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Чешкият премиер Андрей
Бабиш заяви днес, че
страната му може да
използва руската ваксина
срещу COVID-19 "Спутник
V" дори и без одобрението
на Европейската агенция
по лекарствата (ЕМА),
предаде Ройтерс. Чехия,
която е с население от
10,7 милиона души, е
сред страните, най-тежко
засегнати от COVID-19.
"Не можем да очакваме
одобрението на ЕМА, като
вземем предвид, че Русия
не е подала молба за
одобрение, каза Бабиш по
телевизия Си Ен Ен Прима
Нюз. Премиерът изтъкна,
че ще е достатъчно
руската ваксина да бъде
одобрена от чешките
здравни власти. ç
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Капитанът на националния
отбор на България Цветан
Соколов и клубът му
Динамо (Москва) постигнаха 21-ва победа в
Суперлигата на Русия.
Волейболистите на
Константин Брянский
надиграха у дома Белогорие (Белгород) с 3:0
гейма в мач от 24-тия
кръг. Цветан Соколов игра
отлично цял мач и записа
10 точки. Динамо продължава да е лидер във
временното класиране с
актив от 60 точки (21
победи, 2 загуби), Белогорие е 13-и със 17 точки
- 5 успеха и 19 поражения. ç
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ткриването на ваксина срещу коронавируса и стартът на ваксинацията у нас
значително са повишили оптимизма в
българското общество (възродили са
надеждата за нормализация на живота),
сочат данните на Агенция "Медиана".
Но според социолозите това не се е
отразило съществено на оценките за
правителството. Те продължават да бъдат
подчертано отрицателни. Средната
оценка на правителството (по шестобалната система) е среден - 3.26 (3.22 през
декември).
Естествено, неудовлетвореността от
управлението провокира и силното
желание за промяна във властта. За
продължаване на управлението на ГЕРБ
(под една или друга форма) са 21 от
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избирателите. За ново управление, без
участието на ГЕРБ, са 51 %.
"Гласовете за промяна" обаче са
силно разпръснати (неконсолидирани),
докато привържениците за запазване на
статуквото са плътно обединени около
ГЕРБ и силно мотивирани да гласуват.
Засега само четири партии могат да
бъдат сигурни, че ще преминат 4-процентната бариера за влизане в парламента - ГЕРБ, БСП, "Има такъв народ"
и ДПС.
Още четири формации се намират
близо до бариерата и имат реални
шансове да влязат в следващото Народно събрание - "Демократична България";
"Изправи се! Мутри вън!"; ВМРО и
коалицията НФСБ/"Воля". ç

Ïëàøàò íè ñ ïî-ñòðîãè ìåðêè
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Анализът на ситуацията към момента
показва, че сме в процес на повишаване на
заболеваемостта и вероятно навлизането в
трета вълна на заболяването, заяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Ако ситу-

ацията стане нетърпима, ще прибегнем до
ново затягане, предупреди още Кунчев. Ръстът на заболеваемостта не се дължи толкова на по-меките или
по-твърдите мерки, на
тяхното спазване или
неспазване, колкото на
наличието на новия
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вариант на вируса,
подчерта той. Имали
сме разминавания с

властта по отношение
на това кога какви
мерки да се вземат.
Имало е случаи, когато ние сме считали, че
мерките са прекалено
ограничаващи, и обратно. Не съм убеден,
че ще бъдат спазени
мерките при отварянето на заведенията,
предупреди още Кунчев. Не мястото е определящо, а начинът
ни на поведение.  2

София. Пациенти с редки заболявания символично оцветиха ръцете си в зелено, синьо, лилаво и розово пред НДК, като така
отбелязаха Световния ден на редките болести вчера
Снимка Пресфото БТА
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ластта в лицето на
ГЕРБаджийски чиновници за втора поредна година забрани
народния, църковния и военния ритуал, посветени на
националния празник 3
март на връх Шипка. Празник, провеждан над столетие на най-високия за всяко българско сърце Връх!
Мотивите са абсурдни:
епидемиологичната обстановка не позволявала!?
По предизборната ГЕРБаджийска логика на 1 март
кръчмите ще отворят там пандемия няма според здравните чиновници
и техния повелител Борисов, но на историческия
връх Шипка тя е "много
опасна"!?
Ясно е, че Страхът на
управляващите е другаде,
но това не е COVID-19!
Страхът е, че на връх Шипка по традиция ще се съберат стотици хиляди българи и ще преклонят глава
пред подвига на руските
войни и българските опълченци, дали живота си за
Свободата на Майка България! Страхът е от президента на Република България, който като български
патриот и офицер, като
държавен глава и главнокомандващ на Българската
армия ще почете паметта
на освободителите и ще
сведе глава пред загиналите българи и руси за Свободата на България.
Без протокол и без масовка президентът Радев
ще се срещне с хиляди
български граждани, които, повели деца и внучета,
по традиция ще изкачат
Върха и ще поднесат цвете за благодарност и за
да се почувстват българи!
Да изразят радостта си,
както е написа Дядо Вазов, че "в нашето недавно
свети нещо ново, има нещо славно, що гордо разтупва нашите гърди и в нас
чувства силни, големи плоди;... О, Шипка!..."
След 143 години свободна България властта на
Б. Борисов се опитва да
заглуши гласа на избрания
от два милиона българи президент. Президент, който
обеща и не влезе в съглашателство със Задкулисието и Мафията и който неизменно казва истината за
трагичното състоянието на
българската държавност за унизителната бедност и
мизерията, за чудовищната демографска криза следствия на безконтролната корупция и мутризация на управлението.
Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Îòíîâî „çåëåíè êîðèäîðè“ çà âàêñèíàöèÿ,
íî ïðè ëè÷íèòå ëåêàðè
Личните лекари и здравните
инспекции в страната получиха
новите дози от препарата на "АстраЗенека". Забавената доставка
с ваксини пристигна вчера у нас.
52, 8 хил. дози от оксфордската
ваксина бяха транспортирани с
бус и веднага започна раздаването им. Днес се очаква нова
доставка и от ваксината на
"Пфайзер/Бионтех", съобщи БТВ.
На този фон премиерът Бойко Борисов и министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов решиха да отворят така наречените зелени коридори. Двамата посетиха обновеното с държавни пари детско спешно отделение в "Пирогов". Зелените
коридори обаче ще бъдат при
личните лекари, а не както досега в здравните инспекции и големите болници. Това гласи последната заповед на председателя на Националния ваксинационен щаб проф. Красимир Гигов,
а целта е да се усвоят максимални количества от препаратите. Има и условие само ако няма
желаещи за имунизация от приоритетните групи от първа до четвърта фаза. Разпределението се
извършва на база брой население и брой желаещи да бъдат ваксинирани. Дози от новата пратка ще бъдат поставени веднага.
9300 са отделените дози от препарата за София. 6000 от тях ще

се предоставят на джипитата, а
останалите 3300 - към болниците
за продължаване на ваксинирането по плана. Пред РЗИ-София
се изви опашка от лични лекари
още рано сутринта. Те получиха
по 3 флакончета от препарата. С
тях могат да ваксинират по 30
души.
Нашата цел е да има по-голяма обхватност, защото ако ние
раздадем първите дози на големите практики, те ще изчерпат
абсолютно всички дози и много
малък брой общопрактикуващи

лекари ще успеят да вземат дози за пациентите си, обясни д -р
Данчо Пенчев, директор на РЗИСофия. Директорът на изпълнителната агенция по лекарствата
Богдан Кирилов уточни, че от РНК
ваксините на "Пфайзер" и "Модерна" се пазят дози за втора
игла, при оксфордската обаче няма такава практика, защото при
нея периодът за втора доза е поголям - 10 седмици, което позволява всички постъпващи в
страната количества да бъдат използвани веднага.
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Анализът на ситуацията към момента
показва, че сме в
процес на повишаване
на заболеваемостта и
вероятно навлизането
в трета вълна на
заболяването, заяви
пред БНР главният
държавен здравен
инспектор доц. Ангел
Кунчев. Той успокои,
че въпреки това,
сравнено с предишната втора вълна, темпът
на нарастване на
случаите е доста понисък. Намираме ce в
процес на повишаване
на заболеваемостта,
но темпът на нарастване e нисък и това ни
дава възможност да
сме по-демократични в
отпускане на мерките.
Доказва ce, че при
спазване на правилата
работата на хотелите и
заведенията в тях не
създава допълнителен
риск. Колегите от тази
индустрия вложиха
доста средства и сили,
за да направят средата безопасна. Но ако
ситуацията стане
нетърпима, ще прибегнем до ново затягане,
предупреди пред БНР
главният държавен
здравен инспектор
доц. д-р Ангел Кунчев.

ùå ïðèáåãíåì äî
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Този ръст на заболеваемостта не ce
дължи толкова на помеките или по-твърдите мерки, на тяхното
спазване или неспазване, колкото на
наличието на новия
вариант на вируса,
подчерта той. Имали
сме разминавания c
властта по отношение
на това кога какви
мерки да ce вземат.
Имало e случаи, когато ние сме считали, че
мерките ca прекалено
ограничаващи, и
обратно. Натискът
върху нас e много
голям и каквото и
решение да вземем,
реакцията винаги e

отрицателна. Посещението на ресторант за
вечеря не крие рискове. Не съм убеден
обаче, че ще бъдат
спазени мерките,
проблемът идва след
22.30 часа, c музиката,
c падането на някои
задръжки. Не мястото
e определящо, a
начинът ни на поведение, отчете експертът.
Доцент Кунчев допълни, че проблемът не e
в зелените коридори
за ваксинация, a в
забавените доставки.
И от трите типа ваксини сме взели почти по
еднакво количество по около 3-4 млн.
дози. Спряхме ce на

"AстраЗенека", защото
имаше данни, че първа
ще получи разрешение, това не ce случи.
Oсвен това тази
ваксина ce съхранява
много по-лесно. Когато
вземахме решенията,
не знаехме цените на
ваксините, водехме ce
от качеството и колко
лесно ce работи c тях.
Главният здравен
инспектор подчерта, че
системата e в състояние да имунизира
между 500 000 и 1 млн.
души месечно, "което e
супер темп, cамо
материала трябва да го
има". Проблемът c
доставките ще ce
реши, когато има
повече ваксини. Когато
има конкуренция,
фирмите ще ce борят
къде да стъпят в страните, a не страните да
ce борят за ваксина.ç
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Ñâîáîäàòà, Íàðîäúò, Ðóñèÿ
è Ïðåçèäåíòúò - êîøìàðèòå
íà Á. Áîðèñîâ!
От стр.1
Радев не отстъпи от защитата на гражданските права и свободата на словото, от защитата на основните принципи на Конституцията,
че България е демократична, правова и социална държава. Не отстъпи от призванието си
да бъде ясен коректив на всяка антинародна
власт!
Президентът застана без колебание до протеста и подкрепи над 70% от българите, които
протестираха срещу мафиотското управление на
ГЕРБ. Като достоен български офицер Румен Радев вдигна юмрук и каза: "Мутри, вън!". И всъщност, както винаги досега, изрече присъдата на
мнозинството от нас за проваленото, продажно
и крадливо управление на ГЕРБ и Б. Борисов.
На България й предстои честването на националния празник - 3 март! Цинично е власта да
вменява вина на всеки родолюбец, който спонтанно се стреми да посрещне празника на връх
Шипка, а не в кръчмата. Но това е властта на Б.
Борисов, която от години въвежда учебници, в
които Левски, Ботев, Вапцаров и Гео Милев са
терористи. А според "мейнстриймната история"
робство няма, а Паисий, Вазов се споменават
мимоходом...
И преди година някакъв кмет от ГЕРБ забрани тържествата на Шипка. Тогава президентът и
Народът отново пак бяха заедно на Върха. И в
страната, и в чужбина никой не се съобрази с
антибългарските препоръки на чиновниците и
всички празнуваха националния празник. Но символично лицето на българските институциите беше измито от кмета на Кърджали Хасан Азис,
който отбеляза 3 март с почетна рота, празнични слова и с думите: "Трети март е свещена
дата за всички българи, защото тя събира в
едно родолюбието, възторга от дълго жадуваната свобода и преклонението пред нашите освободители, защото на този ден България възкръсва за нов живот".
Днешната власт е оцеляваща, тя просто
угажда на "началствата" от Вашингтон или Брюксел, без да мисли за българските национални
чувства.
Заради това ГЕРБ днес създават здравен
риск за българските граждани с тъпия си отказ
да преговарят за руската ваксина "Спутник V",
която вече месеци се ползва в Израел, Сърбия, Южна Корея, Бразилия, а отскоро и в Австрия, Чехия, Хърватия и десетки други държави. Корнелия Нинова предложи решение по темата, но властта го отклони и дори обвиниха
БСП в проруски лобизъм!? Забравяйки явния
лобизъм, че Ева Паунова-Майдел е евродепутат от ГЕРБ, а нейната майка Зоя Паунова е
представител на "Астра Зенека". (Помните ли
реакцията на министъра на здравеопазването
К. Ангелов, че от "Астра Зенека" не изпълняват
ангажиментите си, а пък ние кой знае защо
сме платили най-много ваксини на тях!? И това, ако не е лобизъм (платен и неизпълнен),
здраве му кажи!)
Въпросът е: смъртта на колко българи ще
струва страхът на властта от дърпане ушите,
ако поръчат руската ваксина? Специалистите
на хранилка при ГЕРБ се разсейват, че "Спутник V" e първата в света ваксина,с доказани
на научно ниво качества. Да споменем думите
на унгарския премиер Виктор Орбан (заклет
антикомунист, за разлика активния член на БКП
Б. Борисов) пред германска медия: "Живял съм
26 години в социалистическа Унгария, която
имаше утвърдена култура във ваксинирането с
руски ваксини и беше много пред Запада в
медицинско отношение... Интересуват ме не чиновниците от Брюксел, а интересите и здравето на унгарския народ и експертизата на унгарските лекари".
Б. Борисов много обича да се снима до Орбан, но е на светлинни години от неговото визионерство, патриотизъм и грижа за обществения интерес… Неговият модел е друг - на арогантността, на калинките, на перченето на мускули, на цинизма и натиска на силния над слабите. Но този модел изтича!
Нека на 4 април да сложим край на Страха
и да гласуваме за Промяната! Но преди това
всички заедно да почетем Деня на Свободата и
Суверенитета на България на най-високият връх
- Шипка!
Да живее България!

