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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Ïðèðîäíèÿò ãàç ïîåâòèíÿâà ñ áëèçî

13%, öåíèòå íà ïàðíîòî, òîïëàòà

âîäà è òîêà îñòàâàò ñúùèòå

ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ  5

Ñâåòëîçàð Íèêîëîâ:
Äàâàõà íè ïî 36 õàï÷åòà
â ïëàñòìàñîâà ÷àøêà
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днес

Èçðàåë âúâåæäà
âå÷åðåí ÷àñ çà
ïðàçíèêà Ïóðèì
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Израелските власти ре-
шиха да въведат от днес
вечерен час във връзка с
еврейския религиозен
празник Пурим. Целта на
мярката е да бъдат
предотвратени случаи на
заразяване с коронави-
рус. Вечерният час ще
трае от 20:30 до 05:00
ч. местно време от
четвъртък до неделя
сутринта. През трите дни
ще бъдат забранени
събиранията на едно
място на повече от
десетима души в закрити
помещения и на повече
от 20 души на открито. ç

ßñåí Ïåòðîâ
âðúùà Ãúëúáèíîâ
â íàöèîíàëíèÿ

ÑÏÎÐÒ

Новият селекционер на
националния отбор по
футбол Ясен Петров ще
разчита на централния
нападател Андрей Гълъби-
нов, който играе в елит-
ния италиански Специя.
Гълъбинов твърдо ще бъде
в състава, а даже е
гласен и за титуляр, стига
да не получи контузия.
Първото ни изпитание по
пътя към Мондиал 2022 в
Катар е срещу швейцар-
ците в София на 25 март.
Само няколко дни след
това - на 28 март, имаме
още по-тежък мач на
родна земя. Тогава играем
с Италия. На 31 март пък
нашите гостуват в
Белфаст на Северна
Ирландия.

"На края на 10-го-
дишно управление
ГЕРБ залагат мини,
които ще гърмят в
следващите 10 години.
Сигнализираха ни
синдикални дейци и
работници, за нас е
стара тема, но ще я
припомня - става
дума за концесията на
летище София -
стратегически обект за
националната сигур-
ност на България",
разкри лидерът на
БСП Корнелия Нино-
ва в декларация от
името на парламен-
тарната група на
левицата от трибуната
на Народното събра-
ние. Тя напомни, че
през 2020 г. концесио-
нерът потвърди
офертата и ангажи-
ментите си по догово-
ра, но по информация
на БСП властта  се
готви да отложи
изпълнението на

ÃÅÐÁ

Ñîöèàëèñòèòå ñå àíãàæèðàò:
Äúðæàâàòà, à íå êîíöåñèîíåð
ùå å ñòîïàíèíúò íà îáåêòèòå
îò íàöèîíàëíî çíà÷åíèå

Ìåäèéíîòî
çàêîíîäàòåëñòâî
â „12 áåç 5“,
èëè çàùî ñìå
„áàíàíîâà
ðåïóáëèêà“
ïî ñâîáîäà
íà ñëîâîòî

последните часове
от живота на
44-тото народно
събрание  правител-

В
ството на Борисов
предложи "на юруш"
изменения в Закона за
радиото и телевизията,
които по същество
кардинално променят
управлението и финанси-
рането на т. нар. общест-
вени медии БНТ и БНР, за
които всички ние плаща-
ме. И това се прави
извънредно, спешно и на
парче!? Сякаш сме в
ситуация на война или на
природен катаклизъм. Да,
ама не! Най-вече нами-
рисва на Голям Страх!
Страх, че Борисов и ГЕРБ
ще загубят властта, а
когато увеличат мандати-
те на сегашните генерал-
ни директори на общест-
вените медии от три на
пет години - ще остане
някаква надеждица за
безплатна медийна
пропаганда на провалено-
то управление на Борисов
и неговата клика.

Предложените промени
са направо безсрамни -
защото няма да има нов
избор на генерални
директори, които да
започнат "на чисто", а на
сегашните се подаряват
още 2 или 5 години
държавен управленски
"бонус"!? Предлага се
подмяна и на Управител-
ните съвети с едничката
цел да бъдат назначени
"удобни" за ГЕРБ тв и
радио началници. И това
се случва в последните
седмици на Бойковото
правителство, в условията
на последно място на
България по свобода на
словото в ЕС.

Всичко е до болка
ясно - Борисов е разпо-
редил промени в медий-
ния закон, защото е в
паника, че ще загуби из-
борите от БСП! След по-
вече от 200 дни на все-
народни протести срещу
корумпираното му управ-
ление, след масовото
недоволство от мизерия-
та, бедността и неравенс-
твото, след рекорден
срив в личния му рейтинг
той и ГЕРБ искат да си
купят медиен комфорт
с нашите пари.

за 10 години напред
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Цените на горивата
у нас пак полудяха. За
последния месец масо-
вият бензин е поскъп-
нал с 9 ст. за литър
(4,81%), а тенденцията
е за нови увеличения.
Само във вторник сут-
ринта средните цени на
бензина, дизела и про-
пан-бутана се качиха с
2 стотинки, показват
данните на специализи-
рания портал Fuelo.net.

ÁÑÏ

çàëàãà
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задълженията на
концесионера с 10
години, но не и на
правата му!? Концеси-
онерът ще влезе във
владение, започва
съкращаване на ра-
ботници, ще се пови-
шат летищните такси,
които ще плащат
пътниците. Така 10
години концесионерът
ще печели и 10 годи-
ни няма да направи и
1 лев инвестиции,
които са негово
задължение по дого-
вор. БСП се ангажира
обектите от значение
за националната
сигурност да не се
отдават на концесия,
както е в модерна и
икономически развита
Европа. Те ще се
стопанисват и управ-
ляват от държавата,
без да се крадат, а
приходите от тях ще
се ползват от българ-
ските граждани. ç

Öåíèòå íà ãîðèâàòà ó íàñ ïàê ïîëóäÿõà
Ìàñîâèÿò
áåíçèí óäàðè
íàä 2 ëåâà
çà ëèòúð,
ïîñêúïâàíåòî
ñàìî çà ìåñåö
å ïî÷òè 5%

В края на януари сред-
ната цена на литър от
обикновения бензин А
95 бе 1.87, а в момента
е 1.96 лв. Положението
е същото и при дизело-
вото гориво - увеличе-
ние с 8 ст. за месец до
средно 1.95 лв. Пак то-
зи вторник "ЛУКойл" и
"Петрол" сложиха 3 ст.
отгоре и вече го прода-
ват по 1.98 лв. Най-осе-
заемо е поскъпнал про-

пан-бутанът, който пре-
ди месец се търгуваше
около 93 ст./л, а сега -
средно по 1.01 лв./л, ко-
ето прави близо 9% по-
вишение.

Разликите в цените
са значителни, като по
традиция по-дребните
играчи предлагат по-
достъпни за джоба го-
рива, а големите вери-
ги вдигат високо лет-
вата.  5

София. Българската православна църква отбеляза вчера осем години от избора и интронизацията на Негово Светейшес-
тво Неофит за Български патриарх и Софийски митрополит. В митрополитската катедрала "Св. великомъченица Неделя"
беше отслужена архиерейска Света литургия. Богослужението възглави Белоградчишкият епископ Поликарп - викарий на
патриарх Неофит. Снимка Пресфото БТА
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Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА,

председател на
Съвета по култура
и медии към НС
на БСП
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21% от пълнолетните
българи заявяват катего-
ричното си намерение да
се ваксинират. Най-много
желаещи да се ваксинират
има сред хората на въз-
раст над 40 години, сред
висшистите и сред жители-
те на столицата. Това
показват данните от
последното национално
представително изследва-
не на "Екзакта Рисърч
Груп", приключило на 22
февруари, съобщи Топно-
вини.бг. Екзакта Рисърч
Груп обединява изследова-
тели, които са работили
заедно в екип над 14
години в бившия НЦИОМ
(Национален център за
изучаване на обществено-
то мнение), към Народното
събрание. 42% от българи-
те не отказват да се
ваксинират, но посочват,
че изпитват колебания по
различни причини. 9% се
колебаят главно заради
здравословните си  проб-
леми - алергии или автои-
мунни заболявания. Това
твърдят по-често жени и

Æåëàåùèòå äà ñå âàêñèíèðàò -
íàä 40 ãîäèíè, âèñøèñòè
è æèòåëè íà ñòîëèöàòà
29,2% îò ïúëíîëåòíèòå áúëãàðè çàâÿâàò,
÷å íÿìàò íàìåðåíèå äà ñå âàêñèíèðàò

Ìàòåìàòèê: Â ìîìåíòà ñìå â ðàçãàðà íà òðåòà âúëíà îò çàðàçàòà
В момента се намираме в раз-

гара на третата вълна на пандеми-
ята и сега имахме така наречена-
та промяна в режима. С данните
от последните два дни имаме нов
скок, който се дължи на новите
мерки за разхлабване - връщане-
то на децата в училище и отваря-
нето на фитнесите. Трябва да има
сериозен епидемиологичен анализ
от РЗИ колко от тези нови случаи
откъде идват, заяви пред "Нова те-
левизия" математикът и препода-
вател в Нов български универси-
тет Лъчезар Томов. По думите му
тестването за COVID-19 е доста
нестабилно. Спада броят на нап-

ценки около милион и половина
души би трябвало да са прекарали
болестта досега. Това не трябва да
ни успокоява, категоричен е Томов.
Според него, ако на 1 март отворят
ресторантите и заведенията, има ве-
роятност броят на заразените да се
увеличи още повече. "Всичко зави-
си от поведението на хората", посо-
чи Томов и допълни, че ако тези за-
ведения са полупразни, това, което
ще се получи, е, че няма да има
голям принос и те ще са на загуба.
Ако са много пълни, ще има много
бърза експлозия, ново евентуално
затваряне и те отново ще са на за-
губа, предупреди още математикът.ç

хора на възраст над 60
години. 14% се колебаят,
защото не знаят доколко
ефективни са ваксините и
колко дълго ще могат да ги
предпазват. 19% твърдят, че
се нуждаят от повече
информация за възможните
странични действия на
ваксините върху здравето
на хората и затова се
колебаят как да постъпят.

