,
което му позволи да
изкачи цели 25 места
спрямо класирането си
след първото минаване
на трасето.
Лидерът след първия
манш Кристофър Якобсен (Швеция) изпусна
шанса да запише първата победа в своята
кариера, след като
отпадна още на третата
врата във втория.
Подобна бе съдбата и

на олимпийския шампион от Ванкувър 2010
Джулиано Рацоли,
който бе втори след
първото спускане.
Грешката на италианеца
обаче дойде малко покъсно по трасето на
втория манш.
С победата си Щрасер се изкачи на четвъртата позиция в
класирането в дисциплината с актив от 178
точки. Пред него са
Бротен с 257, ФосСолевог с 220 и Фелер
със 185. Двамата норвежци Бротен и ФосСолевог завършиха
съответно 12-и и шести
в Шладминг. Алберт
Попов е 21-и в класира-

не в слалома с 85
пункта.
Фокусът на скиоритеалпийци сега се измества върху Олимпийските
игри в Пекин, които
започват на 4 февруари,
като тяхната програма в
китайската столица
стартира на 5 февруари
със спускането. Българското участие в алпийските ски в Китай е на
13 февруари с гигантския слалом, където ще
участват Алберт Попов
и Камен Златков.
Следващите стартове
за Световната купа ще
бъдат на 26 и 27 февруари в Гармиш-Партенкирхен, където ще се
проведат два слалома.ç

Ñòàíèìèð Áåëîìúæåâ ñïå÷åëè ñðåáðî
íà åâðîïåéñêîòî ïî ñêè-îðèåíòèðàíå

33-годишният Станимир Беломъжев прибави още един медал в
богата си колекция

Станимир Беломъжев спечели сребро на продължаващото край Чепеларе европейско първенство по скиориентиране. Българинът се
нареди втори на дългата дистанция, като по 30-километровото трасе финишира само
20 секунди след норвежеца
Йорген Баклид, бронзът бе за
Андрей Ламов от Русия.
"Много тежко състезание,
обикновено изминаваме разстоянието за около 90 минути, сега ни бяха необходими
120… При температура минус
12 градуса, силен вятър и снеговалеж съм щастлив, че стигнах до медалите. Тактиката ми
бе да запазя енергия за третия финален кръг, който бе
най-изморителен. Това отличие бе много важно както за
мен, така и за българското
ориентиране, което отново доказа, че е способно на европейски и световни успехи. Надявам се това да бъде забелязано от хората, от които зависи развитието на спорта у
нас. Утре стартираме в последната дисциплина на пър-

венството щафетата с надежда за ново добро класиране,"
заяви Беломъжев минути след
финала.
Станимир остана на крачка от медалите още в първия
ден на шампионата, като се
нареди четвърти в спринтовата дистанция. След това преди
два дни малшанс с изскубнат
от ската автомат попречи на
най-добрия ни състезател да
спечели отличие в средната
дистанция, въпреки че бе лидер до пета точка. Тогава, по
средата на разстоянието, в пасаж с малко по-дълбок сняг
ската му се заби в скрит замръзнал клон, който счупи автомата възпрепятства пътя на
българина към финала.
Беломъжев е с впечатляваща визитка, в която блестят
една световна титла за мъже
(2017 г.) и две за младежи.
Наред с това Станимир е трикратен световен шампион от
университетски надпревари.
Европейското първенство
в родопската зимна перла Чепеларе завършва днес с класическата щафета.ç

10.15 ч. - Ски гигантски слалом,
жени - Ева Вукадинова
17 ч. - Биатлон, жени 15 км индивидуално - М.Тодорова, Д.Кадева,
М.Здравкова, Л.Христова

8 февруари

11 ч. - Сноуборд PGS, мъже квалификации - Радослав Янков
16.30 ч. - Биатлон, мъже 20 км
индивидуално - В.Илиев, Д. Герджиков, А.Синапов, Б.Тодев
16.50 ч. Ски-бягане, мъже спринт
св. стил квалификации - Симеон
Деянов