ÁÚËÃÀÐÈß

3

1.03.2021

Çäðàâåîïàçâàíå, èêîíîìèêà,
îáðàçîâàíèå, äîõîäè, áåäíîñò è
íåðàâåíñòâî, åêîëîãèÿ - âúâ
ôîêóñà íà ÁÑÏ
"Целта ни е да сме
първа политическа сила.
Ще изчакаме резултата на
4-ти. Имаме ясна предизборна програма и план за
управление. Готови листи с
професионалисти и честни
хора. Стартираме позитивна програма. Стъпваме на
4-годишния си вече опит
като категорична опозиция
и гледаме напред. Поставяме си цели и ги преследваме", заяви по БНР
лидерката на БСП Корнелия Нинова, която допълни: "Мисля, че направихме
един силен отбор от
професионализъм, почтеност, младост и опитност.
При нас никой еднолично
не посочва този или онзи.
Нека да уважаваме решението на колективните си
органи", добави още тя
относно партийните листи
за предстоящите парламентарни избори.
Попитана защо така
БСП се рои, като се вземе
предвид, че двама души от
БСП са напуснали и са се
присъединили към листите
на ВМРО, Нинова отговори:
"За първия колега,
когото споменахте, само
да отбележа, че е изключен от партията заради
организиране и участие в
побой над друг колега.
Прави впечатление, че
тези, които напуснаха, го
направиха, след като един
не е избран на пряк избор
за председател на партията. Другият, защото не е
избран за член на Националния съвет от Конгреса най-висшият колективен
орган на партията. Третият,

защото не е водач или
поне начело в листа на
БСП. Това означава, че
такива хора искат да
използват партията кариеристично и за постове.
Няма идеология, няма
кауза, няма програма".
"Нерядко напусналите
гласуват в подкрепа на
управляващото мнозинство. Сами си правете
извода защо са напуснали
и какво говори това", каза
още тя.
Правителството се
провали с ваксинационния
план, категорична е Корнелия Нинова.
"Виждате, че въпреки
обявените зелени коридори и опашките, които
чакат доброволно да се
ваксинират, няма ваксини.
Не бих разбрала обвинението за лобизъм, след
като ЕК заяви, че всяка
държава е свободна да
договаря двустранно, с
която друга страна прецени, извън европейския
план, който общо сме
одобрили на собствена
отговорност. Нали затова
са управляващи - да
поемат един път отговорност, да не се крият
постоянно зад гърба на
този или онзи. В такива
ситуации се искат смели
решения, ако искаш да се
погрижиш за народа си.
Когато нямат аргументи,
управляващите си служат
с такива приказки. Важно
е в четвъртък как ще
гласуват в здравната
комисия. Ние предлагаме
да има избор - да се даде
възможност да се доставят и българските гражда-

ни да могат да избират
свободно", коментира
Нинова.
По думите й всичко,
което може да помогне в
този момент, да го има на
пазара и всеки да може
да си избере.
Здравеопазване, икономика, образование, доходи, бедност и неравенство,
екология. Това ще са
фокусите в работата на
БСП, обясни Нинова:
"От години имаме
алтернативи. Все повече
средства се отделят за
здравеопазване, но качеството и достъпността до
него не се подобряват.
Искаме болниците да не
са търговски дружества, а
лечебни заведения. Искаме намаляване на ДДС за
лекарствата на 9%. Искаме да има регионализация
на здравеопазването. Да
се регулират заплатите на
хората в здравния сектор.
В образованието - държим
на един учебник за един
клас в цялата страна, да
нарастват заплатите на
учителите, дигитализация".
В предаването "Неделя
150" Нинова допълни:
"Работата на 44-тия
парламент беше подчинена на премиера. Мнозинството произвеждаха нетрайно и лобистко законо-

дателство, корупцията се
залагаше в законите.
Например закупуването на
лекарствата в държавните,
в общинските и в частните
болници. Държавните и
общинските трябва да
правят обществени поръчки и търгове, а частните
могат да се договарят
директно. Например
опитите за угаждане на
горската мафия, като
разрешат безконтролната
сеч на общински гори. Ние
сме направили списък на
лобистко законодателство".
Лидерът на БСП поясни, че в новия парламент
ще настояват за:
"Възстановяване на
блицконтрола, да има
месечен отчет на премиера пред парламента,
парите на хората, платени
от данъци, да се харчат
през парламента. Съдържанието на законодателството да е трайно, защото
например Кодексът на
труда е променян над 200
пъти. Да прекратим порочната практика между
първо и второ четене на
един закон да се вкарват
промени в 17 други закона, имаме такъв случай.
Намаляване на заплатите
на депутатите и замразяването им".ç

ÁÑÏ: Ïðèîðèòåò íè å àíàëèçúò íà ïúòíàòà èíôðàñòðóêòóðà
България е една от страните с
най-много загинали на пътя. Оценка на риска от ПТП в България, направена от Института за пътна безопасност показва, че в по-голямата
част от страната ни фигурира високият риск, а в Северозапада той
е най-голям.
"В нашата програма искаме да
минем през една цялостна ревизия
на инфраструктурата,която е найлошата такава в Европейския съюз. Подготвили сме стратегия и ако
хората ни гласуват доверие - ще я
изпълним. Трябва да се помисли за
по-добрата подготовка на шофьорите в екстремални ситуации, когато например ни се наложи да
спрем интензивно заради голямата
дупка отпред или когато автомобилът се хлъзне заради изключител-

но хлъзгавия асфалт, да знаем какво да направим", заяви по БСТВ кандидатът за депутат на БСП Крум Дончев и водач на листата в Габрово.
"Тази нова инфраструктура няма да се изгради за ден, два или
година. Имаме опасенията, че това,
което ще наследим и ще видим в
анализа, ще бъде стресиращо и пред
нас ще има доста работа", призна
той.
По темата със случая с разместването на пътните знаци от вандали по бул. "Тодор Каблешков", социалистът коментира, че това говори само по себе си за нивото на
компетентност на хората, които отговарят за инфраструктурата ни. "Тук
говорим за сигурността на гражданите, колко струва човешкият живот, той е безценен. С вас може да

говорим цяла седмица за проблемите с нещата, заобикалящи ни във
връзка с инфраструктурата - за падналите скали и камъни, за големите дупки, за срутените мантинели
и така нататък."
"Станахме свидетели на стресиращи данни по отношение на доклад на Европейската комисия, който
е свързан с ефекта на карбонизацията в пакет "Мобилност 1". Предложенията прогнозират увеличаване на празния километраж с 2 милиарда на година, което е увеличение и на въглеродните емисии с
5% на година. Знаем икономическия ефект, който ще последва в
България и върху брутния вътрешен продукт, знаем, че ще съсипе
бранша. Пакетът "Мобилност 1" е
антисоциален и антиикономически.

Очаква се 30% ръст на цената на
транспортната услуга. Категорично
трябва да бъде отворен пакетът и
конфликтните текстове премахнати", посочи Дончев.
"Щастлив съм, че отивам в
сърцето на България, там имам
много приятели. С местната ни
организация подредихме много
сериозна листа с млади перспективни хора. Когато се превърнахме в опозиция, решихме да бъдем
конструктивна опозиция, работеща върху платформа, съобразена
с нуждите на хората. Смело мога
да кажа, че разполагаме с целия
експертен и професионален потенциал, за да я реализираме", посочи Крум Дончев, коментирайки листата с кандидатите за депутати на
БСП в Габрово.ç
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Събития
 86 пр.н.е. г. - Битка при
Херонея: Римляните съумяват
да превземат Атина.
 1555 г. - Нострадамус
публикува книгата "Столетия",
съдържаща предсказания за
събития от европейската
история.
 1565 г. - В Бразилия е
основана колонията Рио де
Жанейро.
 1845 г. - Президентът на
САЩ Джон Тайлър приема
законопроект, с който САЩ
анексира Република Тексас.
 1872 г. - В САЩ е открит
Йелоустоун - първият национален парк в света.
 1873 г. - Фирмата E.
Remington & Sons започва
производство на първите
пишещи машини за масова
употреба.
 1912 г. - Създадена е
Военната академия "Георги
Раковски"
 1912 г. - Американецът
Албърт Бери извършва
първия парашутен скок от
самолет.
 1954 г. - Националисти от
Пуерто Рико атакуват сградата на Конгреса във Вашингтон, ранявайки петима
членове на парламента.
 1982 г. - Спускаемият
модул на съветския космически апарат "Венера 13"
достига повърхността на
Венера.
Родени
 1445 г. - Сандро Ботичели,
италиански художник
 1810 г. - Фредерик
Шопен, полски композитор и
пианист
 1876 г. - Анри дьо БайеЛатур, белгийски дипломат,
3-ти президент на МОК
 1879 г. - Александър
Стамболийски, министърпредседател на България
 1886 г. - Оскар Кокошка,
австрийски художник
 1897 г. - Сава Гановски,
български учен-философ и
политик
 1904 г. - Глен Милър,
американски музикант
 1927 г. - Хари Белафонте,
американски актьор
 1969 г. - Хавиер Бардем,
испански актьор
Починали
 1643 г. - Джироламо
Фрескобалди, италиански
композитор
 1875 г. - Матей Преображенски, български възрожденец
 2006 г. - Александър Фол,
български историк, траколог,
министър на народната
просвета за периода 19801986 г.
 2012 г. - Лучио Дала,
италиански поп певец,
музикант и композитор
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Âàðíåíñêè ëîçàð âúçêðåñè
èñòèíñêîòî âèíî íà òðàêèòå
Àòàíàñ Êàðàãåîðãèåâ âå÷å å ïàòåíòîâàë ñâîÿòà
ðàçðàáîòêà è å ïóñíàë åêñïåðèìåíòàëíî íà ïàçàðà
ïúðâèòå áóòèëêè âèíî, çàïå÷àòàëè 3000 ãîäèíè èñòîðèÿ
Траките обичали да
пият гъсто вино с ясно
изразен плодов аромат и
далечен послевкус на…
пчелен восък. Можем ли
подобно на Джурасик
парк, да се върнем в
зората на човечеството с
помощта на… ДНК и да
влезем, макар и за миг,
в кожата на нашите
предци? Една варненска
винарска изба предлага
пътешествие във времето
чрез възкресен сорт
грозде от времето на…
Омировата "Илиада".
Това не е закачка или
евтин рекламен трик, а
плод на поредица от
археологически и химически изследвания и
експерименти, продължили повече от 14 години.
Варненският лозар
Атанас Карагеоргиев
вече е патентовал своята
разработка и от няколко
дни е пуснал експериментално на пазара
първите бутилки вино,
запечатали 3000 години
история, съобщава БНР.
Всичко започва като
на шега. По време на
разходка в древното
тракийско светилище
Татул в Родопите, Карагеоргиев, заедно с приятеля му Павел Петков
(бивш директор на Кърджалийския исторически
музей) се натъкват на

странен малък стрък с
червени чепки грозде.
Приятелите решават да го
изпратят в Агробиоинститута в София за ДНК
проба. Резултатите са
изумителни и недвусмислено потвърждават предположението, че сортът е
с много древен произход,
типичен за условията по
нашите земи преди 3000
години.
Това е началото на
едно дълго пътешествие,
наситено с неуморен труд,
креативност, надежди и
сблъсъци с бюрокрацията.
След много перипетии,
Карагеоргиев успява да
размножи дивата лозичка
и да засади 50 декара от
древния сорт по стари
технологии. Междувременно кандидатства с проект
пред Фонд "Земеделие", но
не успява да внесе навреме банковата гаранция и
чиновниците отхвърлят
проекта му на стойност
105 хиляди лева. "Нормално е в рамките на 2 месеца една банка, когато е
натоварена, да не успее
да ти издаде гаранция" негодува лозарят и добавя,
че документацията му е
напълно изрядна и отговаря на всички бюрократични изисквания на институциите.
"Въпреки всичко сортът
е конкурентоспособен, той

е устойчив на болести и
неприятели, дава много
добър добив. Виното е
нещо средно между Гъмза
и Марвруд, но това е
нормално защото, подобно на тях, и то е древен
български сорт. Има

наситен плодов аромат на
вишна, череша, с приятен
послевкус и дава 22-24
захарни градуса. Така че
това е един благодатен
сорт, който ще продължа
да размножавам", категоричен е Карагеоргиев.
Траките се славели
като най-изкусните винари
в древността. Затова
варненският предприемач
посещава археологически
обекти из цялата страна,
консултира се с изследователи и подробно проучва старите тракийски
технологии. За целта

виното му отлежава в
теракотени делви. "По
същия начин делвите са
закопани в земята и в тях
омачканото грозде с
извадените чепки се слага
да ферментира и не се
пипа до февруари, разказва той. Ако трябва изцяло
да се спазва технологията,
каквато предполагаме, че
е била преди 3000 години,
най-вероятно делвите са
били импрегнирани с
пчелен восък. Защото, ако
делвата не е достатъчно
дебела, тя играе ролята на
керамичен филтър и

пропуска течността. Затова ги импрегнирам с
пчелен восък, което допълва плодовия вкус с послевкус на пчелен восък."
На този етап варненската изба предлага ограничени количества тракийско вино в керамични
съдове. "Ако бях получил
подкрепата на Фонд
"Земеделие", до една
година щях вече да съм
създал т. нар. теракотена
винарна, по подобие на
такива в Италия и Франция ", не крие разочарованието си Карагеоргиев
и добавя, че въпреки
всичко не се отказва от
мечтите си: "Това коства
14 години от живота ми да докажеш нещо, да го
размножиш и да го дадеш
в ръцете на българите, за
да видят, че когато Франция не я е имало още
като държава, по нашите
земи са правили такова
вино.
И е нормално да се
гордеем с това", каза в
заключение Атанас Карагеоргиев.ç

Ïúòÿò îò òþòþíà äî ìàëèíèòå, îðåõèòå è êðàâåôåðìàòà
Çà ñåìåéñòâîòî íà Õàòèäæå Íóðèåâà è Øåðôèäèí
Ìóñòàôà ðàáîòàòà íà ïîëåòî è ñ æèâîòíèòå å ïåñåí
â ñðàâíåíèå ñ íàìèðàíåòî íà ðàáîòíà ðúêà

Трима регистрирани земеделски производители живеят под
един покрив в шуменското село
Миланово. Началото е поставено преди 18 години, когато Шерфидин Мустафа се захваща с отглеждането на млечни крави. Няколко години по-късно, през
2008 г., съпругата му Хатидже
Нуриева се регистрира като земеделски производител и започва с орехи. Днес 26-годишният
им син също се пробва с на-

саждения от малини.
Семейството разпределя усилията си в грижата за животните
и овощните градини. В работата
се включва и по-малкият син,
който ще бъде абитуриент и тепърва ще решава дали да поеме
по семейния земеделски път. Някои го наричат съдба, други - стечение на обстоятелствата, но семейството е приело ежедневието такова, каквото е, и дори доброволно се лишават от почивка
в името на животните най-вече,
защото при тях работата е целогодишна. "Грижата за животните
е всеки ден, не можеш днешната работа да я отложиш за утре.
Много честно ни се налага сами
да работим във фермата. Затова
решихме да пробваме с орехи,
защото си мислехме, че с тях
няма да ни бъде трудно. Избрахме турски сортове, които са сил-

но плододаващи, но докато свикнат с нашия район, много трудно се хванаха. Затова 2-3 години подсявахме постоянно. Искаше грижи, копаене, поливахме ги
с цистерна. Оказа се, че никак
не е лесно да се отглеждат и орехи", разказва Нуриева.
Орехите, както и малините реализират на вътрешния пазар,
главно на борсата във Варна. Специално за червения плод са се
насочили към по-едри сортове.
Миналата година са закупили от
новите "Емона" и "Апема", които
са насадили върху 17 дка. Тъй като плодовете трябва да бъдат в
добър търговски вид, ги берат само на ръка. Имат и насаждения
от сорта "Херитидж", който е за
консервиране в хладилник. От няколко години работят с две фирми, които изкупуват продукцията.
"Не сме кандидатствали по ни-

какви инвестиционни мерки, дори за хладилна техника, защото,
изпълнявайки даже един малък
проект като по мярката за млад
фермер, бюрокрацията е огромна. Подготвят се много документи, трябва да има човек, който
само с това да се занимава. Важно е да се следят срокове, наредби, закони. Всичко трябва да
се направи както трябва, затова
не сме искали да рискуваме", споделя чаровната производителка.
Семейството намира сигурен
пазар както за малините и орехите, така и за млякото. От дълго време работят с една фирма,
която изкупува на 60 ст./л. За
никого не е тайна, че цената е
ниска и не е мръднала от години. Проблем за производителите обаче е по-скоро липсата на
работна ръка, особено за брането на малини през лятото. В

условията на пандемия хората се
страхуват повече. Освен това и
разходите за дезинфектанти и
маски на работниците са се повишили.
"Миналата 2020 - не беше от
най-добрите ни години. Сушата
също много ни засегна. Водата
не беше пускана по график, а
само в края на седмицата. Това
донякъде се отрази и на добивите. Едно обилно поливане два дни
подред, след това 4-5 дена без
вода, нямаше как да не повлияе
на растенията", спомня си фермерката. Все пак и занапред тя
си се представя от сутрин до вечер я на полето, я при животните. Още от малка е свикнала със
земеделската работа, докато е
нижела тютюн с родителите си.
Това е изборът на нейното семейство и дори липсата на почивка не я плаши. Само се надява младите да продължат да помагат, за да се справят заедно и
в сладките, и в трудните моменти, пише Екатерина Арсенова от
Агри.БГ.ç
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Ïîêàôåíåëèòå ïîñåâè â Äîáðóäæà íå òðÿáâà äà ïðèòåñíÿâàò çåìåäåëöèòå
Последните студове притесниха много от земеделците, тъй като
се наблюдава пожълтяване и дори покафеняване на посевите, съобщи електронното издание Про
Нюз Добрич. "На този етап няма
голямо основание за притеснения.
Нека да се затопли времето, и тогава ще видим дали има някакви
поражения, но мисля, че за област Добрич няма да имаме. Около седмица, седмица и половина,
след като се затопли, ще започне
да излиза нова зелена маса. Ако
не е засегнат възелът на братене,
растенията ще се възстановят", коментира проф. Иван Киряков, ръководител на отдел "Селекция на
зърнено-житни и бобови култури"
в Добруджанския земеделски институт край Генерал Тошево.