Само ден след като в "Дър-
жавен вестник" беше обнарод-
ван Закон за допълнение на На-
казателнопроцесуалния кодекс, с
който беше създаден особен про-
курор по разследването срещу
главния прокурор или негов за-
местник, президентът Румен Ра-
дев сезира Конституционния съд
с искане основни текстове от за-
кона да бъдат обявени за проти-
воконституционни, съобщиха от

прессекретариата на държавния
глава.

В своето искане президентът
развива аргументите за противо-
конституционност на спорните
разпоредби, които бяха изтъкнати
от него и на 10 февруари, в мо-
тивите за ветото на Закона за
допълнение на НПК, уточнява БТА.
С въвеждането на фигурата на
особен прокурор по разследва-
нето срещу главния прокурор или

29,2% от пълнолетните
българи завяват, че нямат
намерение да се ваксини-
рат. Тази позиция се
споделя по-често от
мъже, от хора на възраст
между 18 и 40 години, от
жители на малките градо-
ве и на селата у нас. 6%
от интервюираните твър-
дят, че вече имат антите-
ла и по тази причина не

смятат за нужно да се
ваксинират. 1.8% отгова-
рят, че вече са се вакси-
нирали. Ако сравним тези
данни с данните на "Ек-
закта" от края на октомв-
ри 2020 г., когато ваксини-
те все още се очакваха,
то сега се регистрира
спад в дела на категорич-
но нежелаещите да си
поставят ваксина - от 41%
през октомври 2020г. на
29% през февруари 2021 г.
В същото време, колебае-
щите се дали да си поста-
вят ваксини, са нараснали
с 14% - от 28% в края на
октомври 2020г. на 42%
през февруари 2021г. Ако
това е трайна тенденция,
то успешността на масо-
вата ваксинация у нас във
все по-голяма степен ще
зависи от качествата на
разяснителната кампания.
Изследването е национал-
но представително за
пълнолетното население
на страната и е проведе-
но в периода 15-22 февру-
ари 2021 г. Интервюирани
"лице в лице" са 1005
пълнолетни лица в 123
гнезда в 90 населени
места на страната. Изс-
ледването е реализирано
със собствени средства.ç

равените PCR тестове. Освен то-
ва не се тестват някои групи на
населението, свързани с училищ-
ната система, поради което брой-
ката се подценява сериозно. Ка-
то видите 30 или 80 деца, които
са заразени в статистиката, това
означава, че са карантинирани 80
класа. И тази бройка трябва да
се умножи по някакво число - по
3 или по 4. Заради това подценя-
ване в тестването се получава та-
ка, че със закъснение научаваме
какво се случва и епидемията се
разпространява по-силно, откол-
кото показват данните, предуп-
реди експертът. По неговите пре-

От стр.1

  България днес е из-
правена пред много по-
важни проблеми, свърза-
ни със здравната, соци-
алната и моралната кри-
за... Парламентът и пра-
вителството също са с не-
обратимо сринат рейтинг.
Кой дава правото на кли-
ката на Борисов зад гър-
ба на обществото и жур-
налистите да прокарват
решения, които се нуж-
даят от широк обществен
и професионален дебат?
ГЕРБ кадруват като за
последно - осигуряват си
топли местенца в неясно-
то следизборно бъдеще,
гарантират партийния си
интерес и овладяват клю-
чови регулаторни органи,
държавни дружества, об-
ществени поръчки, а се-
га и обществените медии.

Предстоят избори, ко-
ито ще се проведат в ек-
стремална среда заради
COVID-19. Политическите
мероприятия и срещи ще
са сведени до минимум,
а дебатът между партии-
те и техните политики ще
се провежда главно в ме-
диите  и социалните мре-
жи. Така не е било нико-
га от началото на прехо-
да! А след подобни про-
мени в БНТ и БНР за как-
ва журналистическа ети-
ка и безпристрастност
или за медиен политичес-
ки баланс можем да го-
ворим!?

Някога тъмносиният
шеф на БНТ Асен Агов се
изпусна и рече: "Телеви-
зията върви след победи-
телите". Нима за 30 годи-
ни нищо не се е проме-
нило!? По-скоро промяна-
та е към по-зле - Бълга-
рия е на срамното 111-о
място по свобода на сло-
вото (при влизането в ЕС
бяхме на 35-о). По този
показател сме след Па-
нама, Габон и Мозамбик
и сме мъничко преди Аф-
ганистан и Конго...

При управлението на
ГЕРБ различното мнение
системно беше мачкано
с цензура и автоцензура,
страх, полицейщина, под-
слушване и оклеветяване
в проправителствените и
платените жълти медии.
Борисов нарича журна-
листите "мисирки" или "ту-
лупи", когато не са му
удобни.

Докога ще търпим то-
ва? Време е за промяна
на този порочен мафиот-
ско-мутренски модел. От
нас зависи! Да го напра-
вим заедно на 4 април!

Ðàäåâ îñïîðè ïðåä Êîíñòèòóöèîííèÿ
ñúä ñúçäàâàíåòî íà ñïåöèàëåí ïðîêóðîð

Лъчезар Томов

негов заместник и с предаване-
то на подсъдността по тези дела
изцяло към Специализирания на-
казателен съд се засягат основ-
ни конституционни ценности ка-
то независимостта на прокуро-
рите в рамките на съдебната
власт, равенството на граждани-
те пред закона и забраната на
извънредните съдилища, се по-
сочва в съобщението на прези-
дентството.ç

Ìåäèéíîòî
çàêîíîäàòåëñòâî
â "12 áåç 5", èëè
çàùî ñìå "áàíàíîâà
ðåïóáëèêà" ïî
ñâîáîäà íà ñëîâîòî
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"Най-добрата оценка на
страната в момента дават
фактите. Ние сме на пос-
ледно място по справяне с
корупцията за 2020 г.
според "Трансперънси
интернешънъл", на първо
място по социално нера-
венство, на първо място по
процент от населението,
което живее с материални
лишения, включително 1
586 000 български граждани
на прага на бедността",
лаконичният анализ напра-
ви лидерът на БСП Корне-
лия Нинова по БНР-Плов-
див.

В ефира на БНР-Плов-
див Нинова даде и други
конкретни факти, според
които едва 53% от учени-
ците на 15-годишна въз-
раст са функционално
грамотни, а в здравеопаз-
ването сме на първо
място по доплащане от
джоба на всеки.

"Наследството на
Борисов е тежко, но ние
като общество имаме сили
да го преодолеем, да
възстановим страната.
Съществуват две паралел-
ни държави - едната е
институционалната, която
взима легитимните реше-
ния, а другата е скритата и
задкулисната, която реал-
но управлява."

Лидерът на българските

"Íå ìîæå äà èìà êîàëèöèÿ ñ
ÃÅÐÁ - òîâà å ïðèíöèïíîòî
íè ðåøåíèå", êàòåãîðè÷íà å
ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ

социалисти посочи после-
дователността и неотстъп-
чивостта в поведението на
БСП: "Ние доказахме в
изминалите четири години,
че можем да се справим
с подобни въпроси". Тя
припомни за отказа й в
началото на мандата да
бъде председател на
Народното събрание и да
участва в скрити дого-
ворки.

"През тези четири
години останахме катего-
рична и ясна опозиция и
изградихме алтернатива
като показахме множество
алтернативни закони",
добави още тя.

Нинова разясни в радио
ефира и за борбата й със
задкулисието вътре в
партията, като откровено
сподели: "Много тежка
реформа в партията,
говоря принципно, не само
за случая с Георги Гергов."
За пример тя даде БСП
като единствената партия,
която по европейски начин
направи пряк избор на
председател. "Това е сила
да дадеш властта на
хората те да решават.
Близо 80% от членовете на
партията гласуваха и
подкрепиха линията на
политика, която представ-
лявам последните четири
години", припомни лидерът

ванието промените трябва
да се осъществят чрез
обвързване на образова-
нието с икономиката, по
думите на Нинова, която
поясни, че това включва
преглед на съдържанието
на учебниците, защото е
прекалено сложно и има
подменени исторически
факти, както и един учеб-
ник да е за един клас в
цялата страна.

Като водач на листата
с кандидатите за депутати
в Пловдив, Корнелия
Нинова заяви: "Избрах
този район, защото смя-
там, че там, където е
трудно, там трябва да е
лидерът". На въпроса как
ще постъпи при евентуал-
но възникване на напре-
жение заради листите в
Пловдив, Корнелия Нинова
отговори: "Не съжалявам,
че изключих Гергов точно
преди парламентарните
избори и не смятам, че
обърквам амбициите на
партията", категорична бе
тя. "Не може да има
коалиция с ГЕРБ - това е
принципно решение",
категорично завърши
лидерът на БСП.ç

Èðåíà Àòàíàñîâà: Ñàìî ñ èçáîðíà àêòèâíîñò ùå
ñïðåì ìàíèïóëàöèèòå è ùå ïîñòèãíåì ïðîìÿíà

Êîðíåëèÿ Íèíîâà íà âúïðîñ çàùî å âîäà÷ â Ïëîâäèâ:

Ëèäåðúò å òàì, êúäåòî
å íàé-òðóäíî

на БСП.
"Най-важните акценти

от програмата за управле-
ние на БСП са доходите,
здравеопазването, образо-
ванието и развитието на
икономиката", категорична
бе Корнелия Нинова по
отношение на платформата
на БСП за парламентарни-
те избори на 4 април.

Нинова посочи, че от
БСП са предложили преиз-
числяване на всички
пенсии.