9 февруари

10.15 ч. - Ски слалом, жени - Ева
Вукадинова

11 февруари

15 ч. - Ски-бягане, мъже 15 км кл.
стил - Симеон Деянов
17 ч. - Биатлон, жени 7.5 км спринт
- М.Тодорова, Д.Кадева, М.Здравкова, Л.Христова
17.45 ч. - Ски-скок, мъже голяма
шанца - Владимир Зографски

12 февруари

17 ч. - Биатлон, мъже 10 км спринт
- В.Илиев, Д.Герджиков, А.Синапов,
Б.Тодев

13 февруари

10.15 ч. - Ски гигантски слалом,
мъже - Алберт Попов и Камен
Златков
17 ч. - Биатлон, жени 10 км преследване
18.45 ч. - Биатлон, мъже 12.5 км
преследване.

15 февруари

17 ч. - Биатлон, мъже щафета 4х7.5
км - В.Илиев, Д. Герджиков, А.Синапов, Б.Тодев
18 ч. - Фигурно пързаляне, жени
кратка програма - Александра
Фейгин

16 февруари

10.15 ч. - Ски слалом, мъже Алберт Попов и Камен Златков
15.45 ч. - Биатлон, жени щафета
4х6 км - М.Тодорова, Д.Кадева,
М.Здравкова, Л.Христова

17 февруари

18 ч. - Фигурно пързаляне, жени
волна програма - Александра Фейгин

ЗАБЕЛЕЖКА: Часовете са местно
време в Пекин, 6 часа плюс от
България.
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Тв програма - четвъртък, 27 януари
ÁÍÒ 1

bTV ACTION

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 Рицарят на Бялата дама детски тв
филм /2 серия/
15.15 Мили Бате!... Писма на един дакел детски тв филм
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана Векилска
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментарно предаване
18.45 Спорт ТОТО
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 /6,
последен епизод/
22.00 Хрътката тв филм /4 сезон, 2
епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.25 Викингите тв филм /6 сезон, 9
епизод/ (16)
00.10 Светът и ние /п/
00.30 100% будни /п/
02.20 Култура.БГ /п/
03.15 По света и у нас /п от 20:00
часа/
04.00 Знаете ли, че...
04.15 България в 60 минути с Мариана Векилска /п/

05.15 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,
еп. 12
06.00 Анимационен блок: "Приключенията на котарака в чизми" сериал, еп. 3 - 6
08.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,
еп. 12
09.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5
еп. 8
10.00 "Легендите на утрешния ден" сериал, с. 6, еп. 8
11.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с. 19, еп. 21
12.00 "Направено в България" (2021) /
п./ - предаване за строителство,
ремонти, обзавеждане и дизайн,
еп. 3
12.30 "Х-Мен: Дни на отминалото бъдеще" - фантастика, екшън, приключенски (САЩ, Великобритания,
2014), режисьор Брайън Сингър,
в ролите: Патрик Стюарт, Иън
Маккелън, Хю Джакман, Джеймс
Макавой, Майкъл Фасбендър,
Дженифър Лорънс, Хали Бери,
Никълъс Хоулт и др.
15.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,
еп. 13
16.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5
еп. 9
17.00 "Хутън и лейди Алекс" - сериал,
еп. 6
18.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с. 19, еп. 22
19.00 Часът на супергероите (премиера): "Легендите на утрешния ден"
- сериал, с. 6, еп. 9
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Блудният
син" - сериал, еп. 5
21.00 bTV Новините
22.00 Колекция Х: "Х-Мен: Апокалипсис" - фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2016), режисьор
Брайън Сингър, в ролите: Дженифър Лорънс, Евън Питърс, Никълъс Хоулт, Майкъл Фасбендър,
Джеймс Макавой, Оскар Айзък,
Роуз Бърн, Софи Търнър, Оливия
Мън и др.
00.45 "Блудният син" - сериал, еп. 5
01.45 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с. 19, еп. 22
02.45 "Легендите на утрешния ден" сериал, с. 6, еп. 9
03.45 "Хутън и лейди Алекс" - сериал,
еп. 6
04.30 "Опасни улици" - сериал, с. 5
еп. 9