проф. Иван Киряков

Изследвания в лабораториите
на института показвали, че дори
при минус 18 градуса сортовете,
които имат висока студоустойчивост, имат първоначално подобна
реакция, но после започват да зеленеят. Няма засягане на братя,
няма засягане на централното
стъбло, стига възелът на братене
да не е бил на малка дълбочина и
да не е имало сняг, посочи Киряков.
По думите му в момента посевите в Добруджа жълтеят в по-малка или по-голяма степен заради
ниските температури, която ги удариха преди десетина дни, след като имаше по-продължително затопляне. "В някои полета може и
да има измръзване - зависи от дълбочината на сеитбата, зависи да-

ли е имало поне малко сняг, защото даже половин сантиметър
сняг променя нещата - там, където няма, растението изглежда прегоряло, но под повърхността на
почвата може да е здраво, т.е не е
замръзнал възелът. Това обаче ще
стане ясно, когато средно денонощните температури станат 7-8
градуса и когато пшеницата започне да влиза във вегетация", обясни професорът.
Торенето трябва да започне в
началото на вегетацията - 10-15
март, когато пшеницата ще има
най-голяма нужда от подхранване, съветва той. Миналата година
земеделците не се съобразиха със
засушаването в Добруджа, когато
ториха, но тази година ситуацията
е различна. ç

Àáñóðä: Ï÷åëàðè è áþðîêðàòè
åäíè ñðåùó äðóãè
Ñòîïàíèòå îòêàçâàò äà
ðåãèñòðèðàò ñìúðòíîñòòà â
ï÷åëèíèòå ñè, òúé êàòî òîâà ùå
ãè ëèøè îò îùå ñðåäñòâà è ùå
óâåëè÷è çàãóáèòå èì
В пчеларския сектор
възниква особен казус,
който определено изостря
страсти и отношения.
"Въпреки че е важно да
даваме гласност на проблемите си, това може и да
не се случи в пълен размер. Заради пчеларските
програми и задълженията
да поддържаме определен
брой пчелни семейства,
пчеларите може и да не
обявят високата смъртност
в пчелините си",заяви пред
Агри.БГ Галин Георгиев,
председател на сдружение
"Пчела Добрич 1946". Така
заради нормативни неуредици се стига до абсурд,
който изкривява същността на пчеларството.
Изискванията при
финансирането са свързани с определен брой
пчелни семейства. По
никакъв начин не се
подкрепя например опрашителната дейност на
пчелите. Именно затова
стопаните избягват да си
регистрират смъртността

на пчелите. "При условие,
че участвам по някоя
програма, аз ще съм
задължен да поддържам
заявения брой. Ако си
регистрирам проблема - от
50 до 80 или 100% смъртност, както е в момента в
цяла Добричка област,
веднага ще ми бъде намалена или съответно спряна
субсидията. Ще ми звъннат от Министерството, че
трябва да връщам", разяснява абсурдния казус
Галин Георгиев. Реално
няма да има регистрирана
смъртност по пчелните
семейства в Добричка
област, въпреки че такава
има. Така на хартия няма
проблем, но на практика има!
Ако регистрират смъртността на пчелите си,
стопаните ще добавят към
очертаващите се загуби
още минуси. Оказва се, че
цели семейства, които
реално са се изхранвали с
пчеларство, в близките 2-3
години няма как да разчи-

тат на това. Дори и закупуването на отводки е
огромен разход, изчислява
Галин Георгиев и дава
пример: "За 100 пчелни
семейства по 100 лв. за
отводка са нужни 10 000
лв. Така инвестираш едни
пари, но в същото време
стокова продукция няма
да има през тази година.
Идва следващата, в която
грижите по пчелите и
възстановяването им
продължават. Ако презимуват успешно, при добра
година може да изкараш
среден добив мед по 20 кг
от кошер. При цена 4 лв./
кг ще получиш 80 лв.
Получава се така, че на
втората година няма да
можеш да си върнеш дори
инвестицията за отводки",
пояснява стопанинът. Той
уточнява, че за евентуална
печалба би могло да се

говори едва на третата
година при условие, че
всичко е наред - ако има
паша, ако не са отровени,
ако са презимували успешно, ако има цена на
меда.
Всичко това ще накара
много от стопаните от
Добричка област да се
откажат от пчеларството,
прогнозира Галин Георгиев. Процесът е започнал
преди няколко години, но
през тази година се забелязва масов отлив от
сектора. Според пчеларя
причините са много:
натрупване на загуби,
постоянните конфликти със
земеделските производители въпреки въвеждането
на системата за оповестяване на пръсканията,
липсата на каквато и да
било подкрепа от държавата.ç

Îïðåäåëåíè ñà
ñòàâêèòå ïî
ñõåìèòå çà
îáâúðçàíî
ïîäïîìàãàíå çà
Êàìïàíèÿ 2020
Определени са ставките по
схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2020, със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите
Десислава Танева. Размерът на
ставките при някои от схемите е увеличен с близо 55 % ,
спрямо 2019 г. Ръстът е вследствие на допълнителното финансиране по схемите за обвързана подкрепа от направения трансфер на средства от
ПРСР съм Директни плащания
за Кампания 2020, както и от
завишения контрол от страна
на МЗХГ и ДФ ,,Земеделие",
чиято цел е недопускане на
заявяване на обвързана подкрепа без реална продукция.
При обвързаното подпомагане за оранжерийни зеленчуци, земеделските стопани с
допустими площи и доказали
необходимите добиви, ще получат по 16 985,92 лева на
ха. При подпомагането на плодове от основната група е определена ставка от 2252,97
лева за първите 30 ха, а над
30 ха -1501,98 лева.При схемата за обвързано подпомагане на домати, краставици,
корнишони и патладжан до 30
ха е заложена ставка от
2090,37 лв./ха, а над 30 ха 1393,58 лв.
Определеният размер на
плащането за един допустим
за подпомагане хектар по схемата за пипер е 2926,65 лв.
за първите 30 ха, а над 30 ха
- 1951,10 лв. на ха. Субсидията по схемата за обвързано
подпомагане за зеленчуците
моркови, зеле, дини и пъпеши е 1245,98 за първите 30
ха и 830,65 лв./ха за всеки
следващ над 30 ха. Размерът
на подпомагането по схемата
за картофи, лук и чесън е
2161,49 лв./ха за първите 30
ха и 1440,99 лв./ха за допустимите площи над 30-ия хектар. По схемата за обвързано
подпомагане на сливи и десертно грозде ще се изплаща
по 1150,19 лв./ха за първите
30 ха и 766,79 лв./ха за всеки следващ.

Çàâèøåíèòå îôåðòè çà ïðîäàæáà íà õëåáíà
ïøåíèöà íà áîðñàòà îòêàçàõà êóïóâà÷èòå

През изминалата седмица цените на зърнените контракти на
борсови те пазари отново тръгнаха нагоре. Пшеницата в САЩ добави 8 долара до 294 щатски долара за тон, тази във Франция отскочи нагоре с 16,50 евро до 247
евро за тон. Цените и в Русия, и в
Украйна след сериозното поевтиняване сега са с плюс 1 долар в

първата държава и плюс 5 долара
във втората до съответно 278 и 283
щ.д./т. При царевицата цената в
САЩ остана без промяна на 247
щ.д./т, в Украйна имаше леко повишение от 2 долара и 260 щ.д./т.
Ечемикът във Франция възвърна
част от загубите, като добави 8 евро до 228 евро/т, а в Украйна отново плюс 3 долара до 256 щ.д./т.

Рапицата в Европейския съюз
(Еuronext) стабилно върви във възходяща посока и поскъпна чувствително с нови 26,75 евро до
488,25 евро/т.
В подкръг "Зърно" на "Софийска стокова борса" АД котировките
са близки. За хлебна пшеница след
сделките отпреди дни през тази седмица нямаше анонси за покупка,

продавачите завишиха минималните оферти с 30 лева и искат от
380 до 410 лева за тон. Фуражен
ечемик се предлага от вече от 270
до 305 лв./т. При царевицата предложенията са на 400 лв./т, търсенето е на 390 лв./т, а при маслодайния слънчоглед съответно 940960 лв./т купува и 980 лв./т. продава. Всички цени са без ДДС.ç

Държавен фонд "Земеделие" ще изплати на 1 март
2021 г. субсидиите на земеделските стопани, заявили
площи с плодове, зеленчуци,
оранжерийно зеленчукопроизводство през кампания 2020.ç
.
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Êîðíåëèÿ Ïðàâèòåëñòâîòî äà äîãîâîðè
Íèíîâà: äîñòàâêà íà ðóñêàòà âàêñèíà
Áîðèñîâ ïðåõâúðëÿ
îòãîâîðíîñòòà ñè
íà Åâðîïà, íà
ïðîèçâîäèòåëèòå
íà âàêñèíè,
ïðèïîìíè
ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ
В Декларация от името
на парламентарната група
на "БСП за България" председателката на партията
Корнелия Нинова настоя
Народното събрание да
приеме решение, с което да
възложи на българското
правителство да започне
двустранни разговори за
доставка на руската ваксина "Спутник V".
Лидерката на левицата
съобщи, че решението ще
бъде внесено в деловодството на Народното събрание, и призова то да бъде
включено в програмата на
парламента преди неговото разпускане за изборите.
В противен случай парламентарната група на "БСП
за България" ще упражни
правото си да свика извънредно заседание.
Публикуваме пълния
текст на декларацията от
името на ПГ на "БСП за България":
Уважаеми български
граждани,
Правителството на Борисов не се справи с нито една от последиците на кризата от Covid-19 - нито
здравната, нито социалната, нито икономическата. А
сега е наред процесът по
доброволно ваксиниране и
изпълнението на ваксинационния план.

„Ñïóòíèê V“

Ситуацията е следната България е на едно от последните места в Европа и
близо два месеца след началото на процеса са направени около 135 000 ваксинации, а 1/5 от имунизираните са получили втора
доза от ваксините.
Разбира се, далеч подобре стоят нещата в другите европейски държави,
където първенци са Дания,
Италия, Испания, Словения.
Много по-добре са и държавите около нас - Сърбия,
Турция, Гърция, където ваксинираните са четирикратно по-висок дял.
Преди два дни управляващите и Националният
оперативен щаб зарязаха
Националния ваксинационен план с неговите 5 фази
и пуснаха свободно ваксините на "Астра Зенека" за
желаещите да се ваксини-

рат. Извиха се опашки в София и в големите градове,
където желаещите се наредиха рано от сутринта да
получат тази ваксина. Разкрити бяха и денонощни
пунктове, включиха се и
личните лекари.
Какво се оказа обаче
впоследствие - няма ваксини. Хаос и некомпетентност
в цялата държава. Карате
личните лекари да правят
списъци, а след това ги връщате, защото не са осигурени ваксините.
Според европейските
прогнози, ако правителството работи така по този
въпрос, 70% от населението ни ще бъде ваксинирано
през 2040 г. Вашата некомпетентност и хаотичност ще
се отразят дългосрочно не
само на здравния статус на
населението ни, но и на
икономиката и на стандар-

та на живот. Държави, които напреднаха в този процес, ще възстановят по-бързо икономиките си и ножиците между нас и тях ще се
отворят драстично.
Както обикновено, и премиерът, и министри се оправдаха с чужди грешки.
Скриха се зад гърба на Европа, накараха се на производителите на ваксини в стар стил, все някой друг
е виновен. Само че ето как
стоят нещата в Европа и
какво казват комисарят по
здравеопазване и говорителят на Европейската комисия: по думите на европейският комисар по здравеопазване държавите в ЕС
като Унгария са в правото
си да се снабдяват с ваксини, каквито преценят. Без
да разчитат единствено на
Европейската стратегия, която включва препаратите на
"Файзер", "Модерна" и "Астра Зенека". Ето какво казва говорителят на Европейската комисия в отговор на
въпрос, свързан с руската
ваксина "Спутник V": "Държавите от Европейския съюз имат свободата да се
снабдяват с ваксини извън
стратегията на ЕК, но на
собствена отговорност."
И тук идва въпросът за
отговорността. Смели държавници в Европа и света
не се скриха зад чужди решения и поеха лична отговорност пред народите си.
Нищо подобно не може да
очакваме от нашия премиер, разбира се. Първия път,
ако си спомняте, правителството се скри зад решение на Народното събрание. Поиска от народните
представители да одобрим
действия на правителството за сключване на споразумения за покупка на ваксини. Спомняте ли си това

решение на парламента от
3 декември 2020 г.?
Тъй като не можем да
очакваме премиерът да
прояви изключителна смелост в тази ситуация, ние
поемаме инициативата и
внасяме в Народното събрание решение да се търсят допълнителни възможности за България, като
настояваме Народното събрание да възложи на българското правителство да
започне двустранни разговори за доставка на ваксината "Спутник V", както направиха Унгария, Израел и
Словения.
Настояваме това решение да бъде разгледано преди разпускането на Народното събрание. Забавянето
ще се отрази тежко. Приемането на това решение ще
даде възможност желаещите доброволно да се ваксинират да имат достъп до
ваксини и да имат право на
по-широк избор. Това ще
помогне на здравната система и на икономиката. Темповете на ваксиниране са
условие за разхлабване на
мерките, за възстановяване на работата на бизнеса,
за повишаването на качеството на живот на българските граждани и за плавното възстановяване на
България от кризата.
Днес (петък - б. р.) решението се внася в деловодството на Народното
събрание. Очакваме от ръководството му то да бъде
спешно включено в програмата на парламента, преди да се разпуснем за изборите. В обратен случай
ще упражним правото си
по Правилника за дейността и работата на Народното събрание и с подписи
ще искаме извънредно заседание по този въпрос.