По отношение на
здравеопазването предсе-
дателят на БСП отново
изтъкна,че социалистите
искат качествено да се
промени модела и начина
на финансиране и на
функциониране на здрав-
ната система. "Болниците
да не са търговски дру-
жества, регионализация
на здравеопазването, ДДС
на лекарствата да е 9%, и
да гарантираме достойно
заплащане на медицинс-
кия труд, чрез държавна
политика с наредба, която
да дава базова заплата и
след това всяка болница
да доизгражда."

В системата на образо-

Момент от посещение на Корнелия Нинова в Пловдив и срещата й с
пловдивските социалисти

Шумен скандал се разра-
зи около кметицата на район
"Красно село" Росина Станис-
лавова, избрана с листата на
десницата. Оказа се, че в СОС
е депозирана жалба, че кме-
тицата и екипът й са си раз-
дали големи възнаграждения
за работа по проект за соци-
ален патронаж за хора с ув-
реждания и бедни граждани в
условията на COVID-19. Кме-
тицата се оправдава, че с ко-
легите й са влагали по 4 часа
дневно допълнителен труд по
проекта и че в програмата са
предвидени средства за мени-
джмънт и управление, че всич-
ки общини постъпвали така.
Оказа се, че сумата е над 40
000 лева от над 365 000 об-
що за проекта. Говори се за
заплати от 1200 лева месеч-
но, което е 4-5, че и повече
пъти от пенсиите на хората,
които се обгрижват от соци-
алния патронаж и преживяват
в унизителни условия и ужа-
сяваща бедност.

Кметицата отказа да вър-
не парите, собствената й пар-
тия "Демократична България"
предизборно сне доверието от
нея, засега... Компетентните
органи трябва да кажат док-
рай истината по този казус,
както и по казуса с оголения
кабел с течащ ток от незакон-
ния павилион, който преди дни
уби едно българско дете… Нуж-
на е истина и наказания, а не
пиар и помпозни оправдания…

Но проблемът е и много
по-дълбок. Той е в порочната
схема на грантовите проекти
и тяхното управление. Явно и
там съвсем легално вирее
алъш-вериш на принципа
"Мистър и Мисис (минимум)
10%". Преди няколко месеца
стана ясно, че в НПО за дари-
телство "ценните експерти" са
си раздавали десетки хиляди
левове заплати и безлихвени
кредити за жилище с народ-
ните пари от нашите дарения.
Ако се окаже, че в правилата
е една трета от европейската
помощ да отива за чиновни-
ци, виновни са не толкова об-
лажилите се, колкото Европа,
която вече е чиновническа, а
не социална и християнска. За-
що милостинята по модела на
Сорос замести държавната
грижа за хората и контрол към
парите! Помощта за нуждае-
щите се не е хранилка за "ме-
ниджъри", а благотворител-
ността не е прищявка за "фи-
лантропи". Защо дядо Добри
или отец Иван не се нуждаеха
от хонорари, за да събират да-
рения за църквата или да из-
държат приют за безпризорни
деца!? Лицемерно е милосър-
дието на лъскавите елити, ко-
ито с едната ръка докарват хо-
рата до системна мизерия, а
после им "помагат", но заде-
ляйки за себе си лъвския пай,
докато им хвърлят трохите.

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ

Ñèò ãëàäåí
ïîäÿæäà

ÏðèÇÅÌßâàíå

обединим, за да променим уп-
равлението на страната."

Въпросът за евентуална коа-
лиция след изборите, зам.-пред-
седателят на БСП коментира та-
ка: "Позицията на Националния
съвет на БСП и на ръководство-
то на партията е, че в зависи-
мост от резултатите, ако се на-
лага коалиция, ще направим до-
питване до всички членове. Ня-
ма никакъв шанс от такова до-
питване да излезе новината, че
те ни препоръчват да се коали-
раме с ГЕРБ."

Анастасова призова по вре-
ме на разговора по БНТ хората
да отидат до урните на 4 април:
"Само с активност на изборите
можем да предотвратим манипу-
лациите", категорична е тя.ç

ред категоричното мнение на де-
путата от левицата Ирена Анас-
тасова. "Неслучайно сме първа-
та политическа партия от парла-
ментарно представените партии
с готова листи и програма. На-
шата платформа стъпва върху до-
кумента "Визия за България", по-
сочи по БНТ народният предста-
вител.

"Търсихме съответните екс-
перти, които отговарят на прио-
ритети ни за развитие на Бълга-
рия и на тази основа подредих-
ме листите си. Приключихме под-
редбата им, определяйки и име-
ната от гражданската ни квота",
обясни зам.-председателят на
БСП Ирена Анастасова в нацио-
налния ефир.

На въпрос как левицата е из-

брала гражданската си квота,
Анастасова коментира: "Всички
имена, които сега се виждат в
листите на БСП, са предложения
от нашите организации по мес-
та. Със самите хора е воден раз-
говор след това от ръководство,
това са предложения от нашите
членове по места. Тоест чухме
това, което те ни предлагат".

Анастасова припомни, че в
изминалите четири години на
44-тото народно събрание БСП
многократно е искала вот на не-
доверие на правителството, ос-
тавката на премиера и на ресор-
ни министри, свързани с различ-
ни провали: "Когато имаме таки-
ва заявки, означава, че сме го-
тови за избори. Отдавна сме го-
тови за тях. Всички трябва да се

БСП влиза подготвена в пре-
дизборната кампания за парла-
ментарния вот на 4 април, спо-
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Необратими щети по
пшеницата от измръзване
има в цяла България. Най-
големи са пораженията в
регионите на Велико
Търново, Търговище, Разг-
рад, Шумен,  Русе, Варна и
отчасти в Добричко. Пло-
щите с пшеница не само
жълтеят, но на много места
се доближават до кафяв
цвят. Това е четвъртия
замръз с такъв мащаб за
последните 20 години.
Фермерите разтревожени
за пшеницата в Добру-
джа,отбелязва сайтът
АгроКлуб.

Отрицателните темпера-
тури през миналата седми-
ца в Добруджа доведоха
до пожълтяване на пшени-
цата. Това съобщи Радости-
на Жекова, председател на
Добруджанския съюз на
зърнопроизводителите. "На
места температурите
паднаха до -14, дори -18

градуса без снежна пок-
ривка. Абсолютно навсякъ-
де пшениците са опърле-
ни", коментира производи-
телката. След около 10-14
дни ще стане ясно колко и
какви са пораженията по
посевите. "Със сигурност
ще има щети, въпросът е
колко са големи. Поне на
този етап не сме много
притеснени, но все пак се
надявам да не се стигне
до разваляне на посеви,
тъй като днес си говорих-
ме с колеги, че във Вар-
ненско има много лоши
пшеници", допълни още
Жекова.

Към момента има влага,
слънчево е, тори се нався-
къде, тъй като пшеницата
трябва да се подхрани, за
да влезе нормално във
вегетация. Притеснителна
е обаче прогнозата за
месец март, сподели
Радостина Жекова. Спо-

Очакванията на земеделските
стопани за сериозни последствия
след тежката и суха 2020 г. са на
път да се случат. Финансовите уда-
ри стопаните от Добруджа продъл-
жават. "Голяма беше изненадата с
цената на торовете. Възходящата
тенденция доведе до оскъпяване
на амониевия нитрат, който вече
струва 600 лв./тон", обобщи Ра-
достина Жекова, председател на
Добруджанския съюз на зърноп-
роизводителите. Тя посочи, че през
август миналата година цената му
е била 280 лв./тон. За 6 месеца
амониевият нитрат се оскъпява с
повече от 100% като достига 600
лв./тон, изчислява Жекова. Към
момента цената му е най-висока-
та за последните 5 години.

Шоковото увеличение е неп-
риятна изненада за всички, които
са оставили закупуването на азот-
ни торове по това време на годи-
ната. Това обаче е нормално, тъй

Øîêîâî ïîñêúïâàíå íà àçîòíèòå òîðîâå,
öåíàòà èì ñå âäèãíà ñ  íàä 100%

ред синоптиците тогава ще
има много големи темпе-
ратурни амплитуди. Расте-
нията вече излизат от
покой, вегетацията тръгва
и много ниските темпера-
тури няма да повлияят
благоприятно. "Ако се
случат прогнозите от +20
до -10 градуса, това ще
бъде пагубно", не крие
тревогите си производи-
телката. Общо 1 200 000
дка са площите с пшеница
в Добричка област.

Подготовката на про-
летната кампания върви
успешно. Има сериозно

като не всеки производител, осо-
бено след загубите от 2020 г., е
имал възможност да купи необхо-
димите количества по-рано. След
изключително слабата зърнена ре-
колта в Добруджа много от про-
изводителите изтеглиха кредити, за
да покрият плащанията си към дос-
тавчици на семена, торове, пре-
парати, горива и да платят ренти

Êîðìîðàíè õàïâàò
ðèáèòå îò ÿçîâèð
"Èñêúð", åäèíèÿò
áðÿã òîòàëíî
îáåçðèáåí

Сибирският студ, връхлетял
страната и задържал се повече
от седмица, определено удължи
сезона на подледния риболов по
обичайните родопски язовири.
Същевременно спря подранило-
то пролетно раздвижване на топ-
лолюбивите риби, за което има-
ше първи признаци, предаде
НЛРС - СРБР.  Към 23 февруари
най-малкият от поредицата язо-
вири покрай пътя Батак- Доспат
"Малък Беглик" продължава да е
атрактивна и най-достъпна дес-
тинация за любителите на под-
ледния риболов. Рибите са ак-
тивни, макар да са по-дребни
от тези по околните язовири.
Преобладават костурите, но се
хващат и бабушки. Като класи-
чески подход се възприема ри-
боловът с мормишки, но и въ-
дица на плувка дава резултати.