bTV
05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване 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. 76
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал, с. 15 еп. 118
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично
предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" сериал, еп. 123
21.30 Премиера: "Влад" - сериал, с. 3,
еп. 15
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 5
00.30 "Двама мъже и половина" - сериал, с. 11, еп. 22
01.00 "Като на кино" - предаване за
кино
01.10 "Столичани в повече" - сериал,
с. 5 еп. 7
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 15

bTV COMEDY
05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с.
11, еп. 14, 15
07.00 "Мистър Пибоди и Шърман" /п./ сериал
07.30 "Круд" - сериал, с. 2, еп. 8, 9
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Супер екипаж" /п./ - сериал
10.00 "Маймунски работи" - комедия,
криминален (САЩ, Япония, 1994),
режисьор Франко Амури, в ролите: Тора Бърч, Харви Кайтел, Фенстър, Мими Роджърс, Кристофър
Макдоналд и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "ФейсБог" /п./ - сериал
15.00 "Супер екипаж" /п./ - сериал
16.00 "По средата" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

Студено
Днес облачността ще бъде значителна, с временни разкъсвания.
На места до обяд в крайните североизточни райони и планините на
Западна България ще превали слаб сняг. Ще духа слаб до умерен
вятър от запад, в източните райони - от северозапад.
Дневните температури ще бъдат от около 1 градус по високите
полета със снежна покривка до 7-8 градуса в западната част на
Дунавската равнина.
През нощта облачността ще бъде незначителна, а повече облаци
ще има около Стара планина. На отделни места там ще прехвърчи
слаб сняг. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Минималните температури утре ще са от около минус 6-7 по високите котловини до
минус 1-2 във ветровитите части на низините.
Топо за сезона ще остане времето от петък до неделя. Минималните ще бъдат от минус 4-5 до около нулата, а дневните - от 6 до 11
градуса, малко по-високи в неделя.
Меко ще остане и в понеделник, а първите 2 дни на февруари
дневните температури леко ще се понижат. На места в югозападните
и южни райони ще превали дъжд, в планините - сняг.

ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ
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bTV Cinema, 21.00 "Марсианецът" - фантастика,
приключенски, екшън (САЩ, 2015), в ролите: Мат
Деймън, Джесика Частейн, Кристен Уиг, Джеф
Даниълс, Майкъл Пеня, Шон Бийн, Кейт Мара,
Себастиан Стан, Чиуетел Еджиофор, Бенедикт
Уонг, Макензи Дейвис, Доналд Главър и др.

17.30
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
02.00
03.00
03.30
04.00

вечерно токшоу
"Комиците и приятели" (2019) комедийно шоу
"Приятели" - сериал, еп. 23, 24
"Супер екипаж" - сериал, еп. 4, 5
"По средата" - сериал, с. 9, еп. 3,
4
"Психоложки" - сериал, с. 2, еп.
16, 17
Премиера: "ФейсБог" - сериал, с.
2, еп. 3
"Двама мъже и половина" - сериал, с. 11, еп. 5, 6
"Маймунски работи" /п./ - комедия, криминален (САЩ, Япония,
1994)
"Модерно семейство" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" /
п./
"Комиците и приятели" (2019) /
п./
"Супер екипаж" /п./ - сериал