Ïðîô. Ãåîðãè Ìèõàéëîâ: Êà÷åñòâàòà íà ðóñêàòà âàêñèíà
ñà îöåíåíè îò íàé-ãîëÿìîòî ìåäèöèíñêî ñïèñàíèå â ñâåòà
"Всяка държава в условия на
извънредно законодателство може да сключи договори с производители на други ваксини при
липса на възможност за доставка
на ваксини, каквато в момента е
налице. В този момент държави
като Унгария, Испания, Франция,
Германия декларираха, че ще дадат условия за производството на
ваксината "Спутник V". В науката
и в медицината, особено в такъв
момент, няма противници - има съмишленици", обяви народният
представител от парламентарната
група на "БСП за България" проф.
Георги Михайлов в ефира на "Нова телевизия".
По думите му дори най-голямото медицинско списание в света
"Лансет" наскоро е публикувало информация за качествата на руската ваксина, които са много добри.
Коментара професорът направи по повод декларацията на БСП
в парламента вчера, в която се нас-

тоява за доставки у нас на руската ваксина "Спутник V" и внесеното от социалистите предложение
да бъдат инициирани разговори за
вноса й.
В предаването "Събуди се" проф.
Михайлов уточни: "Поради много
тежките производствени условия голяма част от компаниите се отказват от количествата ваксини, които

са заявени към тях. Договорите са
такива, че не може и да се търсят
неустойки". В тази връзка социалистът изрази своето възмущение
от министъра на здравеопазването, който си позволи да иска сметка от един от световните производители на ваксини.
Независимо от острата реакция
на председателя на ПГ на ГЕРБ относно предложението на БСП да
има преговори за руската ваксина
"Спутник V", стана ясно, че другата
седмица Здравната комисия на
парламента ще се събере, за да
бъде предложението на БСП дискутирано в пленарната зала. Георги Михайлов добави още по темата: "В лицето на председателя на
нашата партия Корнелия Нинова
ние предложихме едно нормално,
реално решение, за което тя беше
укорена".
"БСП влиза в нормална и стройна кондиция в надпреварата за
парламентарните избори със своя

програма, с обновен състав на своето ръководство - с млади хора",
категорично заяви проф. Михайлов
- водач на кандидатската листа на
левицата в Благоевград. По думите му партията е уверено вперена
в това, което има като задача - да
популяризира своята програма за
управление, която е една модерна
програма. "БСП има всички възможности на тези парламентарни
избори да бъде първа политическа сила", каза още той.
Според проф. Михайлов има решение на ръководството на БСП,
че всички проблеми около коалиционното формиране да бъдат решавани от партийния състав: "До
всеки член на партията ще бъде
отправен въпросът с кой би се коалирал и ще бъде взето едно демократично решение", подчерта
кандидатът за народен представител в отговор на питане за евентуална бъдеща управленска коалиция на БСП.
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Проф. Минчо МИНЧЕВ
През Втората световна
война Царство Българя бе
фашистка държава с монархическа форма на управление. Такава тя бе от начаалото на 1935 година до налото на септември 1944 година.
Завършения си фашистки вид царството придоби,
когато на 1 март 1941 година с подписа на неговия министър-председател професор Богдан Филов то стана
съюзник на нацистка Германия.
Не просто на Третия
райх, а именно на НАЦИСТКА Германия!
От тогава изминаха 80 години. Не много - един нормален човешки живот. Но
достатъчен, за да бъде
забравено зловещото събитие, станало тогава... Вече
три десетилетия с реакционните си медии и най-вече
- с новопоявилата се монархофашистка историография,
те тръгнаха на истинска война с антифашистката памет
на нашия народ.
***
Днес кръвните и идейни
потомци на българския фашизъм напълно реабилитираха своите предшественици. Почувствали се като победители в Студената война на родна почва, те дадоха ход на нова спирала на
уж преодоляната и уж забравена една друга наша българска война: гражданската.
Тази война започна с
разгрома на Войнишкото
въстание през 1918 г. и продължи с променяща се интензивност до средата на 50те години на ХХ век.
Тази 40-годишна война
имаше своите знаменателни дати, една от които е
именно 1 март 1941 г., когато Царство България стана
част от Тристранния пакт...
Подписването на този
пакт бе връхната точка на
историческата несъстоятелност, достигната от германофилската българска буржоазия и нейния политически елит.
Как се стигна до включването на България в агресивния фашистки Тристранен пакт и какво й донесе
той?
Пряката подготовка на
страната за подписване на
пакта не бе продължителна,
но атмосферата за този съдбоносен ход на германофилската монархофашистска
буржоазия се създаваше поотдавна: от 1937 година. Тогава цар Борис бе вече
окончателно затвърдил своята еднолична диктатура.
Самият Тристранен пакт
между Германия, Италия и
Япония е сключен много

късно - чак на 23 септември 1940 г., когато Вермахтът
бе повалил Полша и Франция, окупирал бе Белгия, Холандия, Дания...
Интересно е, че А. Хитлер не потърси държави съюзници в Западна Европа,
а в нейната източна част.
Така членове на Пакта стават: Унгария - на 20 ноември 1940 г., Румъния - на 23
ноември, Словакия - също
по това време. На Балканите до края на 1940 година
извън Пакта оставаха Югославия, България, Албания и
Гърция. Впрочем Албания бе
вече окупирана от Италия,
а Гърция бе жертва на агресия на същата тази Италия.
Тристранният пакт бе
сключен след смазването на
републиканска Испания от
обединените фашистки армии на Германия, Италия и
ген. Фр. Франко.
Още по-голяма роля в
това отношение изигра победоносният край на кампанията на Вермахта срещу Полша и цяла Западна
Европа.
През лятото на 1939 г. лидерите на западните сили

Богдан Филов

Подписването на Тристранния пакт

Англия и Франция най-после разбраха - войната е неизбежна. Надеждата, че
А. Хитлер ще пусне в ход
чудовищната си военна машина срещу СССР, се изпари за няколко седмици. Дошъл бе редът на Полша...
Всъщност дъхът на войната съпровождаше възхода на нацизма особено когато той дойде на власт в
Германия. Натискът за ревизия на ужасяващия Версайски договор печелеше
европейското обществено
мнение дори в страните, които бяха облагодетелствани
от този договор.
Поставена на колене от
Ньойския договор бе и България, обградена от държави, заграбили нейни земи с
изконно българско население. В тази изключително
тежка ситуация страната се
нуждаеше от политици, способни на "висш дипломатически пилотаж". Вместо то-

ва начело на държавата се
сменяха царски подлоги с
бездарни политически демагози и... обратно.
Такъв бе прогерманският буржоазен политически
елит на многострадална България, който успя за 64 години да я уреди с три военни преврата, с пет войни, с
три въстания и две национални катастрофи...
Некадърността на буржоазния политически елит на
Царство България с пълна
сила се прояви именно при
подписването на Тристранния пакт, когато заради него
България отново се оказа в
лагера на победените във
Втората световна война.
Но нека вървим подред.
***
След Първата световна
война бе създадена т. нар.
Малка антанта, в която влязоха Чехословакия, Югославия, Румъния и Гърция. Този

военен съюз бе насочен
срещу "реваншистката опасност" от Унгария и България.
Затова и нашата страна до
1938 г., се намира в международна изолация, когато
Солунското споразумение
бе сложен край на нейното
20-годишно унизително положение.
За да позволят това, всяка от страните на Малката
антанта има своите условия.
От тях особено важно е
искането на Югославия Българя да се откаже от претенциите си за Вардарска
Македония, но и от защитата на българското население там.
По силата на много други обективни и субективни
причини нацистка Германия
връщаше все по-бързо своето влияние в България.
След фактическия преврат,
извършен през 1935 г. от цар
Борис III срещу властта на
звенарите, в страната бяха
широко отворени вратите за
налагане на нацисткото влияние.
Няма никакво съмнение,
че в създадената след Първата световна война обстановка зад почти всички драматични колебания във вътрешната и външната политика на страната неизменно стоеше Кобургът - цар Борис III. Може би ген. Жеков,
ген. Луков, полк. Пантев или
Ал. Цанков биха установили още по-кървав и още пофашистки режим. Монархическият тип фашизъм съвсем определено ги задоволяваше.
В управлението на България на А. Хитлер не му бя-

ха нужни истеричните български сурогатни нацисти,
като "родните ни" там легионери, ратници, отецпаисиевци. Със своите садистки
маниери и лишени от каквато и да е обществена подкрепа, те неизбежно щяха
да предизвикат масов кървав конфликт в страната и
по този начин щяха съвсем
ненужно да дестабилизират
тила на Вермахта.
Легионерите и ратниците настояваха България непременно да изпрати войски
на Източния фронт. Царят бе
против това. Против бе и самият А. Хитлер, който отново потвърди тази си позиция в самия ден на подписването на Тристранния пакт.
А когато фюрерът на "Легиона" ген. Луков организира
подписка за доброволци на
Източния фронт той събра
едва... 1500 души - изметта
на българското общество.
Сега потомците на тези
доброволци учат българския
народ на демокрация и любов към "либералните ценности".
Защо А. Хитлер не е поискал български войници за
Източния фронт.
Германското разузнаване, особено след 1937 г., работеше в България на пълни обороти. А. Хитлер знаеше за дълбоко вкоренените
в българския народ русофилски чувства. Армията на
такъв народ, изпратена на
Източния фронт, щеше да
създаде огромни проблеми
на Вермахта.
Съвсем друго бе положението, ако българската армия се превърнеше в своеобразен балкански резерв
на нацистката военна машина. Така и стана! А. Хитлер
излезе прав в своите разчети.
Цар Борис III още по-добре познаваше обществените настроения в страната.
Но още през 1938 г. той бе
наясно, че Европа е пред
нова голяма война. Победоносният марш на Вермахта
през 1939-1940 г. и доминиращото положение на германофилската буржоазия и
нейните политически представители в България над
англо-френската убедиха царя да застане на страната
на Германия. Въпросът бе
как да стане това и кога.
Съставено с активното
участие на полицията, при
забрана за дейност на каквито и да са политически
партии, след мажоритарни
избори 25-ото обикновено
народно събрание бе своеобразен парламентарен декор на монархофашизма.
Малобройната опозиция
в Народното събрание, състояща се от либералните
англофилски кръгове, от известни земеделци, комунисНа стр. 8
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ти и социалдемократи,
всъщност изразяваше истинските интереси и настроения на мнозинството от
българския народ. Не е никаква тайна, че опозиционните депутати бяха подложени на постоянен груб натиск.
И тук отново допираме
до особеностите на българския фашизъм. Вярно е, че
той имаше своите специфики, но такива имаха и другите разновидности.
Но имаше и един друг,
прикрит и ръководен от двореца фашизъм.
След изборите за 25-о народно събрание, на 15 февруари проф. Богдан Филов
бе назначен от царя за премиер, който впоследствие се
оказа най-влиятелният (макар и не най-ярък) изразител на прогерманската българска буржоазия.
И така фашистките закони последваха един след
друг: Закон за извънредните разходи и обезпечаване
сигурността на страната,
който даваше практически
неограничени права на полицията.
След него бе гласуван Закон за гражданската мобилизация, който поставяше
народното стопанство на
страната на военни релси.
На 1 юни 1940 г. бе създадена Дирекция на външната търговия, която пое задачата да ръководи изключително нарасналия износ
само за Германия.
А в средата на юни, за
да няма никакви съмнения
какъв е режимът, бе открит
и първият фашистки концлагер в с. Рибарица, Тетевенско.
През юни-юли Ал. Белев
- чиновник в МВР, бе изпратен на обучение в Германия, за да се запознае с
опита на нацистите в борбата срещу "еврейската
опасност".
И всичко това се вършеше месеци преди създаването на Тристранния пакт!
Което показва, че монархофашистка България, с пакта
или без пакта, е била готова
да следва нацистка Германия. Още повече че след разгрома на Франция и окупирането на почти цяла Северна Европа от нацистите започва дипломатическата (а
и военна) битка за Балканите между Германия и СССР.
На 26 юли 1940 г. Б. Филов е в Залцбург за среща
с А. Хитлер. Там е уговорено връщането на Южна Добруджа да бъде представено
изключително като дело на
немците.
В края на септември
1940 г. е подписан Тристранният пакт между Германия,
Италия и Япония. Участието в него на Япония показва, че наближаващата война ще прескочи границите
на Европа и ще бъде отново световна.
Но засега тя все още е
само европейска - през октомври фашистка Италия на-

пада Гърция, след като вече
е "колонизирала" Албания.
Това е сигнал в България да
бъде въведена купонна система.
На 17 ноември царят, заедно с външния си министър Ив. Попов, е на посещение при А. Хитлер и въпреки че Кобургът де юре все
още отказва да подпише
Пакта, де факто и двамата
са убедени в неизбежността от присъединяването към
него. След това всеки от тях
ще изиграе своята роля за
пред историята - Кобургът
със своята уж съпротива, а
Ив. Попов с непрестанните
си заплахи, че ще подаде
оставка.
На техните мними коле-

ри е гласуван антиеврейският Закон за защита на нацията, а на 29-и - Законът
за организирането на българската младеж. Създава
се поредната младежка фашистка организация "Бранник". Разбира се, и тя по нацистки образец.
Три дни след това навръх новата 1941 г., Б. Филов отново е на среща с А.
Хитлер и Й. фон Рибентроп.
От нея той се връща напълно убеден в необходимостта от присъединяването на
родината ни към Пакта. Царят е знаел за това и разиграва малък театър пред своя
министър-председател.
Най-напред, цяла седмица след завръщането на
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бания е сложен край, когато на 20 ноември чрез българския пълномощен министър в Москва СССР предлага на България т. нар. гаранционен пакт.
Пет дни след това в България пристига главният секретар на Министерството на
външните работи на СССР
А. Соболев с предложение
за Пакт за ненападение и
взаимна помощ между двете страни.
Това предложение е отхвърлено и от монарха, и от
правителството. То е отхвърлено и от буржоазнодемократичната опозиция, която
е имала свой вариант - България да обяви последователен неутралитет и всяка
намеса на великите сили с
войски в страната да се смята за окупация.
Трудова България е била
за съюз със СССР, но политическите организации, които биха могли политически да изразят тези настроения - Работническата партия и Българският земеделски народен съюз, са били
в дълбока нелегалност.
Царят излиза от създалата се ситуация уж с "колебанията си" - да се хвърли в обятията на Русия или
за "по-малкото зло" - да посрещне немците като съюзници. А всъщност след срещите му с А. Хитлер и А. Соболев монархът вътрешно е
бил вече решил какво да
прави.
Така, докато във външната си политика българският
фашизъм е демонстрирал
някакви колебания, не е
имало нищо подобно във
вътрешната - на 24 декемв-