Тъкмо да обявим звучно, че
платиката на язовир "Искър"
тръгна, заради първи хванати
риби на фидер там в приустие-
вата част, но ще трябва да от-
ложим тази новина. Драстич-
ното застудяване неминуемо я
пресече и вероятно ще трябва
да се изчака обичайното й вре-
ме за риболов-от началото на
март. На залива при "Щъркело-
во гнездо" положението е ка-
тастрофално - рибата изчезна
тотално. Казват, че по-явилите
се големи ята с корморани са
я прогонили и може би има ис-
тина в тази версия.

Необичайно подранили кара-
куди излязоха в плитка вода по
ръкавите на язовир "Ястребино"
в топлите февруарски дни. На фи-
дер се правеше силен риболов
и то на едри риби от половинка
нагоре. Но студът ги върна в дъл-
боката вода и пресече апетита
им. Сега рибарите ще чакат след-
ващо омекване на времето, за
да продължат шоуто.

Силен пъстървов риболов
върви през последните седмици
на р. Огоста при град Монтана,
добрите новини от тази част на
реката продължават и до 23 фев-
руари. Там пъстървите са актив-
ни и вдигат адреналина на ри-
барите. На реката е въведен ре-
жим "хвани-пусни". По долното
течение на реката сега на мода
са морунашите, навлезли от Ду-
нав и към тях вниманието ще е
трайно.

Става някакъв риболов по
река Янтра, но няма чудеса. Из-
лизат редки кефали и още по-
редки бели мрени, но пък са са-
мо маркови риби. Регулярно хра-
нене на мястото с бели червеи
е предпоставка за успех. Инте-
ресно е да се отбележи, че фи-
дерните въдици имат категорич-
но предимство. На плувка почти
никаква риба не се лови.ç

татъчните количества, които оста-
ват за българския пазар. Според
Радостина Жекова производители-
те имат сключени договори за из-
нос, които трябва да изпълнят.

Към сумите, които трябва да
отделят за наторяване през про-
летната кампания, производителите
трябва да калкулират и близо 15
% увеличение на цените на семе-
ната. "Това вече е обичайно, това
е тенденция. Всяка година имаме
скок в цените на семената с 10-
15 %", допълни Жекова. Според
нея единствените цени, които още
не са тръгнали нагоре, са тези на
препаратите за растителна защи-
та. "Дали защото Европа говори
постоянно за намаляване на пес-
тицидите и това води всяка година
до спиране на дадени продукти и
активни вещества, но движение на
цените няма. Интересна пролетна
кампания се оформя", обобщи още
производителката.ç

Îòðèöàòåëíèòå òåìïåðàòóðè
áåç ñíåæíà ïîêðèâêà îïúðëèõà
æåñòîêî æèòíèòå ìàñèâè

натрупана влага през
зимните месеци. "Такова
влагозапасяване не сме
отчитали през последните
3-4 години назад. Към
момента подготовката за
сеитбата върви добре,
карат се семена по
базите, наличието на
влага ни успокоява",
обобщи още Жекова. "Все
още е влажно и не може
да се влезе, за да се
направят предсеитбените
подготовки на почвата, но
всичко ще стартира
поетапно", поясни произ-
водителката.ç

Íåîáðàòèìè ùåòè ïî ïøåíèöàòà
îò èçìðúçâàíå â öÿëà Áúëãàðèÿ

Най-подходящото време за за-
почване на ваксинацията за син
език при овцете и говедата в Южна
България е началото на март, а за
Северна България - втората поло-
вина на март. Това препоръчват от
Центъра за оценка на риска по хра-
нителната верига (ЦОРХВ) в свой
доклад. Експертите вземат под вни-
мание жизнения цикъл на вектори-
те, температурите, при които за-
почват да стават активни, и време-
то за изграждане на активен иму-
нитет.

Âàêñèíàöèÿòà çà ñèí åçèê ùå îáõâàíå íàä 2,2 ìëí. æèâîòíè
През 2021 г. Българската аген-

ция по безопасност на храните
(БАБХ) предвижда профилактично
да бъдат ваксинирани 826 800 го-
веда и 1 448 000 овце. Ваксинаци-
ята ще се извърши от приблизи-
телно 900 регистрирани ветеринар-
ни лекари в рамките на около 60
дни от започването на ваксинация-
та.

Такава ежегодна ваксинация на
говедата и овцете у нас се прави
от 2014 г., когато голямата епизоо-
тия от заболяването обхвана 12

държави на Балканския полуостров.
Тогава бе предприета спешна вак-
синация на цялото поголовие от ед-
ри и дребни преживни животни по
програма, одобрена от Европейс-
ката комисия.

За миналата година в България

са докладвани 12 случая на син
език при диви преживни животни.
На 4 януари 2021 г. страната ни
съобщи за още два случая при ди-
ви преживни в област Благоевград.

Данните от Системата на Евро-
пейския съюз за съобщаване на бо-
лести по животните (ADNS) показ-
ват, че през 2020 г. в Европа има
общо 1042 огнища на син език,
като са засегнати 15 държави. Най-
много са пострадали съседните на
нас страни - Македония (404 огни-
ща) и Гърция (353).ç

на собствениците на земя.
Инвестициите в един декар чер-

нозем възлизат на минимум 100
лв., най-често между 120 и 160 лв.
в зависимост от избраната техно-
логия.  Сега с новите цени себес-
тойността на декар произведено
зърно се променя.  Причина за по-
скъпите азотни и фосфорни торо-
ве най-вероятно се крие в недос-

Íåîáðàòèìè ùåòè ïî ïøåíèöàòà
îò èçìðúçâàíå â öÿëà Áúëãàðèÿ
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Öåíèòå íà ãîðèâàòà
ó íàñ ïàê ïîëóäÿõà

За последния месец
масовият бензин е поскъп-
нал с 0,09 лв./л (4,81%), а
тенденцията е за нови
увеличения. Само във
вторник сутринта средните
цени на бензина, дизела и
пропан-бутана в България
се качиха с 2 стотинки,
показват данните на
специализирания портал
Fuelo.net. В края на януари
средната цена на литър от
обикновения бензин А 95
бе 1.87, а в момента е 1.96
лв. Докато по-малките
търговци се опитват да
задържат поскъпването
под 1.90, всички големи
вериги вече продават в
диапазона 1.95-1.99, а има
и отделни обекти в страна-
та, в които обикновеният
бензин струва 2.07 лв.

Положението е същото
и при дизеловото гориво -
увеличение с 8 ст. за
месец до средно 1.95 лв./л
в момента (а "ЛУКойл" и
"Петрол" сложиха 3 ст.
отгоре във вторник сутрин-
та и вече го продават по
1.98 лв.).

Най-осезаемо е поскъп-
нал пропан-бутанът, който
преди месец се търгуваше

около 93 ст./л, а сега -
средно по 1.01 лв./л, което
прави близо 9% повише-
ние.

Разликите в цените са
значителни, като по тради-
ция по-дребните играчи
предлагат по-достъпни за
джоба автогорива, а
големите вериги вдигат
високо летвата. Така в
някои малки бензиностан-
ции литър А 95 се продава
за 1.74 лв. литърът, а на
много обекти на "Петрол" в
страната цената вече е
2.07 лв.  Ценовата ножица
при дизеловото гориво
също е разтворена широ-
ко - от 1.72 до 2.07 лв. за

България може и да не се
окаже отличникът на Европа по
най-нисък бюджетен дефицит.
По повод повишената от аген-
ция Fitch перспектива пред кре-
дитния рейтинг на България се
оказва, че бюджетният дефи-
цит за 2020 г. e доста над ни-
вото от 3% от БВП, с което тол-
кова много се хвалят премие-
рът Бойко Борисов и финансо-
вият министър Кирил Ананиев.
Рейтинговата агенция оценява
дефицита на 4% от БВП, което
означава, че бюджетът е на чер-
вено с над 4.8 млрд. лв., а не с
3.6 млрд. лв. Разминаването ид-
ва от там, че в ЕС и Евростат
измерват и сравняват бюджет-
ните дефицити на страните
членки на базата на поетите
през годината задължения за
разходи (т. е. на начислена ос-
нова), а не на база на платени-
те разходи (на касова основа).
Министерството на финансите
обаче продължава да отчита де-
фицита на касова основа, с ко-
ето през последните години
представя пред общественост-
та значително занижени стой-
ности,отбелязва в свой комен-
тар сайтът segabg.com.

Къде се губят над 1.2 млрд.
лв. дефицит? Подробни данни
се очаква да се появят през
април, когато НСИ, а наред с
това и Евростат оповестят бю-
джетните дефицити за 2020 г.
Тогава ще стане ясно дали дру-
ги държави няма да са с по-
добър бюджетен баланс. Но от-
сега е ясно, че липсващите па-
ри са заровени в завишените
ангажименти за разходи за ма-
гистрали и военна техника. В
края на м. г. например таванът
на ангажиментите, които може
да поеме МРРБ по нови пътни
договори, бе завишен от 480
млн. лв. на рекордните 2.2
млрд. лв. Точно това завише-
ние предизвика остра критика,
че на практика е залагане на
нови чекмеджета с договори,
които ще плаща следващото
правителство.

Анализаторите посочват, че
икономическата активност в на-
шата страна ще остане слаба
през първата половина на 2021
г. заради продължаващите пре-
дизвикателства от здравната
криза - включително бавния
темп на ваксинация. Очаква се
растежът да се ускори през вто-
рата половина на годината, тъй
като ефектите от пандемията от-
слабват, а потреблението и ин-
вестициите ще се движат от по-
високи външно търсене и усво-
яване от еврофондове.