bTV Cinema
05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 4,
еп. 13, 14
08.00 "Човекът, който знаеше твърде
много" - трилър, драма (САЩ,
1956), режисьор Алфред Хичкок,
в ролите: Джеймс Стюарт, Дорис
Дей, Бренда де Банзи, Бърнард
Майлс, Ралф Труман, Хилари Брук
и др.
10.30 "Ривърдейл" - сериал, с. 4, еп. 15, 16
12.30 "За теб, с любов" - романтичен
(тв филм, Канада, САЩ, 2019),
режисьор Луси Гест, в ролите:
Еди Ганем, Брендън Зюб, Матрея
Скаруинър, Клейтън Джеймс и др.
14.15 "Танц на дракона" - романтичен,
драма, музикален (Сингапур,
2008), в ролите: Джан Хюк, Уонг
Фан, Джейсън Скот Лий, Фан
Уонг, Лим Кай Тон и др.
16.30 "Жената на пазача на зоопарка"
- исторически, биографичен, драма (Чехия, Великобритания, САЩ,
2017), в ролите: Джесика Частейн, Йохан Хелденберг, Даниел
Брюл, Ефрат Дор, Идо Голдберг,
Майкъл Макелхатън и др.
19.00 "Честита смърт" - психотрилър,
хорър (САЩ, 2017), режисьор
Кристофър Ландън, в ролите: Джесика Рот, Израел Брусард, Руби
Модийн, Рейчъл Матюз, Чарлз
Ейткън, Джейсън Бейл и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за
кино
21.00 "Марсианецът" - фантастика, приключенски, екшън (САЩ, 2015), в
ролите: Мат Деймън, Джесика
Частейн, Кристен Уиг, Джеф Даниълс, Майкъл Пеня, Шон Бийн,
Кейт Мара, Себастиан Стан, Чиуетел Еджиофор, Бенедикт Уонг,
Макензи Дейвис, Доналд Главър
и др.
23.45 "Kingsman: Златният кръг" - екшън, комедия, приключенски (Великобритания, САЩ, 2017), в ролите: Тарън Еджъртън, Колин Фърт,
Джулиан Мур, Хали Бери, Марк
Стронг, Чанинг Тейтъм, Едуард
Холкрофт, Педро Паскал, Елтън
Джон, Джеф Бриджис и др.
02.30 "Шоуто на Роки Хорър" - мюзикъл,
комедия, хорър, трилър (тв филм,
САЩ, 2016), режисьор Кени Ортега, в ролите: Айви Левън, Виктория Джъстис, Стаз Нер, Кристина Милиън, Тим Къри и др. [14+]
04.15 "Цената на свободата" - трилър
(тв филм, Канада, 2017), режисьор Джон Л`Екюър, в ролите:

Кели Уилямс, Ниъм Уилсън, Сарейн Бойлан, Конрад Коутс, Джъстин Мейдър и др.

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) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен
филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
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" - сериал, сезон 9
01.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал,
сезон 10
02.30 "Сияйна луна" - сериал
03.30 "Намери ме" - сериал /п/
04.30 "Черно-бяла любов" - сериен филм
/п/

Êèíî Íîâà
06.20 "Холивудски новини"
06.45 "Коледа всеки ден" - романтичен
филм с уч. на Тони Бракстън,
Глория Рубен, Майкъл Джей Уайт,
Андрю Еърлай и др.
08.40 "Младежки дух" - музикална драма с уч. на Ел Фанинг, Ребека
Хол, Арчи Мадекве, Агниешка Гроховска, Златко Бурич и др. /п/
11.00 "Хук" - приключенски филм с уч.
на Дъстин Хофман, Робин Уилямс, Джулия Робъртс, Боб Хоскинс, Маги Смит и др.
13.50 "Коледа в замъка" - романтичен
филм с уч. на Мерит Патерсън,
Андрю Купър, Британи Бристоу,
Никълъс Банкс и др. /п/
15.40 "Игра на кодове" - трилър с уч. на
Бенедикт Къмбърбач, Кийра Найтли, Чарлз Данс, Марк Стронг,
Матю Гуди и др.
18.00 "Безпощадно" - екшън с уч. на
Дуейн Джонсън, Оливър Джаксън-Коен, Карла Гуджино, Били
Боб Торнтън, Том Беринджър и
др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" - сериал, сезон 7
21.00 "Сватбата на най-добрия ми приятел" - романтична комедия с уч.
на Джулия Робъртс, Камерън Диас, Дърмът Мълроуни, Рупърт Еверет, М. Емет Уолш, Рейчъл Грифитс и др.
23.10 "От местопрестъплението: Маями" - сериал, сезон 7 /п/
00.10 "Вдовици" - криминален филм с
уч. на Виола Дейвис, Лиъм Нийсън, Мишел Родригес и др. /п/