своя министър-председател, цар Борис III не кани
Б. Филов на задължителната в такива случаи аудиенция, а когато най-после
на 8 януари тя се състои,
между двамата се разиграва драматична сцена. Царят бурно реагира на изказаната от Б. Филов позиция за незабавно подписване на Пакта, но Б.
Филов спокойно и - както
сам казва - "аргументирано обяснява, защо трябва
да вървим с Германия".
Царят всъщност виртуозно изиграва своя етюд в тази сцена. Той отдавна е
взел решението си за Пакта, за него въпросът вече
не е бил дали, а кога и как
България да се присъедини
към него.
Да влияе върху времето
за подписване, цар Борис
III вече не е могъл; А. Хитлер е дал срок - до пролетта, когато Вермахтът трябва да премине или през
Югославия, или през България, за да помогне на соя
приятел Б. Мусолини, затънал в срамна позиционна
война в малката Гърция.
Но българският монарх е
имал някаква свобода за
действие относно начина на
подписването. И той е решил - навлизането на Вермахта в страната да стане в
деня и в часа на подписването на Пакта. Освен това
София е трябвало да бъде
обявена за открит град, т. е.
немските войски е трябвало да я заобиколят в марша си към Гърция.
Впоследствие първото
условие на царя е изпълнено; второто - не. Това алиби

е било необходимо на царя, за да се представи за
жертва на германския натиск пред света, пред буржоазната англофилска опозиция и пред собствения си
русофилски настроен народ.
Но професорът по археология Б. Филов непоколебимо е вярвал в германската победа. Отговорът е
прост - така Б. Филов се е
бетонирал на премиерския
си пост и всеки опит за
евентуалната му смяна би
се изтълкувал от немците като враждебен акт срещу тях.
Професорът си спечелва
традиционно така страстно
желаната от българските политици външна подкрепа.
За да предотврати
включването на България в
Тристранния пакт - чак
през февруари се активизира и англо-американската дипломация. Но вече е
много късно. Дали е било
от неопитност?
Американците благосклонно приемат обяснението
на монарха за невъзможността на страната да се
противопостави на немците.
Но воюваща Великобритания е непреклонна и нейният дипломатически представител Рендел предупреждава, че българите скъпо ще
платят за своята подкрепа
на нацистка Германия.
Своето мнение изказва
и буржоазнодемократичната опозиция, парламентарна и извънпарламентарна:
като не може да се попречи на немците да минат през
България това да станело,
но без договорно обвързване с тях.
Б. Филов сумира оформилите се три позиции спрямо настоятелното искане на
немците. Според първата
(тази на англичаните) България трябва да окаже военна съпротива на Вермахта без оглед на преките последствия за нея. Б. Филов
категорично отхвърля подобен вариант.
Той отхвърля и втория вариант - този на легалната
опозиция в страната. Да бъдат пуснати немците в страната без договор, означава
според Б. Филов, нейната
окупация. Отхвърля го и цар
Борис III, който в този случай не би бил нищо повече
от фигурант, пленник, в собствената си страна.
Остава третият, приет и
от двамата, вариант: включване на България в Тристранния пакт и посрещане на
немците като съюзници.
И така през февруари
1941 г. всичко за подписването на Тристранния пакт е
готово. Подготовката е завършена. Следва самото
подписване, което е планирано да стане на 1 март във
Виена.
За този съдбоносен акт
са поканени проф. Б. Филов - министър-председател,
и Ив. Попов - министър на
външните работи. Отива само Б. Филов, защото Ив. Попов дипломатически се разболява.
За заминаването на бъл-

гарския премиер А. Хитлер
изпраща личния си самолет...
В 12,30 часа на 1 март
1941 г. във Виена с подписа
на Б. Филов България вече
и де юре става член на Тристранния пакт, а с това и сателит на нацистка Германия.
Един час преди това нетърпеливата хитлеристка армия
е започнала преминаването си през територията на
новия си съюзник - Царство България, за да помогне
на другия си съюзник - Италия, в нейната агресия срещу Гърция.
В Народното събрание
Б. Филов е посрещнат от
правителственото мнозинство, т. е. от депутатите фашисти с овации, с "ура" и
химна на Царството - "Шуми Марица". Това мнозинство ще вика "ура" и пак хорово ще изпълнява този
химн и на 13 декември 1941
г., когато обявява война на
Великобритания и на САЩ...
Против подписването на
Пакта гласуват 17 депутати от иначе разноликата
опозиция - демократи, земеделци и комунисти. На 6
март в своя декларация
Българската работническа
партия решително осъжда
предателския акт на пронацисткото българско правителство.
Покрай влизането в Тристранния пакт е подписана и
спогодба за търговско-икономическо сътрудничество,
чрез която хитлеристка Германия в следващите три и
половина години ограбва
България. Освен това страната е превърната в логистичен център на хитлеристката военна машина на Балканите, който действа до
9.09.1944 г. в услуга на т. нар.
източна кампания на Вермахта.
За да успокои общественото мнение и традиционно
силните русофилски настроения на народа, монархофашисткото правителство пуска слуха, че скоро и СССР
ще стане член на Тристранния пакт, въпреки че както
СССР, така и САЩ и Великобритания реагират остро
срещу българското членство в Пакта - на 3 март Великобритания скъсва дипломатическите си отношения
с България.
На 6 април, след отказа
на Югославия да подпише
Тристранния пакт, Вермахтът нахлува в нея и за една
седмица я ликвидира. Това
забавя хитлеристката агресия срещу СССР с 40 дни безценна помощ за неговата защита.
След това какво стана в
света, в Европа и България
е известно. Известно е защо имаше Нюрнбергски
процес, защо имаше процеси срещу фашистите в цяла
Европа. И естествено - защо имаше Народен съд и в
България.
Известно е и кой и как
спаси Родината ни от трета
национална катастрофа,
превръщайки я от царство
в народна република...
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9 храни за здраве и настроение
Здравословният начин
на хранене е с доказан позитивен ефект върху тялото и настроението на човек.
Но понякога имаме такива
дни, след които вечер ни
се иска просто да се потопим в кофа с течен шоколад. За тях, а и за всички
останали, има 9 храни, които са хем здравословни,
хем вкусни, а и са сигурен
източник на добро настроение и добри вибрации.
Шоколад. Понякога самата мисъл за шоколад е
достатъчна, за да предизвика усмивка на лицето ви.
Ако изберете черен шоколад, ще си предизвикате
заслужено отпускане на
кръвоносните съдове, пониско кръвно налягане и подобра циркулация на кръвта. Черният шоколад с около 70% какао бори депресията и умората. Най-доб-

ре е да се консумира 2-3
пъти в седмицата.
Кафе. Напитката, която
употребяваме всеки ден, се
характеризира с увеличаване на допамина и серотонина в човешкото тяло, и
двата хормона са отговорни за успокояване на негативните емоции.
Сьомга. Многократно е
ставало дума за благоприятните свойства на сьомгата и тя е предпочитан деликатес в много ресторанти. Тази риба е богата на
Омега 3 мастни киселини,
които имат свойството да
се борят с депресията и негативните емоции. Омега 3
мастните киселини също така подобряват ума и концентрацията.
Яйца. Бъркани, варени,
на омлет... както и да ги
предпочитате, яйцата са
страхотен източник на про-

теини, които помагат на
мускулите да се възстановят след тренировка. Съдържат и витамин D, който е
от голямо значение за
имунната система, не на
последно място, този вид
храна е добър избор за добро настроение и борене с
излишните килограми.
Червени плодове. Дали
ще ги ядете самостоятелно,
или ще ги добавите към киселото си мляко на закуска, червените плодове, като къпини, боровинки, малини, ягоди са богати на антиоксиданти, които борят
депресията, както и стареенето и подобряват състоянието на кожата.
Орехи. Орехите и други
видове ядки са много хранителни и калорични, но са
и много важни за всяка балансирана диета. Орехите
са богати на мелатонин,

който помага за добрия сън,
предотвратява диабета и се
бори с хормона на стреса.
Авокадо. Авокадото има
особена заслуга за контролирането нивата на серотонин в тялото. Бори се с умората, много е здравословно,
помага за работата на отделителната система, а кожата ви направо ще грее, ако
го консумирате редовно.
Банани. Страхотни плодове, които но дават много
енергия, богати на калий,

който помага за превенция
срещу сърдечни удари, артрит и повишен пулс. Богати
са и на витамин B, който доказано бори депресията. По
един банан за старта на всеки ден е чудесно решение.
Паста. Въглехидратите
са признат източник на добро настроение. Затова едно хранене с пълнозърнеста паста с малко мазнини
ще повиши нивото на ендорфините и производството на витамин B в тялото.

да, които сте положили за
своите постижения. Обикновено те обясняват всичко с късмета, намесата на
съдбата и нещо от този
сорт. Те не искат да признаят, че сте се потрудили
сериозно, за да получите
нова работа, повишение
или да си купите жилище.
Винаги се стремят да
смалят значението на постиженията ви. Ако някой от
приятелите ви завижда, то
този човек най-вероятно
има много ниско мнение и
за самия себе си. И за да
получи шанс да се счита за
нещо повече от вас, постоянно минимизира значени-

ето на вашите постижения.
Този човек винаги ще каже, че не заслужавате нещо, че успехът ви е супер
маловажен и незначителен
или ще изтъкне, че има много повече от вас - в материален план, в любовта и
семейството и т.н.
Винаги трябва да знаят
какво се случва с вас. Дори и да избягват срещите
си с вас, тези хора държат
да бъдат постоянно уведомени за вашето физическо
и душевно състояние. А когато някой от вашите приятели, иска да ви следва навсякъде, това не е приятелство, а по-скоро нещо като
преследване. Има хора, които на практика развиват
такава обсесия към приятелите си. Характерното за
тези хора е, че винаги се
отдръпват, когато общувате
в други приятели и познати
и дори може да се направят, че не са ви забелязали, когато сте излезли в заведение например. С тези
приятели човек никога не
знае как да се държи. Понякога могат да те обсипят
с внимание, друг път да се
направят, че не ви познават.

Внимавайте! Завиждат ви
Често завистта е прикрита под добри намерения
или остава някак незабелязана, след което се превръща в отровно поведение
от страна на някои хора
около вас. Понякога се
случва да не доловите завистта в тона на ваши близки или приятели. Така е, защото те се опитват да потиснат дълбоко това чувство. Когато не сте сигурни
дали хората около вас ви
правят комплимент и наистина ви ценят, или тайно ви
завиждат, потърсете тези 7
знака в поведението им.
Правят ви комплимент,
като по същото време ви
обиждат. Пасивно-агресивните изявления са сигурен
признак, че човекът срещу
вас ви завижда. Например
споделяте с ваша приятелка, че сте си купили нов
апартамент, а тя ви казва
"О, това е прекрасно, но не
е ли прекалено малък? Но
не е ли прекалено далече
от работата ви? Но нали
мечтаеше за къща... не можеш ли да си го позволиш?!"
Постоянно ви натякват

за грешките ви. Хората, които ви завиждат и може да
мислите за свои приятели,
няма да пропуснат удобен
или неудобен момент, в който да ви натрият носа. Те с
наслада си спомнят за вашите грешки и с още поголяма наслада ги споменават, независимо пред кого и независимо преди колко време сте ги направили.
Тези хора просто изпитват
удоволствие от провала на
другите.
Избягват да се виждат с
вас. Ясно е, че хората са
много заети и намират все
по-малко време да се виждат с приятели, но тези от
познатите ви, които непрекъснато се измъкват от срещите си с вас, най-вероятно ви завиждат и не желаят
да се срещате, за да не им
говорите за своите успехи.
Разпространяват клюки за вас. Често в живота
се случва така, че едни хора се справят по-добре от
други. Понякога в такива
моменти, когато сте постигнали нещо, което ваш приятел е искал за себе си, той

или тя може да започне да
злослови за вас зад гърба
ви, като по този начини иска да ви принизи и да изтъкне себе си, за да се почувства по-добър от вас. И
ако се опитате да поговорите с него и да изясните
защо прави това, той или
тя може да се измъкне с
някакво нелогично обяснение, като това да ви обвини, че напоследък сте станали прекалено арогантни
или сте се променили след
постижението си.
Постоянно ви казват, че
сте късметлия. Хората, които ви завиждат, никога не
признават усилията и тру-

Магистърска програма
изучава "Бийтълс"
Британски университет стартира първата
магистърска програма,
която изучава легендарната ливърпулска четворка The Beatles и поширокото й въздействие върху музиката и
обществото.
Университетът на
Ливърпул в Северозападна Англия оповести,
че вече приема заявления за курса The
Веаtles: Музикална индустрия и наследство",
който ще започне от
септември. От учебното заведение смятат, че
магистърската степен
ще се хареса на хора-

та, които в момента работят или обмислят кариера в изкуствата и в
секторите туризъм и отдих. Учебният материал включва анализ на
ролята, която групата
играе в музиката, творческите индустрии и в
по-широк мащаб в области като туризма и
наследството, пише
БТА. Студентите ще
анализират и как това
влияние може да бъде
възпроизведено на
различни места по света, и в различни индустрии и контексти.
"Щастливи сме, че
можем да предложим

изучаването на The
Beatles в нашето учебно заведение. Това, което прави магистърската степен уникална, е
фокусирането ? върху
групата по ориентиран
към бъдещето начин",
казва Холи Теслър от
музикалния факултет
на университета.
Група The Beatles,
основана в Ливърпул
през 1960 г., печели
международно признание през 10-годишната
си кариера и е смятана за една от най-влиятелните и новаторски
в музикалната история.
От dir.bg
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Снимки Пресфото БТА
и Интернет
Премиерът на Унгария Виктор
Орбан беше инжектиран вчера
срещу COVID-19 с ваксината на
китайската компания "Синофарм".
Унгария стана първата страна от
ЕС, която започна да ваксинира
населението си с китайската
ваксина срещу коронавируса, като
в същото време в страната се
правят ваксинации и с руската
ваксина "Спутник V", въпреки че
ЕС не е дал разрешение за
употребата на нито една от двете
ваксини. Орбан предупреди в
петък, че е възможно затягане на
карантинните правила в Унгария,
тъй като дневният брой на
заразените с коронавирус
достигна най-високата си
стойност досега през тази година
и се очертава опасност от
претоварване на болниците през
следващите две седмици.

Íàêðàòêî
Най-малко 11 души

Ïðåçèäåíòúò íà ×åõèÿ Ìèëîø Çåìàí î÷àêâà
äîñòàâêè íà "Ñïóòíèê V" îò Ðóñèÿ
Ïðåïàðàòúò íà "Äæîíñúí è Äæîíñúí" ïîëó÷è ðàçðåøåíèå - ÑÀÙ âå÷å
ðàçïîëàãàò ñ òðåòà âàêñèíà
Чехия очаква доставка
на руската ваксина срещу
коронавируса Спутник V"
според президента Милош
Земан, предаде ДПА.
Земан заяви по телевизия
Си Ен Ен Прима Нюз, че
се е обърнал директно към
президента Владимир
Путин с молба ваксината
да бъде предоставена на
страната му и разчита на
скорошни доставки.
"Ако правилно съм
информиран, молбата ми
ще бъде удовлетворена",
каза Земан, като добави:
"Разбира се, ще ни трябва
сертификация за употреба,
при това не непременно
от Европейската агенция
по лекарствата". Докато по
думите на Земан за него
би бил напълно достатъчен
сертификат от чешкия
Държавен институт за
контрол над лекарствата",
чешкият премиер Андрей
Бабиш неколкократно
заяви, че е необходимо
официално одобрение от
европейския орган.
По-рано в събота
министерството на здраве-

опазването съобщи, че
пандемията е взела вече
20 194 жертви в Чехия,
като повече от 90 процента от починалите са били
на възраст над 65 г. На 27
декември страната започна ваксинация, която до
събота е обхванала 644
321 жители. В Чехия се
прилагат препаратите на
"Пфайзер"/"Бионтех",
"Модерна"и "Астра Зенека".
САЩ получават трета
ваксина за превенция на
COVID-19, след като федералната агенция за контрол на храните и лекарствата разреши препарат на
"Джонсън и Джонсън",
който действа само с една
доза. Здравните експерти с
нетърпение очакват еднодозов вариант, който да
помогне, за да се ускори
ваксинацията - в надпревара с вируса, който вече
уби над 510 000 души в
САЩ и мутира по все пообезпокоителен начин.
Агенцията заяви, че
ваксината на "Джонсън и
Джонсън" предлага силна
защита срещу това, което

бяха застреляни при въоръжено
нападение срещу участници в
парти в мексиканския град Тонала.
"Телата на 10 мъже с огнестрелни
рани бяха намерени пред къщата",
се казва в изявление на прокуратурата на щата Халиско. Застреляно дете било намерено в къщата,
а жена и младеж били ранени.
Нападателите открили огън от
прозорците на пикап, уточнява
прокуратурата. От началото на т.
нар. война срещу дрогата в
Мексико, обявена от властите в
края на 2006 г., насилието рязко
нарасна в страната със 126милионно население. Всеки ден се
регистрират близо сто убийства, а
над 82 000 души са изчезнали.
Кървавото насилие се приписва
главно на наркокартелите и
бандите, замесени в трафик на
наркотици през границата със
САЩ. Те получават пари и от
отвличания, изнудвания и други
престъпления, и често са
свързани със силите за сигурност.