На фона на стабилността на
бюджета и банките, нивото на
доходите е по-ниско от сред-
ната стойност за страните с по-
добен рейтинг, отбелязва аген-
цията. Едно от най-важните й
предупреждения е, че България
трябва да използва средствата
от ЕС, за да се справи с някои
структурни ограничения, като
например застаряващото насе-
ление. Посочва се, че ЕК очак-
ва среден спад на работната
сила с 12% през всяко от след-
ващите три десетилетия, което
е едно от най-резките пониже-
ния в ЕС.ç

Áúëãàðèÿ ìîæå è äà íå
ñå îêàæå îòëè÷íèêúò
ïî áþäæåòåí
äåôèöèò

Ìàñîâèÿò
áåíçèí óäàðè
íàä 2 ëâ.
çà ëèòúð,
ïîñêúïâàíåòî
ñàìî çà ìåñåö
å ïî÷òè 5%

За цялата пандемична 2020 г.
работещите извън страната бъл-
гарски граждани са изпратили на
близките си тук едва 339,4 млн.
евро. Това е с 879,4 млн. евро
(72%) по-малко от преводите за
2019 г., когато в страната са дош-
ли 1,219 млрд. евро от гастър-
байтерите, показва проверка на
Investor.bg в информационните
масиви на БНБ. Подобен спад е
без аналог за последните 10 го-
дини (последните актуални дан-
ни в сайта на БНБ започват от
2010 г.). Справка в архивите по-
казва, че дори избухването на фи-
нансовата криза, предизвикана от
срива на Lehman Brothers Holdings
Inc. през 2008 г., не води до та-
кова намаление на трансферите
от работещите зад граница. Не-
що повече - до миналата година
тенденцията бе към трайно и неп-
рекъснато увеличение.

Åìèãðàíòñêèòå ïàðè ñå ñðèíàõà ñ áåçïðåöåäåíòíèòå 72% ïðåç 2020 ã.
зависимостта на България от
емигранските трансфери е огром-
на и тези преводи съвсем спо-
койно могат да минат в графата
"най-голям чуждестранен инвес-
титор в страната". Проблемът е,
че за разлика от преките чуж-
дестранни инвестиции в страна-
та (за 2020 г. те са в размер на
561,7 млн. евро или с повече от
50% по-малко спрямо 2019 г.),
парите от гастербайтерите оти-
ват директно в потреблението.
Най-често сумите се харчат за
плащане на сметки, такси за обу-
чение, здравни услуги или раз-
лични покупки за дома. Тези сред-
ства не създават добавена стой-
ност, но пък драстичното им на-
маление сериозно засилва по-
родените от коронакризата не-
гативи. Според експресните оцен-
ки на Националния статистичес-
ки институт (НСИ) в края на де-

кември крайното потребление ре-
гистрира спад от 5,7% спрямо
същия период на 2019 г.

Едва ли има нужда да зада-
ваме въпроса как ще се отрази
на икономиката редуцирането на
емигрантските трансфери. Отго-
ворът е ясен, по-важното е дали
мерките на правителството ще
съумеят да компенсират тези де-
фицити, особено предвид факта,
че те са насочени повече към
спасяването на отделни бизне-
си, а не толкова към отделните
домакинства, останали без ос-
новен доход.ç

Ïðèðîäíèÿò ãàç ïîåâòèíÿâà ñ áëèçî 13 %, öåíèòå íà
ïàðíîòî, òîïëàòà âîäà è òîêà îñòàâàò ñúùèòå

Няма да има промяна в цени-
те на парното, топлата вода и то-
ка. Това заяви председателят на
КЕВР Иван Иванов по време на
общественото обсъждане на це-
ните на природния газ, съобщава
БНР. Няма заплаха за увеличава-
не на цената на топлинната енер-
гия през март, който месец реал-
но е последният, в който се из-

Конкретно през декември
гастърбайтерите са пратили в Бъл-
гария едва 11,9 млн. лв., което е
с 82,3 млн. лв. по-малко спрямо
последния месец от 2019 г. През
2020 г. най-слабият месец е ап-
рил, когато емигрантите са пре-
вели 10,5 млн. евро. Именно в
края на март пандемията от
COVID-19 принуди почти всички
държави по света да въведат стро-
ги ограничения с цел намаление
на разпространението на вируса.
Рестрикциите оставиха без рабо-
та милиони хора в целия свят и
засегнаха предимно сектори, в ко-
ито работят именно имигранти. От
данните на БНБ се вижда още, че
намалението е драстично през
всички месеци от 2020 година
след януари и февруари, когато
преводите са на традиционните си
нива от около 90-98 млн. евро.

Вече много пъти писахме, че

литър. Най-голямата
амплитуда обаче е при
метана - от 1.04 до 1.90
лв./кг. Пропан-бутанът
варира по-скромно -
между 0.84 и 1.12 лв./л.

Раздвижването на
цените на автогоривата
по българските бензинос-
танции, което е доста
неприятно за шофьорите,
има известни обективни
основания  - "жегата" на
международните петролни
пазари, където котировки-
те напоследък все вървят
нагоре. Цената на нефта
"Брент" от Северно море
на борсата в Лондон за
първи път се повиши до

нивата от януари 2020 г. и
априлските фючърси
достигнаха  $ 66.02 за
барел, съобщиха световни-
те агенции. Американският
лек суров петрол също
поскъпна - до $62.43 за
барел.

Една от сериозните
причините за този възхо-
дящ тренд е климатична -
лошото време, обхванало
някои от източните щати.
Ужасният студ доведе до
принудително затваряне
на редица петролни кла-
денци и рафинерии в
Тексас - американския щат
с най-голямо нефтопроиз-
водство (там има 31
рафинерии).

В понеделник заради
изненадващото рязко
застудяване бяха наложе-
ни ограничения на компа-
ниите, които оперират
газо- и нефтопроводите, а
доставчиците на електрое-
нергия в Тексас въведоха
режими на тока,пише
сайтът segabg.com.ç

ползва централизирано топлопо-
даване за отопление на жилища-
та, посочи той. Окончателното ре-
шение за цените на природния газ
ще стане ясно на 1 март.

От своя страна изпълнителни-
ят директор на "Булгаргаз" Нико-
лай Павлов заяви, че през март
се очаква поевтиняването на при-
родния газ у нас да е близо до

прогнозираните 13% независимо
от скока на петрола през послед-
ните месеци на световните паза-
ри. Той обясни, че една от причи-
ните за това е, че газовата компа-
ния ще използва количества от
хранилището в Чирен.

По негови думи повишението
на цената на петрола при пови-
шената консумация ще намери

своето отражение и върху цените
на газа, като в голямата си част
договорите са петролно индекси-
рани, но по отношение на "Бул-
гаргаз" това ще намери отраже-
ние през април. Павлов посочи,
че според прогнозата за март "Бул-
гаргаз" ще има конкурентна по-
ниска цена в сравнение с евро-
пейските газови пазари.ç

Коментар
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Новости в кооперативната търговия

Нова програма
за потребителите

Европейската комисия
представи Програмата, очер-
таваща стратегическата ви-
зия за политиката на ЕС, в
защита правата на потреби-
телите за периода 2020 -
2025 в следните насоки:
� Разширяване предла-

гането на екологично чисти
продукти
� Дигитализация
� Ефективна защита

правата на потребителите
� Задоволяване специ-

фични потребности на от-
делни групи потребители
� Международно търгов-

ско партньорство
Програмата цели, в усло-

вията на продължаващата
пандемията COVID-19, да се
даде отговор на предизвика-
телствата, засягащи ежедне-
вието на потребителите, по-
специално във връзка с дос-
тъпността на продукти и ус-
луги, както и пътуване на
територията на ЕС, до и от
ЕС. По-конкретно се пред-
лага включването на прио-
ритети и ключови действия
за изпълнение от страните-
членки на ЕС през следва-
щите 5 години. Те включват
ново законодателно предло-
жение, насочено към предос-
тавянето на по-добра инфор-
мация за потребителите от-
носно устойчивостта и адап-
тиране на съществуващото
законодателство към цифро-
вата трансформация.
За повече информация:
https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
bg/ip_20_2069

Сравнителен анализ
за хранителните
отпадъци в ЕС

на програмите за предотв-
ратяване на отпадъците и
осъществяване на монито-
ринг и оценка прилагането
на мерки въз основа на об-
ща методика. Документът
има за цел да бъде полезен
инструмент за организаци-
ите за управление на отпа-
дъци, предприятията, инсти-
туциите, както и агенциите
за защита на околната сре-
да. Оценката за постигнатия
напредък при прилагането
на заключенията на Съве-
та от 2016, относно храни-
телните отпадъци в ЕС, ще
бъде една от основните точ-
ки в дневния ред на Съвета
на ЕС по селско стопанст-
во и рибарство (Agrifish). Ка-
то част от Плана за дейст-
вие на стратегията "От фер-
мата до масата", Европейс-
ката комисия смята да пред-
ложи правно обвързващи
цели за намаляване на хра-
нителните отпадъци, които
да бъдат въведени до 2023.
По-специално тези планове
ще преразгледат и правила-
та на ЕС относно маркира-
нето на датите ("Използвай
преди" и "Най-добър до"), за
да се избегне ненужно изх-
върляне на храна, свързано
с неразбиране на тяхното
значение.

От фермата до
трапезата: Проект на
Кодекс за отговорен
бизнес и маркетин-
гови практики

В края на месец януари
2021 се проведе онлайн за-
седание с участието на Франс
Тимерманс, Изпълнителен
Вицепрезидент на Европей-
ската комисия и Стела
Кириакидес - Еврокомисар
"Здравеопазване и безопас-
ност на храните", на което
стартира дискусия със заин-
тересованите страни по раз-
работване на Кодекс за отго-
ворен бизнес и маркетинго-
ви практики. Този важен до-
кумент има за цел да предло-
жи насоки за ролята на про-
изводителите, преработвате-
лите на храни и търговците,
в улесняване предлагането

тичане на годността. Чрез
мобилното приложение кути-
ите могат да бъдат закупени
на минимална цена от даден
потребител, като това допри-
нася за намаляване на хра-
нителните отпадъци и опаз-
ване на околната среда. Мар-
тен Еван, изпълнителен ди-
ректор в търговска верига
"КООП" споделя: "…Без раз-
хищение с голямо намале-
ние. Това е идеята на кутии-
те, които могат да бъдат за-
купени на ниска цена. Мно-
го време, усилия и ресурси
са вложени в продуктите, за
да бъдат изхвърлени. С тази
инициатива КООП Нидер-
ландия продължава да след-
ва дългосрочната си страте-
гия за устойчиво развитие,
отразяваща стремежа ни да
бъдем отговорни във всич-
ко, което правим, доприна-
сяйки за по-добър живот…"

КООП Япония:
Новост в търговска
верига КООП

Потребителна кооперация
Ибараки, Япония предложи
на своите член кооператори
и клиенти нов вид услуга, с
цел улесняване пазаруване-
то в магазинните от вери-
гата "КООП". Идеята за
инициативата възникна ка-
то отговор на кооперацията
на разразилата се пандемия
COVID 19.