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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Бъдещият голям комик
Луи Жармен Давид дьо Фюнес дьо Галараза се ражда
на 31 юли 1914 година. Родителите му са преселили
се от Испания аристократи, които по това време живеят в предградието на Париж, Курбевоа. Баща му,
Карлос де Фунес де Галараза е професионален
юрист. За майка му се знае
малко, но дьо Фюнес покъсно твърди, че най-известният му образ на алчен
буржоа е вдъхновен именно от спомените му за майка му.
Детството и юношеските
години на Луи дьо Фюнес в
никакъв случай не могат да
се нарекат щастливи, нито
пък по някакъв начин са
свързани с бъдещата му артистична кариера. Дълго
време работи като счетово-

дител, чистач, а понякога и
като обикновен ваксаджия.
Голямата му страст обаче е пианото. Сериозно се
занимава с инструмента, а
понякога дори пише и собствени композиции. Още в
младежките си години започва да се появява по сцените на парижките кабарета, опитвайки се да привлече вниманието на публиката с комичните си образи.
Преломът в живота му
настъпва в годините, когато Европа е стегната в
хватката на Втората световна война. По неясни
причини Луи дьо Фюнес не
участва във войната. По
това време среща Жана
Мопасан (праплеменница
на Ги дьо Мопасан). От
брака им се раждат двама синове. Оливие дьо
Фюнес става пилот в "Ер

Франс", а брат му Патрик
- лекар.
След края на Втората
световна война Луи дьо
Фюнес се пробва в киното.
Преди това взема уроци по
драматично изкуство при
Мишел Симон. За пръв път
се снима във филма "Изкушението на Барбизон" през
1945 година. Но към върха
в киноиндустрията му се налага да измине дълъг път,
който обаче му дава възможността да намери истинското си амплоа.
Преди да бъде забелязан, Луи дьо Фюнес се снима в над 70 второстепенни
роли. През 1958 година известността идва, след като
на екран излиза комедията
"Ни чул, ни видял". Френският актьор вече е известен и не само у дома, но и
зад граница. Популярност-

та му набира скорост и
следващото десетилетие се
превръща в пик на кариерата му. Всяка година снима по 3-4 филма едновременно. Участва в трилогията за Фантомас на режисьора Андре Юнбел.
Сред другите му известни филми от този период са
"Голямата разходка" и "Глупакът". Над два милиона зрители събират в кинозалите
тези две творби. Още по-голяма популярност му носят
поредицата комедийни филми за приключенията на "Полицаят от Сен Тропе".
Луи дьо Фюнес продължава активната си работа
и в началото на 70-те години. На 15 март 1973 година
получава званието "Кавалер
на ордена на Почетния легион". Две години по-късно
съдбата му обръща гръб. За

на Брус Спрингстийн продаде правата върху песните си на компанията "Sony
music" за 550 милиона долара. Каталогът на Пол Саймън бе откупен за 250 милиона долара, на Нийл Йънг
- за 150 милиона долара, на
групата "Red Hot Chili
Peppers" - за 140 милиона
долара, на Дейвид Боуи за
250 милиона долара.
Боб Дилън има десет награди "Грами" и специална
награда "Грами" за цялостни постижения (1991). Той е
номер едно в класацията
"100-те най-велики изпълнители на всички времена" на
сп. "Rolling Stone". ç