Талибани

са застреляли трима членове на
семейството на убит журналист в
западната афганистанска провинция Гор. Журналистът Бисмиллах
Адел Аимак, главен редактор на
частна радиостанция в своята
провинция, беше застрелян от
неизвестни нападатели на 1
януари. В четвъртък въоръжени
мъже са нападнали къщата на
баща му в град Фироз Кох.
Мотивът за атаката не е ясен.
Талибаните убили трима души,
ранили четирима и отвлекли други
трима членове ан семейството.

Мъж
Осем души бяха арестувани в събота вечерта в датската столица
Копенхаген по време на протести срещу ограничителните мерки
заради коронавируса, с участието на близо 1200 души. Протестите
бяха организирани от радикалното движение "Мъже в черно Дания", което организира няколко подобни демонстрации от декември насам. Това беше първата демонстрация след решението на
датското правителство да продължи голяма част от действащите
рестрикции срещу коронавируса до началото на април.

има най-голямо значение тежко заболяване, хоспитализация и смърт. Една доза
е показала 85% защита
при масово изследване,
което е обхванало три
континента - защита,
оставаща силна дори в
страни като Южна Африка,
където се разпространяват
най-смущаващите варианти. Доставките на няколко
милиона дози, които ще
бъдат разпределени между

щатите, може да започнат
още днес. До края на март
компанията очаква да
достави 20 млн. дози за
САЩ, а 100 милиона - до
лятото. Компанията кандидатства също за разрешение за спешна употреба на
ваксината си в Европа и от
Световната здравна организация. "Джонсън и
Джонсън" цели да произведе около 1 милиард дози
до края на годината. ç

беше застрелян от полицията в
Швеция, след като заплашил
служителите на реда с оръжие.
Мъжът, който бил спрян от
полицията на улица в западното
стокхолмско предградие Гримста,
представлявал сериозна заплаха,
което накарало полицаите да
открият огън. Нападателят, на
възраст между 60 и 70 г., бил
откаран в болницата, където
починал от раните си. Не е ясно
защо полицията е спряла мъжа.

ÑÀÙ: Ïðèíö Ñàëìàí ëè÷íî ðàçïîðåäèë
ëèêâèäèðàíåòî íà Êàøîãè

Престолонаследникът Мохамед бин Салман е поръчал убийството на
саудитския журналист Джамал Кашоги през 2018 г. в Истанбул,
твърдят разузнавателните служби на САЩ

Зверското убийство на
саудитския журналист Джамал Кашоги през 2018 г. е
било поръчано лично от
престолонаследника Мохамед бин Салман. В това е
убеден Вашингтон, който
обаче няма да наказва пряко виновника, пише "Дойче
веле".
Тайният американски
доклад за убийството на
Джамал Кашоги е еднозначен и директорката на националното разузнаване Аврил Хайнс го резюмира в
10 секунди: "Нашата оценка
е: операцията по залавянето и убийството на Джамал
Кашоги е одобрена от Мохамед бин Салман." Досега

американските власти не са
го заявявали така категорично. Доналд Тръмп и неговият държавен секретар Майк
Помпео поставяха под съмнение съучастието на престолонаследника в бруталното убийство в саудитското
консулство в Истанбул. Те
следваха мотото: нищо конкретно не се знае.
Оказва се обаче, че подробният секретен доклад е
наличен отдавна: Конгресът
задължи правителството
още преди две години да го
публикува. Но чак след
встъпването на администрацията на Байдън това се случи. И според новия държавен секретар Антъни Блин-

кен това е голяма победа:
"Фактът, че осигуряваме
прозрачност и като американско правителство осветяваме случилото се, е една значителна стъпка". Въпреки това, за момента директни санкции на САЩ срещу престолонаследника на
Саудитска Арабия не са наложени. Блинкен аргументира това по следния начин:
"Отношенията със Саудитска Арабия са важни. Имаме
важни интереси там. И запазваме ангажимента си
към защитата на кралството. Затова не искаме да прекъсваме отношенията си
чрез нашите действия, а да
постигнем нов баланс." ç
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Âåëèêîáðèòàíèÿ ñúçäàâà äúðæàâíà áàíêà
çà ôèíàíñèðàíå íà èíôðàñòðóêòóðà

Папа Франциск благославя вярващите по време на неделната обедна
молитва на пл. "Св. Петър" във Ватикана. Същевременно апостолическият нунций в Ирак съобщи, че е дал положителен тест за COVID-19,
но визитата на папа Франциск в Ирак от 5 до 8 март ще се осъществи по план. Ирак регистрира пик на случаите на КОВИД-19 напоследък и властите забраниха пътуванията между провинциите.

Британският финансов
министър Риши Сунак ще
обяви в сряда, по повод
представянето на бюджета,
създаването на държавна
банка, която ще финансира многомилиардни инфраструктурни проекти в подкрепа на потиснатата от
пандемията икономика, пише АФП.
Тази банка, която ще бъде открита през пролетта,
първоначално ще бъде захранена 12 млрд. лири капитал, към който ще бъдат добавени 10 млрд. лири заеми, гарантирани от държавата. Това ще даде възможност за над 40 млрд. лири

инвестиции в инфраструктура, например транспорт
или възобновяема енергия,
"която ще даде тласък на
икономиката", като същевременно ще помогне на Великобритания да постигне
целта си въглеродна неутралност, посочва Сунак в
комюнике.
Бюджетът, който се очаква да бъде представен на 3
март и да съпътства възстановяването на британската
икономика, ще бъде първият след ефективното излизане на страната от единния
пазар и Европейския митнически съюз. Брутният й вътрешен продукт се сви с ре-

корден темп от 9,9 на сто
през 2020 г. заради шока от
здравната криза заради коронавируса, която парализира цели сектори в продължение на месеци. Предвижда се новият локдаун, в сила от началото на януари,
постепенно да бъде отменен
между март и края на юни.
През юни миналата година премиерът консерватор Борис Джонсън заяви,
че иска да черпи вдъхновение от "Новия курс" на американския президент Франклин Д. Рузвелт за съживяване на икономиката, като
инвестира мащабно в инфраструктура. ç

Íàé-ìàëêî ñåäåì çàãèíàëè â Ìèàíìà
ïðè ïðîòåñòè ñðåùó âîåííèÿ ïðåâðàò
Ïîëèöèÿòà ðàçïîëîæè çíà÷èòåëíè ñèëè â íàé-ãîëåìèòå ãðàäîâå, çà
äà ïðåäîòâðàòè äåìîíñòðàöèèòå
Полицията в Мианма
вчера откри огън по
протестиращи срещу
военния преврат и уби
най-малко шестима души
във втория ден на репресии над демонстрациите в
цялата страна, предаде
Ройтерс. Отделно една
жена почина от вероятен
сърдечен удар, след като
полицията разпръсна
учителски протест със
зашеметяващи гранати в
Янгон.
В Мианма цари хаос
откакто армията взе
властта и задържа лидерката на гражданското
правителство Аун Сан Су
Чжи и голяма част от
ръководството на партията й на 1 февруари. Военните твърдят, че е имало
измами на изборите през
ноември, които партията
на Аун Сан Су Чжи спечели убедително. Превратът
сложи край на плахите

опити за демокрация след
близо 50 години военно
управление, изкара на
улиците стотици хиляди
души и беше осъден от
западните страни.
Полицията стреля по
протестиращите в Янгон,
след като не успя да ги
разпръсне със зашеметяващи гранати, сълзотворен газ и изстрели във
въздуха. Един мъж е
починал, след като бил
докаран с огнестрелна
рана в гърдите в болница,
съобщи пожелал анонимност лекар. При стрелбата
на полицията има и ранени. Полицията откри огън
и по демонстранти и в
южния град Дауей, като
уби трима и рани още
няколко, съобщи местен
политик. Медията "Мианма
сега" съобщи за двама
убити в град Мандалей.
Полицията в Мианма
разположи рано в събота

значителни свои сили в
двата най-големи града на
страната, Янгон и Мандалай, за да затрудни протестните прояви срещу
военния преврат, предаде
АП. Кризата в Мианма
претърпя драматичен
развой, след като посланикът на страната в ООН,
на специална сесия на
общото събрание на
организацията, заяви, че
остава лоялен на отстранената от военните лидерка Аун Сан Су Чжи и
призова международната
общност да окаже натиск
върху армията да предаде
властта.
В Янгон и Мандалай,
където всеки ден има
демонстрации срещу
военния преврат в Мианма, имаше арести. Полицията прилага заповедите
на военния съвет, управляващ Мианма, да не
бъдат допускани събира-

Полицията стреля по протестиращите в Янгон, Мианма, след като
не успя да ги разпръсне със зашеметяващи гранати, сълзотворен
газ и изстрели във въздуха

ния на едно място на
петима и повече души. В
много други градове на
Мианма също се провеждат демонстрации срещу
преврата, извършен на 1
февруари.
Превратът нанесе удар
на крехкото развитие на
демокрацията в Мианма
след пет десетилетия на
военно управление.

Партията на Су Чжи
убедително спечели
парламентарните избори
в страната ноември и се
очакваше да сформира
правителство за нов
управленски мандат, но
армията блокира работата на парламента и
задържа Су Чжи и високопоставени членове на
нейното правителство. ç

Ñòîòèöè êðàâè, äúðæàíè ìåñåöè íà êîðàá ïðè
òåæêè óñëîâèÿ, òðÿáâà äà áúäàò åâòàíàçèðàíè

Деца продават храна на улицата в нигерийския град Джангебе, където над
300 момичета бяха отвлечени от въоръжени мъже в петък от правителственото средно училище за момичета. Полицията и военните са започнали
съвместни операции за спасяване на децата. Това е второто подобно
отвличане за по-малко от седмица в регион, който все по-често е
атакуван от бойци и престъпни банди.

Над 850 крави, прекарали месеци на кораб в Средиземно море, вече не са
годни за транспортиране и
трябва да бъдат убити, обяви испанското министерство на земеделието, потвърждавайки по-ранна информация на Ройтерс.
Кравите са държани в
"адски" условия, както ги определи защитник на правата на животните, на кораба
"Карим Аллах", който акостира в югоизточното испанско пристанище Картахена
в четвъртък, след като през
последните два месеца се
опитваше да намери купувач за добитъка. Животни-

те бяха отхвърлени от няколко държави заради опасенията, че имат вируса на
син език. Този вирус, пренасян от насекоми, причинява куцота и кръвоизливи
сред говедата. Синият език
не засяга хората.
Поверителен доклад на
ветеринарни лекари, видян
от Ройтерс, заключава, че
животните са се измъчили
от продължителното пътуване и евтаназията ще бъде най-доброто решение за
тяхното здраве и благосъстояние. В доклада не се посочва дали кравите са боледували от син език. В
изявление днес министер-

ството на земеделието на
Испания потвърди констатациите в доклада и заяви,
че собствениците на кораба трябва да убият добитъка.
Плавателният съд найнапред тръгна от Картахена, за да достави добитъка до Турция. Властите там
обаче блокираха пратката
и спряха вноса на живи животни от Испания, страхувайки се от болестта син
език. Това отхвърляне превърна кораба, регистриран
в Ливан, в международен
парий, след като още няколко държави му отказаха достъп. ç
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Тимът от
Разград
направи
важна крачка
към десета
поредна титла
Лудогорец направи
важна крачка към 10-а
поредна титла на България, след като надигра с
1:0 ЦСКА в мач от 19-ия
кръг на Първа лига. С
този успех "орлите" се
откъснаха на шест точки
пред "червените", които
остават на второто място
след грешните стъпки на
Локомотив (Пд) и Арда.
Единственото попадение
вкара Бърнард Текпетей
още в четвъртата минута.
Домакините бяха без
своя капитан Светослав
Дяков, който получи
травма в предишния
двубой на тима срещу
Локомотив (Пд) и не успя
да се възстанови. Неговото място зае Алекс Сантана, който се завърна след
контузия, която не му
позволи да вземе участие
в първите два шампионатни мача през тази година.
Големият отсъстващ при
"червените" бе Адалберто
Пеняранда, който отпада
от срещата поради травма. Атаката поведе Жорди
Кайседо, а след почивката
се появиха двете нови
попълнения Бисмарк
Чарлс и Мено Кох.
"В Англия казват, че
това е мач за шест точки,
но в крайна сметка взимаш само три. Всеки
двубой е важен, когато се
бориш за титлата. В сряда
ни предстои среща за
Купата. Трябва да се

Бърнард Текпетей (вдясно) отбеляза своето дебютно попадение с екипа на Лудогорец

"×åðâåíèòå" áåç Àìîñ Þãà ñðåùó ×åðíî ìîðå
ЦСКА няма да може да разчита на полузащитника си Амос
Юга в предстоящия осминафинал за Купата на България срещу
Черно море. Двубоят е утре от 17,30 часа на стадион "Българска
армия". Футболистът няма да е на разположение на Бруно Акрапович заради натрупани жълти картони.
Юга си изкара наказание заради разправия след края на
редовното време на мача с Лудогорец. Това бе пети жълт картон
за 28-годишния французин и сега той ще бъде наказан от Дисциплинарната комисия към БФС. Аут за мача с "моряците" ще
бъдат още Адалберто Пеняранда и Жеферсон. Венецуелецът пропусна и двубоя с "орлите" заради проблем с адукторите, а бразилецът още не е напълно възстановен.
възстановим по найбързия начин. През първото полувреме играхме
така, както исках. През
второто отворихме зоните
в атака. Не ми хареса
това, което видях през
второто полувреме, защото нямахме ритъм. Трябва
да се направим подобрение в това отношение. До
последно треперихме.
Имахме преднина и нямаше нужда да атакуваме.
Вярвам в това, което
правим. Необходимо ни е
време, но няма паника.
Вярвам, че в бъдеще ще
се подобряваме", заяви

след дербито треньорът
на Лудогорец Валдас
Дамбраускас.
Наставникът на ЦСКА
Бруно Акрапович заяви,
че отборът му е бил подобър на терена, но е
загубил заради разконцентрирана игра през
първото полувреме. "Причината за загубата е
първото полувреме. Дадохме го на противника,
без да знаем защо. Играчите не реагираха така,
както искам аз. Ние сме
по-добрите, казах им на
момчетата - то се вижда
на терена, технически

стоим по-добре, физически също, но трябва да сме
концентрирани, да играем
силно от първата минута.
Не съм доволен. Не
направихме нещата както
трябва. Понякога съдията
свиреше без причина и
спираше атаките. Имахме
достатъчно възможности да
уцелим вратата, много
удари към вратата, но
завършващият го нямаше.
Мислехме как да дублираме
техните крила, но тренировката е едно, а мачът друго. Работихме два-три
дни, но получихме гол от
такава ситуация, затова съм
ядосан още повече. Нещата
покрай новите играчи със
сигурност ще се подобряват, но трябва време,
двама влязоха за първи
път. Те имат качество, ще
стават по-добри, но трябва
през това време да събираме и точки. Още сме в
играта - виждам, че можем
да доминираме, другият път
ще ги надиграваме 90
минути. Беше въпрос на
време кога ще влезе
топката в тяхната врата",
коментира Бруно Акрапович.ç



Ëóäîãîðåö íàíåñå
øàìïèîíñêè óäàð ïî ÖÑÊÀ

Íàêðàòêî
Локомотив (Сф)
разби с 6:0

Нефтохимик в мач от 20-ия
кръг на Втора лига. "Железничарите" не оставиха
никакви съмнения в постигането на победата и още през
първото полувреме вече
водеха с 3:0. След успеха
столичният тим събра 39
точки и остава на втора
позиция в класирането.
Лидерът Пирин е с 41, а
третият Спортист (Своге) - с
32. Нефтохимик от своя
страна продължава да затъва
и записа втора поредна
загуба с шест гола. Ситуацията на бургазлии е отчайваща
и тимът е на дъното с едва
седем точки. Други резултати
от кръга: Пирин (Благоевград) - Септември (Симитли)
2:0, Добруджа - Спортист
(Своге) 1:2 и Миньор
(Перник) - Локомотив (Горна
Оряховица) 1:0.