Услугата "Поръчай и взе-
ми" функционира по следния
начин: в началото на работ-
ния ден клиентите поръчват
през онлайн платформа не-
обходимите продукти. Търгов-
ският екип получава и под-
готвя поръчаните продукти и
информира клиента, че от
12:00 до 20:00 може получи
поръчката на паркинга на
магазина като при присти-
гане на клиента, търговския
екип доставя поръчаните
продукти до автомобила му.

Услугата, предоставена от
потребителна кооперация
Ибараки, предизвиква широк
интерес, защото понастоя-
щем пандемичната обста-
новка все още предизвиква
притеснение и член- коопе-
раторите и клиентите пред-
почитат онлайн пазаруване-
то пред посещението на ма-
газините КООП, поради
риска от разпространението
на COVID 19.

оценка по изпълнението на
въздействието чрез прозрач-
ни критерии. За постигане
на амбициозните цели на
Стратегията "От фермата до
трапезата", този Кодекс ще
допринесе за модернизира-
не на продоволствената сис-
тема, с цел осигуряване на
безопасни и здравословни
храни на приемливи цени,
а също така защита здраве-
то на хората и опазване на
околната среда.

Уважаеми читатели, от началото на 2021 г., Главна дирекция „Търговия“ на Централния
кооперативен съюз започна издаването на месечен бюлетин за добрите практики и регламенти,

с които ще Ви информираме за развитието на търговията в България и Европа.

2,5 милиона тона храна. На-
ционална търговска верига
КООП предприе мерки и
стана първият партньор на
световно известното прило-
жение за намаляване на хра-
нителните отпадъци "Too
Good To Go" като към мо-
мента са включени 300 ма-
газина. Как работи схемата:
в магазините от веригата
"КООП" се поставят кутии,
пълни с различни продукти
с приближаващ срок на из-

на потребителите на по-здра-
вословни и сигурни храни.
Обхващайки всички аспекти
икономически, социални и
екологични, Стратегията "От
фермата до трапезата" ще бъ-
де подкрепена с регламент,
който се очаква да бъде под-
писан през месец юни 2021.

От ключово значение за
успеха на Кодекса е създа-
ването на механизъм за

КООП Нидерландия:
Намаляване на хра-
нителните отпадъци

Всяка година около 1/3 от
храната, произвеждана в све-
та или около 1,3 млрд. тона,
се изхвърля, според доклад на
Организацията на ООН по
прехрана и земеделие. Еже-
годно в Нидерландия не се
оползотворяват между 1,7 и

В последния доклад на
Германското председателство
на Съвета на ЕС се посоч-
ва, че през 2022 предстои да
бъде изготвен първият обоб-
щен анализ за хранителни-
те отпадъци, генерирани в
страните - членки от ЕС,
подготвен от Платформата
на ЕС по въпросите на за-
губата и разхищението на
храни. Анализът ще предс-
тавлява основа за преглед

За повече информация:
Главна дирекция
"Търговия"
Тел: 02/926 64 42, имейл:
coop_trade@cks.bg или на
интернет страницата:
www.cks.bg, както и https://
www.facebook.com/
CentralCooperativeUnion/



ÈÍÒÅÐÂÞ 25.02.2021
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

7

В началото

рейтингът на

премиера бе

60%, днес е

около 20%

- Проф. Маринов, 20 години Бойко
Борисов е на политическата сцена,
във фокуса на общественото внима-
ние. От главен секретар на МВР през
кмет на София Борисов е на път да
счупи рекорд и да бъде титулуван ка-
то най-дълго управлявалия минис-
тър-председател в историята на Бъл-
гария. Като анализатор, който следи
политическите процеси отблизо, как-
ва ретроспекция бихте направили за
неговото присъствие във властта?
Какви възходи и падения белязаха те-
зи две десетилетия?

- Ако трябва да бъдем прецизни, Бо-
рисов е в политиката не от 20, а от 15
години, тъй като позицията на главен сек-
ретар на МВР не е политическа. Вярно
е, че той беше нетипичен главен секре-
тар. Тоест съсредоточаваше голям меди-
ен интерес и превърна тази строго про-
фесионална позиция в нещо като шоу-
бизнес. 15 години също е достатъчно ка-
то време. Според мен различните пери-
оди от дейността му трябва да се анали-
зират поотделно. Например като кмет на
София в двата му полумандата и след
това като министър-председател. Могат
да се анализират по много показатели
тези години. Според мен най-ясната оцен-
ка се дава от общественото доверие и
одобрение. Вероятно си спомняте, че ко-
гато стана министър-председател за пър-
ви път, се ползваше с много високо одоб-
рение, със силно положителен индекс на
доверие. Някъде над 60 към 20, на мо-
менти е стигал и до по-големи стойности.
Сега ситуацията е точно обратната - 20%
одобрение и доверие, 60% неодобрение.
При това става дума за един процес, който
не е толкова нов. През годините се случ-
ва и общо взето, е отражение на оценка-
та на резултатите. В една политическа
кариера са важни резултатите, които за-
сягат хората, а не тяхното медийно отра-
зяване. Според мен политическата кари-
ера на Борисов неотскоро върви надолу.
Резултатите стават все по-плачевни за
българското общество. Това сочи близ-
кия край на политическата кариера на
Борисов.

- След третия мандат на Борисов чу-
ва ли се по-силно името на България
на международната сцена?

- Да, за съжаление, се чува в небла-
гоприятна светлина. България се превър-
на в синоним на корупция, злоупотреба
с власт, на съмнителни договорки и ком-
бинации. Лично аз не съм привърженик
на тезата, че Борисов е един влиятелен
политик от европейски калибър. Той умело
използва международното поле, за да
гради своя имидж, но има различни мне-
ния и те не са много лицеприятни за то-
ва какво е реалното отношение на евро-
пейските лидери към Борисов и Бълга-
рия. Друг е въпросът, че големите и сил-
ни държави винаги са умеели да използ-
ват обстоятелствата в свой интерес. В
този смисъл редица европейски държа-
ви и техните лидери са се възползвали
от характерните особености на Борисов
- психологически, манталитетни, поведен-
чески, за да защитават своите интереси.
За съжаление, това обикновено е става-
ло във вреда на българските интереси.

- Третият мандат на Борисов бе бе-
лязан от редица скандали и протести.
Защо устоя на уличния натиск и този
път оставката не беше решение?

- Той се запъна, ако мога да се изразя
образно. Вероятно е преценил, че риско-
вете, ако подаде оставка, са по-големи от
тези, ако не подаде. Понякога просто в
такива случаи се отлага неизбежният

Проф.
Александър
МАРИНОВ,
политолог

край. Ако ставаше дума за политик, който
мислеше за бъдещето и перспективата си,
оставката щеше да му даде повече шан-
сове. Това е просто продължаване на аго-
нията. Да, той устоя, но въпросът е на
каква цена. Цената е отразена в изслед-
ванията на общественото мнение. Изклю-
чително ниска степен на одобрение към
правителството, министър-председателя и
парламента. Естествено, това ще се от-
рази върху резултатите на ръководената
от него партия.

- Като министър-председател Бой-
ко Борисов смени над 70% от минист-
рите си. Показателно ли е това за по-
литическия му нюх и управлението на
кризи?

- Това е показателно за неговата без-
церемонност и безпринципност. Борисов
е от хората, които защитават безкомп-
ромисно своя интерес и са готови да по-
жертват всичко и всеки за това. Друг е
въпросът защо толкова много хора, една
част от които изглеждащи неглупави, се
хванаха на тази игра. Не само хора, цели
партии се загробиха заради изкушение-
то да заиграват с Борисов. Докато мина-
ва този номер, той дава резултати. Спо-
ред мен обаче той вече не минава.

- През годините Борисов се разде-
ли с много знакови за ГЕРБ фигури.
Какво донесе това на партията и по ка-

2021-âà - ïîñëåäíàòà ãîäèíà îò êàðèåðàòà
íà Áîéêî Áîðèñîâ êàòî ëèäåð

къв начин ще се отрази на изборния
им резултат?

- На партията донесе еднозначно не-
гативен ефект, въпреки че някои от тези
фигури бяха доста спорни, дори отхвър-
лени от обществото. Аз бих насочил вни-
манието не към тях, а към мнозина дру-
ги. Познавам хора, които в началото са
се присъединили към ГЕРБ, заемаха ня-
какви позиции, бяха депутати или акти-
висти на партията, защото разчитаха, че
наистина ще има някаква промяна към
по-добро, но те бяха изтласкани и отст-
ранени, дори смачкани. Естествено, ко-
гато си отидат отвратените, остават отв-
ратителните. Това е известна максима.
Така че това, което остана в момента в
ГЕРБ като ядро, едва ли може да пре-
дизвика и породи съществена обществе-
на симпатия и подкрепа.

- Много от противниците на Бори-
сов се надяват 2021 г. да е последната
му година във властта Според вас ще
се сбъднат ли тези очаквания?