Áîá Äèëúí ïðîäàäå ìóçèêàòà ñè íà „Ñîíè“
Живата легенда Боб Дилън е продал на японската
корпорация "Сони" целия си
музикален каталог, както и
правата за няколко бъдещи
записа, предаде АФП, позовавайки се на съобщение на
"Sony Music Entertainment".
Сделката е за сума, варираща от 150 милиона до
200 милиона долара, твърдят специализираните издания "Billboard" и "Variety". Тя
е сключена през юли 2021
г., но корпорацията я обявява сега. Договорът е за почти 60 години от кариерата

на певеца, спечелил Нобелова награда за литература
през 2016 г. - от първия му
албум през 1962 г., който е
неуспешен, до "Rough and
Rowdy Ways" през 2020 г. Това са общо 39 албума.
Авторът на текстове срещу социалната несправедливост, войните, расизма и
робството, признат за жива легенда на американската музика, вече отстъпи
в края на 2020 г. целите си
авторски права, които са
отделни от продадените на
"Sony" права върху записи-

съвсем кратък период от
време прекарва два инфаркта. Здравето му е сериозно разклатено. Спира с киното и се отдава на активна почивка. Любимите му
занимания са цветарството и отглеждането специално на рози. В негова чест е
наречен хибриден сорт от
прекрасното цвете.
Изкушението обаче го вади отново на големия екран.
Предложението за главна
роля във филма "Крилце или
кълка" е неустоимо и Луи дьо
Фюнес приема отправената покана. Следват още няколко филма, сред които и
е и "Полицаят и полицайките" - последният в кариерата на великия комик.
Луи дьо Фюнес почива
от инфаркт на 27 януари
1983 година в дома си в
Нант. ç

те, на "Юнивърсъл" за сума
от 300 милиона долара. Докато авторските права позволяват да бъдат получавани дивиденти при излъчване на песен по радиото или
в стрийминг, от продажбите на албуми или използването им в реклами и филми, притежателите на правата върху записите могат
да преиздават албумите и
хитовете.
Продажбата на каталога
на 80-годишния Боб Дилън
е поредната в сферата на
медийните права. Неотдав-

„Ïåòÿ íà ìîÿòà Ïåòÿ“ å íàé-ãëåäàíèÿò ôèëì ó íàñ
Създадения по едноименния разказ на Петя Дубарова "Петя на моята Петя" е най-гледаният филм
у нас, сочат обобщените
данни от киносалоните.
Паралелната история,
развиваща се в настояще
и минало и разказваща за
поетесата от Бургас и за
ученичка в Английската
гимназия в същия град, е
гледана от 7 453 зрители и
има приходи 75 177 лева.

На второ място е "Спайдърмен: Няма път към дома", който е в началото на
топ 10 в България вече месец и половина. Съвместната дейност между Питър
Паркър
и
Доктор
Стрейндж е проследена от
172 885 души и има приходи 1 918 102 лева от билетите им.
Трета позиция е за хоръра "Писък", който идва
25 години след първия

филм и е пети по ред в
темата "убиец с маска на
Гоустфейс". Новата ужасяваща мистерия, разплетена от ветераните Сидни,
Гейл и Дюи, е гледана от
14 953 зрители и събра 147
797 лева от билетите им за
десет дни в кината.
Втората премиера от миналия уикенд "Улицата на
кошмарите" е на четвърто
място по зрителски интерес. Психо-трилъра по ро-

мана на Уилям Грешъм от
1946 година на Гииермо Дел
Торо с Кейт Бланшет, Пол
Андерсен, Брадли Купър,
Уилям Дефо и Тони Колет
в главните роли е видян от
3 047 зрители и има 33 227
лева приходи от тях.
Пети е българският "Бай
Иван: Филмът" на режисьора Николай Павлов. Пътуването на колоритния
тандем Иван и Спаска до
София за участие в теле-

визионно шоу е на екраните вече втори месец, като са го гледали 125 290
зрители, донесли 1 123 416
лева приходи.
Шеста позиция в списъка е за "Клифърд, голямото червено куче" по книгите на Норман Бридуел.
Приключенията на малката Елизабет и триметровия
Клифърд от Ню Йорк са
гледани от 25 631 зрители,
донесли 243 781 лева. ç