Здравко Лазаров
бе освободен

от поста старши треньор на
Вихрен (Сандански). Раздялата с Електричката идва,
въпреки двете поредни
победи срещу Надежда
(Доброславци) и Велбъжд,
съобщава "Пирин спорт".
"Вярно е, тръгвам си от
Вихрен. Обади ми се човек от
ръководството и ми каза, че
е нужна промяна. Пожелавам
успех на отбора в битката за
Втора лига", коментира
Лазаров.

Матийо Февр
(Франция) завоюва
своята втора
победа в стартове за
Световната купа по ски
алпийски дисциплини, след
като спечели втория гигантски слалом, който се проведе
в Банско. Французинът, който
изненадващо стана световен
шампион в дисциплината, за
втори пореден ден бе лидер
след първото спускане, като
задържа водачеството си и
във второто. Втори на
подиума вчера се качи Марко
Одермат (Швейцария), който
изостана на 0.75 секунди от
победителя. Трети завърши
Алески Пентюро (Франция).
Алберт Попов не завърши
първия манш.

Ïúðâà ëèãà - 19-è êðúã
Ботев (Вр) - Царско село
0:3
0:1 Андерсон Кордейро 12, 0:2 Панайотис Лука 24
дузпа, 0:3 Димитър Костадинов 73; червен картон Илия Миланов (Ботев) 55
Локомотив (Пд) - Етър
1:1
1:0 Георги Минчев 42, 1:1 Пламен Крачунов 70; червен
картон - Здравко Илиев (Етър) 82
Славия - Арда (Кърджали)
3:2
0:1 Тонислав Йорданов 15, 1:1 Питър Макрилос 16, 1:2
Румен Руменов 40, 2:2 Георги Т.Вълчев 55, 3:2 Питър
Макрилос 72
Лудогорец - ЦСКА
1:0
1:0 Бърнард Текпетей 4
Черно море - Берое
2:1
1:0 Зе Гомес 21, 2:0 Родриго Енрике 50 дузпа, 2:1
Октавио 74
Ботев (Пд) - Монтана и ЦСКА 1948 - Левски
след приключване на броя

Наставникът на Ботев (Вр)
Антони Здравков бе разочарован от загубата на тима му с
0:3 от Царско село и заяви, че
ако ръководството на клуба
реши ще си тръгне. "Започнахме мача доста сковано и
припряно. Грешки винаги може
да се случат, но когато
сгрешим получаваме гол, а
когато другите сгрешат, ние не
го правим. Нямаше и помен от
играта срещу Берое и Арда.
Дори и да бяхме били, нямаше
да е решителен този мач, а
играчите сякаш помислиха, че
е едва ли не финал. Напрежение трябва да има по оста
доктор-масажист, а не при
футболистите. Въобще не се
притеснявам за поста си. Аз
знам къде съм и какво трябва
да се направи. Ако ръководството реши, ставам и си
тръгвам", каза Здравков.

Åêçåêóòîðêàòà íà Ïèðîíêîâà ñúòâîðè
ãîëÿìà ñåíçàöèÿ â Ìåëáúðí

Бившият
нападател на
ЦСКА с
основен
принос за
равенството
на Ростов
при
гостуването
на лидера в
руската
Висша лига
Бившият вече нападател
на ЦСКА Али Соу направи
фантастичен дебют в
руската Висша лига. 26годишният гамбийски
футболист отбеляза и
двата гола за новия си
отбор Ростов, който изненада като гост лидера в
класирането на Русия
Зенит и се пребори за
равенство 2:2 в Санкт
Петербург. Мачът бе от 20ия кръг на руския шампионат, а гостите играха с
човек по-малко повече от
половин час, след като
червен картон получи
Максим Осипенко в 56-ата
минута.
Соу стана автор на
първия гол в мача - минута преди края на първата
част. След почивката
домакините съумяха да
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Ôàíòàñòè÷åí Àëè Ñîó
øîêèðà Çåíèò ñ äâà ãîëà

Али Соу дебютира с два гола в силното първенство на Русия

обърнат резултата в своя
полза, след като вече
имаха числено преимущество на терена. Николай
Поярков си отбеляза
автогол и това помогна на
Зенит да изравни в 73-тата
минута, а само пет покъсно Далер Кузяев направи резултата 2:1. В 89ата минута обаче Соу
вкара втори гол в двубоя и

спаси тима си от поражение. Това бе втори мач за
Али Соу с фланелката на
Ростов, но първи в първенството. Наскоро той
дебютира за тима си за
Купата на Русия.
Трябва да се отбележи,
че и двата гола на Соу бяха
крайно любопитни. При
първия кълбото се удари в
тялото му след рикошет и

това изненада стража на
питерци Михаил Кержаков,
който изпусна топката и тя
се търкулна във вратата.
При попадението за 2:2 пък
гамбиецът се оказа на
точното място в правилния
момент и успя да отклони
топката в мрежата, не и
без сериозна доза късмет,
след изстрел на свой
съотборник.
"Каква битка! Страхотно начало", написа Али
Соу в Instagram след
срещата.
Така Ростов заема пето
място в класирането с 33
точки, а Зенит продължава
да е първи с 42, като
серията на питерци от три
поредни победи в шампионата бе прекъсната. Втори
е ЦСКА (Москва) с 37
точки, а трети и четвърти са
съответно Спартак (Москва)
и Сочи с по 36 точки.
Сочи постигна разгромна победа с 4:0 срещу
Арсенал (Тула) в друг мач
от кръга, с който се подновява сезонът в Русия.
Българите в двата тима Ивелин Попов за домакините и Георги Костадинов
за гостите, не играха.

Попето все още се възстановява от контузия, а
Костадинов беше наказан.
Силен мач за Сочи изигра
бившият халф на Левски
Жоаозиньо. Бразилецът
вкара един от головете,
след като преди няколко
дни се разписа и за
победата над Краснодар
за Купата на Русия.
Гостите от Тула се
държаха равностойно до
почивката, но след това
рухнаха. Резултата откри
Антон Заболотний в
51-вата минута, а след 120
секунди Сергей Терехов
заби топката във вратата
на Арсенал за 2:0. След
още няколко минути Сочи
вече водеше с 3:0. Този
път Жоазиньо стреля
майсторски от фаул и
стражът на Арсенал Артур
Нигматулин само изгледа
как топката влиза във
вратата. Точка на спора
сложи Артур Юсупов в 67ата минута.
Арсенал (Тула) е в
серия от 4 загуби в първенството и се намира на
14-о място в класирането.
След "артилеристите" са
само Уфа и Тамбов.ç

Òðåíüîðúò íà Áîëîíÿ
ãîòâè Âàëåíòèí Àíòîâ
çà òèòóëÿð â ñðÿäà
Българският централен защитник Валентин Антов се очаква да запише първите си минути с
фланелката на новия си отбор Болоня в сряда.
Възможно е младият ни талант дори да бъде в
стартовия състав на "рособлу", когато неговият
тим гостува на Каляри в междинен кръг от Серия
"А". Това обяви сръбският наставник на Болоня
Синиша Михайлович.
"Дайкс още не се е възстановил от травма,
надяваме се да можем да разчитаме на него срещу
Каляри, също както и на Томиясу. Ако никой от
тях не се възстанови навреме, при положение,
че и Данило е наказан, Антов е единственият
централен защитник, с когото разполагаме освен Сумаоро", сподели Михайлович, цитиран от
zerocinquantuno.it, след победата на Болоня у дома с 2:0 срещу Лацио в среща от 24-тия кръг на
Серия "А" и му нанесе трета загуба в последните
четири мача във всички турнири. В 16-ата минута римските "орли" получиха дузпа за нарушение
на Николас Домингос, но вратарят Скорупски отрази удара на Чиро Имобиле от бялата точка. Три
минути след това Болоня поведе с гол на Мбайе.
В 64-тата минута домакините удвоиха преднината след удар на Никола Сансоне.
След успеха си тимът на Синиша Михайлович
има 28 точки на 11-ата позиция. Лацио е шести
с 43.
Ювентус се издъни и завърши 1:1 при визитата си на Верона в друг мач от кръга. Домакините дори натиснаха след изравнителния гол и
само чудесните намеси на Войчех Шчесни спасиха точката за "бианконерите".
Скоро след почивката Кристиано Роналдо (49)
изведе гостите напред в резултата след асистенция на Киеза в наказателното поле. Антонин Барак (77) изравни, а в 86-ата минута домакините
бяха близо и до пълния обрат. След далечен удар
на Лазович топката разтресе напречната греда.ç

Стойка Кръстева и Радослав Панталеев станаха носители на купа "Странджа" в 72-ото издание на международния турнир по бокс,
който се проведе в зала "София"
Снимки Пресфото БТА

Êðèñòèàí Äèìèòðîâ è Õàéäóê ïîâàëèõà Ðèåêà ñëåä äðàìà â êðàÿ
Хайдук (Сплит) изигра един от най-добрите си мачове в
иначе разочароващия сезон и победи с 1:0 Риека в 160-ото
издание на адриатическото дерби. Единствения гол в мача вкара Умут Найир в 72-рата минута след асистенция на новото
попълнение Марко Ливая. Кристиан Димитров беше титуляр за
Хайдук и цял мач, като се отличи с няколко важни намеси.
Големият герой за тима от Сплит беше вратарят Ловре Калинич,

който спаси дузпа в шестата минута на добавеното време.
Друг от привлечените наскоро футболисти - Александър Качаниклич, също имаше голяма заслуга за победата на Хайдук.
Именно той започна атаката, довела до попадението на Найир.
Хайдук е пети в класирането, на цели 22 точки зад водача
Осиек. Риека е на четвърта позиция, а в топ 3 са Динамо
(Загреб) и Горица.ç
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Тв програма - понеделник, 1 март
12.00
12.30
13.30
15.00
16.00
07.00
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
11.15
12.00
12.30
12.45
13.45
14.00
15.30
16.00
16.30
17.15
17.30
18.10
18.30
19.15
20.00
21.00
22.00
22.15
22.45
23.20
00.20
01.35
02.35
03.35
04.50
05.50
06.50

"Студио Икономика" (п)
"Дискусионен клуб" (п)
"Общество и култура" (п)
ТВ пазар
"Актуално от деня" (п)
ТВ пазар
Музикален антракт
Документален филм
ТВ пазар
"За историята свободно" (п)
ТВ пазар
"Нашият следобед с БСТВ"
Новини
Музикален антракт
"Думата е ваша" - открита линия
ТВ пазар
"Бялата приказка на Черно море" документален филм
ТВ пазар
Новини - централна емисия
"Актуално от деня"
"Не се страхувай" с Васил Василев
"Лява политика" (п)
ТВ пазар
Новини (п)
"Актуално от деня" (п)
"Не се страхувай" (п)
"Нашият следобед с БСТВ" (п)
"Общество и култура" (п)
"Дискусионен клуб" (п)
"За историята свободно" (п)
"Студио Икономика" (п)
"Лява политика" (п)
Музикален антракт

ÁÍÒ 1
06.00 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Законът на Дойл - тв филм /3 сезон,
12 епизод/ (12)
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Ангел детски - тв филм /Чехия,
2016 г./
15.15 Малка нощна приказка - детски тв
филм /2 част/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg - Пътят към Трети март.
България 1871-1878 г.
22.00 Под игото - тв филм /3 част/
23.00 По света и у нас
23.30 Библиотеката
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Джинс /п/
04.25 Законът на Дойл - тв филм /3 сезон,
12 епизод/п/ (12)

bTV
05.40 "Мис Сладкиш" /п./ - сериал, еп. 4
06.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
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17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
21.00
22.30
23.30
00.00
01.00
02.00
02.30
04.50

Кадиев
bTV Новините - обедна емисия
"Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
"Навсякъде ти" - сериал, еп. 31
Премиера: "Истинска любов" - сериал, еп. 47
Премиера: "Спасители в планината" сериал, с. 12, еп. 7
bTV Новините
"Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
Премиера: "Малки убийства" - сериал, еп. 35
bTV Новините - централна емисия
Премиера: "Безмилостен град" - сериал, еп. 41
Премиера: "Белези" - сериал, еп. 2
"Шоуто на Николаос Цитиридис"
bTV Новините - късна емисия
"Любимката на краля" - сериал, еп.
13 (последен)
"Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 83
bTV Новините /п./
"Преди обед" /п./ - токшоу
"Божествено" - сериал, еп. 17

ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

ÇÅÌß
София 1301
ул. „Позитано“ 20А
факс 944-26-26
email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg
bTV Cinema, 23.00 ч., "Прелестни създания" фентъзи, романтичен, драма, в ролите: Олдън
Еренрайк, Алис Енглърт, Ема Томпсън, Вайола
Дейвис, Джереми Айрънс, Зоуи Дойч, Еми Росъм

bTV Action
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, с. 3, еп. 19 22
08.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 9
09.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 2
10.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 5
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 21
12.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 16
13.00 "Престъпна война 2: Ловът" - екшън
(САЩ, 2019), в ролите: Уил Юн Лий,
Джърмейн Лъв, Рори Маркъм, Кейти
Кийн и др.
15.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 10
16.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 3
17.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 17
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 22
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" сериал, с. 5, еп. 6
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Червената
линия" - сериал, еп. 3
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Код "Меркурий" екшън, трилър (САЩ, 1998), в ролите: Брус Уилис, Ким Дикънс, Алек
Болдуин, Мико Хюз и др.
00.00 "Червената линия" - сериал, еп. 3
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 22
02.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 6
03.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 17
04.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 3

bTV COMEDY
05.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 6,
еп. 7, 8
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "Теория за големия взрив" /п./ сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Психоложки" /п./ - сериал
10.00 "Деца на килограм 2" - комедия,
семеен (САЩ, Канада, 2005), в ролите: Стив Мартин, Бони Хънт, Хилари
Дъф, Пайпър Перабо, Кармен Електра, Тейлър Лаутнър, Юджийн Леви
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Психоложки" /п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно шоу
18.00 "Приятели" - сериал, еп. 19, 20
19.00 "Теория за големия взрив" - сериал,
с. 7, еп. 2
19.30 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7, еп.
10
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 5,
еп. 5
22.00 "Психоложки" - сериал, еп. 7, 8

Затопляне
Днес в сутрешните часове облачността от североизток ще започне
да се увеличава и през деня на места ще превали слаб дъжд, в Североизточна България и Централния Предбалкан примесен със сняг. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 4-5 градуса в североизточните райони до 14 градуса
в крайните югозападни райони. Температурата в София ще бъде 7-8
градуса. Над Черноморието ще има значителна облачност и от север
на юг на много места ще превали слаб дъжд. Максимални температури ще бъдат 6-8 градуса. В планините облачността от североизток
също ще се увеличи и ще превали слаб сняг. Ще духа умерен до силен
северен вятър. Максималната температура на височина 1200 м ще
бъде около 1 градус, на 2000 м - около минус 6 градуса.
Във вторник над Източна България през по-голямата част от деня
вятърът ще бъде североизточен и облачността ще се задържи предимно значителна, почти без валежи. Над Западна България още сутринта
вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и облачността ще започне да намалява. Температурите ще бъдат без съществена промяна.
На 3 март ще бъде слънчево, дневните температури ще се повишат
и преобладаващите максимални ще бъдат 10-15 градуса. До вечерта
вятърът ще отслабне, в много райони и ще стихне.