- Убеден съм в това. Разбира се, той
може да остане известно време и да вли-
яе зад кулисите, но тази година прик-
лючва кариерата му като първостепенен
ясно изразен и поставен публичен поли-
тически лидер. Всяко нещо има край на
този свят. Политическата кариера също.
Въпросът е как свършва тя и какъв е
краят й. Има политици, които са си оти-
вали може би не с всеобща обич, но по-
не с уважение. Аз не смятам, че Борисов
е от политиците, за които хората ще си
спомнят с признателност и уважение.

- В началото на годината Борисов
обяви, че му трябват още 2-3 години
управление на държавата, за да бъде
довършена АМ "Хемус". Може ли това
да бъде разчетено като заявка за чет-
върти мандат?

- Той може да прави всякакви заявки,
само че те са нереалистични. Няма как
да се случи това нещо. Просто не е въз-
можно. Каквито и ще комбинации да про-
играваме мислено, е ясно, че Борисов ве-
че е неудобен, включително на тези, кои-
то доскоро са го подкрепяли и защитава-
ли. Ясно е, че се отива към нови конфигу-
рации. Основната причина е, че подкре-
пата за ГЕРБ е много ниска, независимо
какви конкретни резултати и средства по-
лучат. Ясно е, че огромното мнозинство
от българите са срещу ГЕРБ и Борисов. В
такава ситуация да искаш четвърти ман-
дат, е, меко казано, неадекватно.

- В края на 2021 г. се задават и пре-
зидентски избори. Можем ли да очак-
ваме Борисов да се изправи в дирек-
тен двубой срещу Румен Радев и чии
сили ще надделеят?

- Теоретично е възможно. На практи-
ка аз смятам това за много малко веро-

ятно, въпреки че не
бих могъл да поже-
лая на президента
Радев по-удобен
съперник на тези
избори от Бойко Бо-
рисов. Ако допуснем
чисто хипотетично,
че Борисов се яви
на президентските
избори, аз дори не
съм убеден дали
той ще бъде най-
силният съперник
на Румен Радев.

Интервюто е на
Агенция "Фокус"

(Заглавието е
на ЗЕМЯ)
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Äà çàäúëáî÷èì èêîíîìè÷åñêîòî è òúðãîâñêîòî
ñúòðóäíè÷åñòâî ìåæäó Êèòàé è Åâðîïà, äà
îòâîðèì çàåäíî øèðîêè ïåðñïåêòèâè

На 5 февруари т. г.
китайският премиер Ли
Къцян участва в онлайн
диалог с близо 30 ръко-
водители на известни
компании от Европа, на
който бяха обсъдени
перспективите пред
китайско-европейското
сътрудничество. Какви са
възможностите в сферата
на икономиката и търго-
вията след края на пан-
демията от COVID-19?
Какъв ще бъде обликът
на икономическите и
търговски отношения?
Как Китай и Европа
могат да разширят сът-
рудничеството си за
справяне с пандемията и
насърчат "зеленото"
развитие? Диалогът даде
възможност за задълбо-
чен и ефективен обмен
на мнения по тези въпро-
си, демонстрирайки
увереността на двете
страни да работят една с
друга.
Изминалата 2020 г. бе

необичайна за света,
включително за икономи-
ческите и търговските
взаимоотношения между
Китай и Европа. Панде-
мията от COVID-19 създа-
де безпрецедентни труд-
ности за живота и здра-
вето на хората от всички
страни, както и за гло-
балната икономика. На
този фон обаче китайско-
европейската търговия
показа тенденция към
нарастване. Приключиха
успешно преговорите
между Китай и Европейс-
кия съюз по споразуме-
нието за взаимни инвес-
тиции. Нашите икономи-
чески и търговски отно-
шения се развиват в
посока към открито
сътрудничество и обща
полза.
Изправено пред епиде-

мията, китайското прави-
телство запази своята
решимост и приложи
ефективни макрополити-
чески мерки, които
постигнаха добри резул-
тати на разумна цена,
демонстрирайки също
така силата на нашата
икономика срещу нега-
тивните тенденции. Пра-
вителството ни предприе
различни мерки в помощ
на компаниите, за да
могат те да се справят с
трудностите, и оптимизи-
ра бизнес средата,
стабилизирайки пазарни-
те субекти и по този

Н. Пр. Дун Сяодзюн, посланик
на КНР в България

начин цялата икономика.
През 2020 г. БВП на
Китай надхвърли 100
трилиона юана, с ръст от
2,3%. Възстановяването
на нашата икономика
създаде стимул за китай-
ско-европейските иконо-
мически и търговски
отношения. По данни на
Евростат за периода
януари-ноември 2020 г.
Китай е изпреварил САЩ
като най-големия търгов-
ски партньор на ЕС, със
стокообмен на стойност
532,8 милиарда евро, или
годишен ръст от 2,7%. ЕС
от своя страна е вторият
по големина търговски
партньор на Пекин,
заемащ 13,9% дял от
китайската външна търго-
вия. Според китайски
данни в 16 поредни
години - от 2004 до 2019
г., ЕС е бил най-големият
търговски партньор на
Китай, а Китай - вторият
по големина за ЕС.
Китай и ЕС са важни
един за друг партньори в
сферите на икономиката
и търговията. Двете
страни създадоха ситуа-
ция, която се характери-
зира с взаимна допълня-
емост и интегрираност.
Тяхното икономическо и
търговско сътрудничество
има солидна основа,
широко пространство за
развитие, огромен потен-
циал и обещаващи перс-
пективи.
Поддържайки реши-

мостта си за отваряне
към външния свят, Китай
продължи последовател-
но да насърчава либера-
лизацията и улесняване-
то на търговията и инвес-
тициите. След продължи-
ли седем години трудни
преговори, в края на
2020 г. лидерите на Китай
и ЕС обявиха сключване-
то на споразумението за
взаимни инвестиции. То
представлява взаимноиз-
годна сделка на високо
ниво, която ще осигури
на китайските и европей-
ските компании по-широк
достъп до пазарите на
двете страни, ще подоб-
ри бизнес средата и
перспективите за сътруд-
ничество, несъмнено ще
даде силен тласък на
висококачественото
развитие на взаимните
инвестиции. Благодаре-
ние на повече от 40-те
години реформи и отва-
ряне към света, китайс-

ката икономика се интег-
рира дълбоко със светов-
ната. Както посочи пред-
седателят Си Дзинпин,
Китай ще продължи да
върви по пътя на откри-
тостта, сътрудничеството,
единството и реализира-
нето на взаимна изгода,
продължавайки уверено
да разширява отварянето
си към света във всички
направления, така че
китайският пазар да се
превърне в световен,
споделен и пазар на
всички. През 2021 г.
Китай ще се отправи на
ново пътуване към прев-
ръщането си в модерна
социалистическа държа-
ва, насърчавайки високо-
качественото развитие и
изграждането на нов
модел за това развитие,
при който вътрешният
цикъл е водещ, а външни-
ят и вътрешният се
усилват един друг. Нови-
ят модел за развитие на
Китай ще повиши ефек-
тивността и нивото на
вътрешния цикъл чрез
външния. Ние вярваме,
че това ще създаде
повече възможности и
ще отвори по-широко
пространство за сътруд-
ничество с Европа и
света.
Новата концепция за

развитие на Китай отво-
ри нови области за
икономическо и търговс-
ко сътрудничество с
Европа. През последните
години Китай прилага
неотклонно нов модел за

развитие, основан на
иновации, координация,
екологичност, откритост и
споделяне. В същото
време светът навлезе в
нов кръг на технологич-
ната революция и инова-
циите се превърнаха в
най-важния двигател на
развитието. ЕС предста-
ви новата си стратегия
за растеж - "Зелената
сделка", и се ангажира с
развитие на дигиталната
икономика. Китай също
демонстрира положител-
но отношение към спра-
вяне с климатичните
промени. Като държава с
мащабно промишлено
производство, ние си
поставихме цели да
достигнем максимума на
въглеродните емисии
през 2030 г. и въглеродна
неутралност до 2060 г. В
момента на фона на
продължаващата глобал-
на пандемия от COVID-19
китайски и европейски
фармацевтични компании
стартираха сътрудничест-
во за производството на
ваксини, което ще стаби-
лизира глобалната индус-
триална верига и верига-
та за доставки, и ще
дадат общ принос за
подобряване на здравето
и благополучието на
всички хора. Китай ще
продължи да укрепва
взаимодействието си с
Европа в областта на
проучванията и разработ-
ката на ваксини, ще
допринася според въз-
можностите си, светът да

се избави от COVID-19,
колкото се може по-
скоро. Както отбеляза
премиерът Ли Къцян по
време на диалога, пред
Китай и Европа има
широки перспективи за
сътрудничество в "зеле-
ното" развитие, дигитал-
ната икономика, интели-
гентното промишлено
производство и здравео-
пазването.
Развитието на Китай

създава възможности за
света. Надяваме се и
бихме искали да споде-
лим постиженията от
това развитие с евро-
пейските и всички оста-
нали страни. България е
добър приятел на Китай
и ние придаваме изклю-
чително значение на
поддържането на тради-
ционната ни дружба.
Сътрудничеството между
България и Китай има
голям потенциал и се
надяваме, че двете
страни ще се възползват
пълноценно от възмож-
ностите, които предоста-
вят срещата на високо
равнище между Китай и
страните от Централна и
Източна Европа (ЦИЕ),
китайско-европейското
инвестиционно споразу-
мение и споразумението
за защита на взаимните
географски обозначения,
тъй като това ще способ-
ства за постигането на
още по-богати резултати
във всички сфери на
нашето делово сътрудни-
чество.
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9 Китай

Êàòåãîðè÷íà ïîçèöèÿ
На 22 февруари в град

Урумчи се състоя темати-
чен брифинг "Историята на
Китайската компартия в
Синдзян-уйгурския автоно-
мен регион (СУАР)", орга-
низиран от Международ-
ния отдел на ЦК на ККП и
партийния комитет на
СУАР. По време на бри-
финга над 190 политически
партии или организации от
80 различни страни по
света, включително повече
от 100 политически партии
или организации от ислям-
ски държави, общо над
310 ръководители на
политически партии и
известни дейци размениха
задълбочени мнения по
темата "За прекрасен
живот на народа" и постиг-
наха консенсус.
Страните единодушно