23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
15, еп. 15, 16
00.00 "По-сърдити старчета" - комедия
(САЩ, 1995), в ролите: Уолтър Матау, Джак Лемън, София Лорен, АнМаргрет, Бърджис Мередит, Дарил
Хана, Кевин Полак и др.
02.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema
05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал, с.
2, еп. 3
07.00 "Черният рицар: Възраждане" - екшън, трилър, криминален (САЩ, Великобритания, 2012), в ролите: Крисчън Бейл, Гари Олдман, Том Харди,
Лиъм Нийсън, Ан Хатауей, Марион
Котияр, Морган Фрийман, Майкъл
Кейн и др.
10.15 "В кадър" - рубрика
10.30 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 2,
еп. 5, 6
12.30 "В кадър" - рубрика
12.45 "Творческа почивка" - романтичен,
комедия (тв филм, САЩ, 2017), в
ролите: Сара Ру, Стив Бакич, Терил
Родъри, Джордана Ларги и др.
14.30 "Принцесата воин" - екшън, исторически, биографичен (Монголия, САЩ,
2013), в ролите: Сукха Арюнбямба,
Цегмед Аюрзана, Батменд Бааст, Отгонжаргал Давасурен и др.
16.30 "Умисъл за убийство" - трилър (САЩ,
2017), в ролите: Маргърит Моро,
Джордан Белфи, Джесика Блекмор,
Ариан Зукър, Иън Патрик Уилямс
18.15 "В кадър" - рубрика
18.30 "Обявявам ви за законни Чък и Лари"
- комедия, романтичен (САЩ, 2007),
в ролите: Адам Сандлър, Кевин
Джеймс, Джесика Бийл, Дан Акройд,
Винг Реймс, Стив Бушеми, Рейчъл
Драч, Ричард Чембърлейн, Ник Сордсън и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Ингрид отива на Запад" комедия, драма (САЩ, 2017), в ролите: Обри Плаза, Елизабет Олсън,
О`Шей Джаксън мл., Уайът Ръсел,
Били Магнюсън, Пом Клементиеф
23.00 "Прелестни създания" - фентъзи, романтичен, драма (САЩ, 2013), в
ролите: Олдън Еренрайк, Алис Енглърт, Ема Томпсън, Вайола Дейвис,
Джереми Айрънс, Зоуи Дойч, Еми
Росъм и др.
01.30 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал, с.
2, еп. 5, 6
03.45 "Музика на тишината" - биографичен
(Италия, 2017), в ролите: Антонио
Бандерас, Джорди Мойя, Тоби Себасчън, Алесандро Спердути, Луиза
Раниери и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.30 "Военни престъпления" - сериал, сезон 17 /п/
06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Мерием" (премиера) - сериал
13.30 "Изпитанията на живота" (премиера)
- сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка"
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Като две капки вода All Stars" (нов
сезон) - музикално шоу
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления" - сериал, сезон 17
00.30 "Нюанси синьо" - сериал, сезон 2
01.30 "Незабравимо" - сериал, сезон 3
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Изпитанията на живота" - сериал /п/
04.30 "Мерием" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà
06.10 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 1 /п/
07.00 "Норм-полярният мечок: Ключовете
към кралството" - аним. филм /п/
08.45 "Убийства в Мидсъмър" - сериал,
сезон 2
11.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 1
12.00 "Падингтън 2" - приключенска филм
с уч. на Хю Грант, Хю Боневил, Сали
Хокинс, Джули Уолтърс, Брендън Глийсън, Самюел Джослин и др. /п/
14.00 "Запази последния танц 2" - романтична драма с уч. на Изабела Мико,
Калъмбъс Шорт, Жаклин Бисе, Мария Брукс, Обри Долар, Тре Армстронг и др /п/
15.50 "Лесна, а?" - комедия с уч. на Ема
Стоун, Аманда Байнс, Лиса Кудроу,
Пен Беджли, Томас Хейдън Чърч,
Патриша Кларксън, Стенли Тучи /п/
17.45 "Дневниците на принцесата: Кралски
бъркотии" - комедия с уч. на Ан
Хатауей, Джули Андрюс, Хектор Елизондо, Крис Пейн, Джон Рис-Дейвис,
Калъм Блуи др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 7
21.00 Церемония по връчване на 78-те
награди "Златен Глобус"
00.30 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 7 /п/
01.15 "Лесна услуга" - трилър с уч. на Ана
Кендрик, Блейк Лайвли, Хенри Голдинг, Рупърт Френд и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 40
ВОДОРАВНО: "Сирената на Мисисипи". Металокерамика. Ол. "Бохеми". Ирина Тасева. Варена. Оти (Мерлин). Ат. Рин. Рабат. Колева (Стефания). ИВЕКО. Тинаки. Ител. Вин (Мишел). Вал. Ленин (Владимир).
Лам. НЕК. Читател. Тананарив. Кета. Етика. Мар (Николай). РА. Табан.
Текила. Олин (Лена). Чатал. Донева (Виолета). Авила. Окарина. Авал.
Код. Марокен. Рони (Старши, Жозеф Бьокс). Окови. Пивовар. Чанита
("Целувката на Чанита"). АН. Но. Алемани. Арова (Соня). Ла. "Риголето".
Анит. Ротас (Василис). Кулата. Алат. "Нарита". "Ти". "Авенир". Синева.
Са (Мануел). Арара. Мак. Ама. Етер. Сак. Високоговорител. "Да". "Долината". Аги. Омар. Навигатори. Еноти. Санитар. "Локомотив"
ОТВЕСНО: "Симовата чета". "Аполон и Мидас". Рехабилитатори. Атанасова (Мария). Ветеран. Табакова (Цветана). Ареколин. Наметала.
Алакол. СИВ. Киги. Калин. Кетен. Ревер. ТА. Онат (Илхан). "То". Акинет. Динамика. Агата. Баки. Илитон. Рагу. Мотор. Неролин. Кенар.
Нол (Дитер). Савар (Феликс). Раритет. Таке. "Очилата". ИЛ. Манивела. Ивана. Ети (Уйлям). Ера. Рима. Алан. Лавината. Атигек. Сита.
"Мама". Иро. Аретино (Пиетро). Сикатив. "На". "Алото". Аваре. ОМ.
САС. Винаров (Иван). Кавалер. Лото. Ви. Еренер (Сертаб). Лико.
Ананас. Мит. Повик. Кирилова (Росица). Ити. Ада. Миланов (Асен).
Ванадинит. Ракаров (Кирил).

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.

ИЗДАТЕЛ
Проф. Светлана ШАРЕНКОВА
Управител на КООПМЕДИЯ ООД
ssharenkova@abv.bg
РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ
944-10-20
Теофан ГЕРМАНОВ
Ваня БОЮКЛИЕВА
ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Теофан ГЕРМАНОВ
946-19-02
ЗАМ. ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Гаврил ГАВРИЛОВ
ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР
Бони НЕМСКИ
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Любомир СТОИМЕНОВ
ИКОНОМИКА, ЗЕМЕДЕЛИЕ,
КООПЕРАЦИЯ
Петър ХАДЖИЕВ
МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
Володя СТРАТИЕВ – зав. отдел
Петър ПЪДЕВ
КУЛТУРА
zemia_kultura@abv.bg
Теменужка ХРИСТОВА
СПОРТ
zemia_sport@abv.bg
Гаврил ГАВРИЛОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Съботник
Теменужка ХРИСТОВА
Бони НЕМСКИ
Патриот и Турция днес
Теофан ГЕРМАНОВ
СТИЛИСТ
Добромира МАНЕВА
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Величка ТАСКОВА,
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ÊÓËÒÓÐÀ

Áúëãàðñêèòå
êóëòóðíè èíñòèòóòè
â Öåíòðàëíà Åâðîïà
ùå îòáåëåæàò
çàåäíî 3 ìàðò
Българските културни институти в Берлин,
Прага, Братислава,
Будапеща и Рим ще
отбележат националния
празник с обща инициатива - онлайн прожекции на филми и концерт на Софийската
филхармония. Програмата ще е достъпна
само за Германия,
Чехия, Словакия,
Унгария и Италия.
Тридневна празнична
онлайн програма по
повод 3 март - от 19.00
ч. на 1 март до 19.00 ч.
на 2 март ще бъде
излъчен българският
документален филм
"Непобеденият генерал
- Владимир Вазов'' с
игрални елементи за
живота на големия
български патриот,
генерал Владимир
Вазов (1868-1945).
Филмът е на български
език с английски
субтитри. На 2 и на 3
март публиката ще
може да гледа българския игрален филм
‚‚Възвишение''. ç
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Âèðòóîçúò Ìèøà Ìàéñêè ãîñòóâà
íà Ñîôèéñêàòà ôèëõàðìîíèÿ
Миша Майски ще
изнесе концерт на 10
март в зала "България",
Софийската филхармония
е домакин на събитието.
На диригентския пулт
застава Александър Земцов. Виртуозният челист е
подготвил програма със
знакови за кариерата му
произведения на Рахманинов, Чайковски, Брух и
Сен-Санс.
Световноизвестният
виолончелист Миша
Майски е определян като
един от най-ярките музиканти на XXI век и е
единственият, учил при
двамата най-велики
челисти на XX век Мстислав Ростропович и
Григорий Пятигорски.
Роден през 1948 г. в Рига,
Латвия, през 1962 г.
Майски постъпва в Ленинградската консерватория и три години покъсно дебютира с Ленинградска филхармония.
През 1973 г. дебютира в
Карнеги Хол, Ню Йорк, с
Питсбъргския симфони-

чен оркестър. Триумфът
му е толкова категоричен, че след концерта
анонимен меценат му
подарява виолончело от
италианския майстор
Монтаняни. От тогава
музикантът пътува в
самолет с билет за
двама - виолончелото е
винаги до него.
През 1975 г. печели
първата награда на

международния конкурс
за виолончело "Гаспар
Касадо" във Флоренция и
това слага началото на
световната музикална
кариера на виртуоза. Той
е почетен гост на всички
големи световни зали и
свири с най-добрите
оркестри, с диригентиЛенард Бърнстейн, Зубин
Мета, Владимир Ашкенази, Даниел Баренбойм,

Актрисата Мила Кунис
ще изиграе главната
роля в нов филм на
Nеtflix.
Лентата е адаптация
по популярен роман.
Това e "Най-голямата
късметлийка". Актрисата
не ce e снимала във
филми от известно време. Тя e решила, че cега
e най-подходящият момент да ce завърне.
Книгата излезе преди
шест години и ce превърна във водещ бестселър.
Нейният автор Джесика
Кнол ще работи и по

сценария на филма.
Сюжетът разказва за
привидно успяла жена,
която крие много мистерии зад своя триумф.
Кунис играе и ролята
на Рейчъл Нюман във
филма "Американски
психар 2", чиято премиера бе през 2002 г. в
Англия и в САЩ. От 1998
до 2006 г. участва във
всичките 201 епизода от
8-те сезона на небезизвестния в САЩ сериал
"Шеметни години" в
ролята на Джаки Бъркхарт. ç
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Ìèëà Êóíèñ ñ íîâ ôèëì "Íàé-ãîëÿìàòà êúñìåòëèéêà"

Джузеппе Синополи.
Една цяла година (2000 г.)
Майски посвещава своята концертна дейност на
Йохан Себастиан Бах,
изнасяйки над сто Бахови концерта по целия
свят. "Никога няма да ми
стигне времето, за да
разуча и изсвиря всичко,
което искам", казва
Майски, който ще гостува
у нас. ç

Íàêðàòêî
Синът на Ален Делон
идва у нас

Синът на един от найголемите секссимволи в
киното Ален Делон - АленФабиен, идва в България.
Филм с участието на наймалкия наследник на френската легенда е сред фаворитите за награда от "София
филм фест". Премиерата на
лентата "Диви дни" ще бъде у
нас през следващия месец.
Очаква се младият АленФабиен Делон да пристигне в
страната ни за няколко дни.
Това ще бъде първо посещение на актьора в България.
"Диви дни" ще се бори с още
11 филма за престижната
филмова награда.

Êàðòèíà íà Âàí Ãîã ùå
áúäå ïðåäëîæåíà íà òúðã

Сребърни монети
на 2300 години се
съхраняват
в Русенския музей

Рядка картина на Ван Гог, която
датира от парижкия му период и
все още е частно притежание, ще
бъде предложена на търг през март
от аукционна къща "Сотбис", предаде Франс прес. Пасторалната
творба е озаглавена "Улична сцена
в Монмартр" и датира от 1887 г. На
картината е един от символите на
Монмартър - вятърната мелница
"Мулен де ла Галет". От 1920 г. се
намира в частна колекция. Предварителната оценка е около 5-8 милиона евро.
Нидерландският художник е смятан за един от най-великите художници в историята на европейското
изкуство. Автор е на около 900 картини и 1100 рисунки. Приживе остава непризнат, посмъртно слава-

През 1978 г. съвсем случайно тракторист, който извършвал оран между русенските
села Пиргово и Мечка,
попаднал на истинско
съкровище от над 390
монети. Днес то се съхранява
в Регионалния исторически
музей в Русе. "Това е найголямата находка от сребърни имитации на тетрадрахми
на Филип II Македонски от
типа, известен като "ВъртежуБукурещ" - по името на двете
населени места Въртежу и
Букурещ", каза Деян Драгоев
- археолог и нумизмат.
Находката се датира от II-I
век преди Христа. Колекцията
е от 395 монети.

та му се разнася, след като на 17
март 1901 г. в Париж са изложени
71 от неговите произведения. За ог-

ромната сума от 97,5 милиона долара бе продаден преди години неговата картина "Ириси". ç