смятат, че осигуряването
на прекрасен живот за
народа представлява обща
цел и отговорност на
политическите партии на
всички държави. Полити-
ческите партии на всички
страни трябва да се
стремят към повишаване
чувството на удовлетворе-
ност, щастие и сигурност
на народа в изпълнение
на мисията за подобрява-
не на благосъстоянието на
населението.
Страните отбелязват, че

пандемия от коронавируса
се е разпространила в над
200 страни и региони,
засягайки почти 7 милиар-
да души по целия свят,
като повече от 2 милиона
души са загинали. Страни-
те излизат с призив, че
всички държави са длъжни
да поставят сигурността на
живота и здравето на
народа на първо място, по
разумен начин да разпре-
делят медицинските ресур-
си и стоките от важно
значение, активно да
спасяват живота на хора-
та, като и занапред про-
веждат съвместна профи-
лактика и контрол, да се
постараят да контролират
пандемията и в най-скоро
време да съсредоточат
вниманието си върху

създаването на система за
общо здравеопазване на
човечеството в бъдеще.
Страните подчертават, че

коронавирусната инфекция
е довела дотам, че над 200
милиона души по света са
изпаднали в крайна бед-
ност. Пандемията не само
е нанесла много силен
удар по социално-иконо-
мическото развитие на
повечето държави по
света, но е и помрачила
перспективите в дневния
ред на Организацията на
обединените нации в
областта на устойчивото
развитие за периода до
2030 година. Страните
призовават всички държа-
ви да продължат да засил-
ват координацията на
макроикономическата
политика, твърдо да под-
държат стабилността на
глобалния финансов пазар,
на промишлените вериги и
на веригите за доставки и
да предприемат мерки
като облекчаване на
дълговото бреме и осигу-
ряване на безпрепятствена
търговия с цел да се
способства за най-скорош-
ното възстановяване на
ръста на световната
икономика и колкото се
може по-бързо да се

пристъпи отново към
работата по ликвидиране-
то на бедността в света в
правилата посока.
Страните се застъпват

за защитата и развитието
на правата на човека и
отбелязват, че правото на
оцеляване и развитие е
основно право на човека.
Бедността е най-голямата
пречка пред упражняване-
то  правата на човека.
Интересите на хората
трябва да бъдат поставени
на преден план, така че
повече плодове от разви-
тието да могат да се
използват от всички хора
на по-справедлива основа.
Страните подчертават, че

в света няма универсален
начин за развитие и модел
за защита на правата на
човека. Необходимо е да
се уважава многообразие-
то от начини за развитие
правата на човека, да се
противостои на политиза-
цията или "двойните стан-
дарти" по правата на
човека и срещу намесата
във вътрешните работи на
други държави под пре-
текст на правата на чове-
ка. Страните призовават
всички държави да поло-
жат общи усилия за насър-
чаване на глобалното

управление на правата на
човека по по-справедлив,
рационален и приобщаващ
начин.
Страните вярват, че

благодарение на настоя-
щия брифинг всеки има
цялостно и задълбочено
разбиране за институцията
за национална регионална
автономия в Китай и
състоянието на развитие
на етническите региони,
включително социалната
стабилност в Синдзян,
националното равенство и
единство, непрекъснатото
подобряване на благосъс-
тоянието на хората и
непрекъснатото икономи-
ческо развитие. Страните
високо оценяват усилията
на китайското правителст-
во за насърчаване на
социално-икономическото
развитие на етническите
региони, за зачитане и
защита на религиозните
свободи на всички нацио-
налности и правото да се
използва техният роден
говорим и писмен език.
Страните се противопоста-
вят на лъжата и фалшива-
та информация за китайс-
кия "геноцид" в Синдзян,
измислен от малка група
хора, срещу злонамерена-
та манипулация на общест-

веното мнение и негатив-
ното отношение, които
изкривяват фактите, опо-
рочават съзнанието на
международната общност
и опетняват имиджа на
други държави.
Страните изразяват

най-добрите си пожела-
ния към ККП и китайския
народ по повод стогодиш-
нината от основаването
на ККП, препоръчват
основополагащата цел и
мисия на ККП за подоб-
ряване благосъстоянието
на китайския народ,
водеща към  възраждане-
то на китайската нация, и
чудесата на бързото
икономическо развитие и
дългосрочната сигурност
в обществото под ръко-
водството на ККП, вклю-
чително важните резулта-
ти, постигнати в превен-
цията и контрола на
инфекцията. Страните
оценяват важната помощ
на Китай в глобалната
борба срещу COVID-19,
особено при изпълнение-
то на   обещанието на
КНР  да направи ваксини-
те международни общест-
вени продукти. Страните
изразяват готовността си
да засилят обмяната на
опит в управлението с
ККП, да задълбочат
взаимноизгодното сътруд-
ничество между различ-
ните страни и да насър-
чат създаването на съдру-
жие с обща съдба за
човечеството.
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Благодарение на огромните усилия през пос-
ледните осем години, Китай успя да осъществи
по график задачата за намаляване на
безцеността. Към момента цялото население в
селските райони на страната е извън официал-
ния стандарт за абсолютна бедност. Това са
близо 100 милиона души и подобряването на
живота им представлява важно постижение за
глобалните усилия за изкореняване на бедност-
та, които се оценява по достойнство от между-
народната общност. Според ректора на Юри-
дическия факултет на Римския университет Оли-
виеро Дилиберто важна причина за успеха на
Китай в намаляването на бедността е целевият
и насочен подход, който страната приложи. Го-
ворителят на Световната програма за храните
на ООН Пири смята, че историческите пости-

Çà îñåì ãîäèíè Êèòàé èçâåäå îò áåäíîñòòà 100 ìèëèîíà äóøè
жения на Китай в намаляването на бедността
носят надежда за намаляване на бедността в
глобален план, а китайският опит заслужава
да бъде проучван и използван от други страни.
В края на 2020 г. Китай се избави изцяло от

абсолютната бедност. Това е едно от най-го-
лемите постижения на китайския народ. То е
не само от важно значение за всеки китаец,
но и за народите от други континенти по све-
та. "Приносът на Китай за намаляването на
бедността в световен мащаб е повече от 70%,
а постиженията на страната създават големи
възможности за Африка и другите континен-
ти по света", коментира Адхир Кавинс, учен
по международни отношения, от Кения в ста-
тията си на уебсайта на The Standard Group,
озаглавена "Африка може да се поучи от опита

на Китай в елиминирането на бедността".
С нарастването на националната мощ на Ки-

тай покупателната способност на китайците се
увеличава с всеки изминал ден. Процесът към
просперитет на Китай и забогатяването на ки-
тайците предоставят огромни възможности за
развитите страни, включително европейските.
Статистика на ЕС показва, че през миналата
година 27-те страни от ЕС са внесли стоки на
стойност 383,5 милиарда евро от Китай, което
е ръст от 5,6% спрямо предходната година, а
износът за Китай е бил 202,5 милиарда евро и
е увеличение от 2,2%. В резултат Китай се пре-
върна в най-големия търговски партньор на ЕС.
Предвижда се през следващите 30 години биз-
нес възможностите между Китай и Европа да
надскочат представите.
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Ëèâàíñêè äåïóòàòè ñå âàêñèíèðàëè ñ
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äà ñïðå ïîìîùòà çà ñòðàíàòà

Броят на новите случаи,
за които се съобщава в
световен мащаб, продъл-
жава да спада за шеста
поредна седмица, с
2,4 млн. нови случая през
миналата седмица, което е
с 11 на сто по-малко от
предходните 7 дни, пише
Епицентър.

Броят на новите смърт-
ни случаи също продължи
да намалява през послед-
ните три седмици: за
седмица са регистрирани
почти 66 000 нови смъртни
случая, което е с 20 на сто
по-малко в сравнение с
предходната седмица",
гласи публикация на
уебсайта на СЗО. В света
според организацията
през седмицата от 15 до
21 февруари са регистри-
рани 2 457 026 нови случая
и 66 359 смъртни случая.

Според СЗО новите
варианти на коронавирус
продължават да се разп-
ространяват бързо. Спо-
ред представените данни
"британският" щам е
открит в 101 държави,
"южноафриканският" - в 51
държави, а "бразилският" -
в 29 страни.

Същевременно АФП
отбелязва, че регистрира-

Снимки Пресфото БТА

Руският президент Владимир
Путин откри вчера заседанието

на борда на Федералната служба
за сигурност (ФСБ) и заяви, че

Москва разполага с информация
за готвени информационни

провокации срещу страната във
връзка с борбата срещу

коронавируса". Путин подчерта,
че срещу руската държава се

провежда целенасочена инфор-
мационна кампания с безапела-
ционни и необосновани обвине-

ния по редица въпроси. Той
отбеляза, че се използват дори
абсурдни анекдотични теории на

конспирацията, включително
тези относно постиженията на

Русия в областта на медицината
и борбата с коронавируса.

Севернокореец успя да се до-
бере до Южна Корея, плувайки в
продължение на 6 часа, за да зао-
биколи една от най-милитаризира-
ните граници в света, пише АФП.

Необичайното бягство на север-
нокорееца предизвика поток от
критики от средите на опозицията
и в медиите в Сеул, стъписани, че
беглецът не е бил засечен от юж-
нокорейските военни, макар че на
няколко пъти се е появил на охра-
нителните камери и движението му

Ñåâåðíîêîðååö çà 6 ÷àñà äîïëóâà äî Þãà, áåç äà áúäå çàñå÷åí îò âîåííèòå

Руският президент
Владимир Путин подписа закон
за премахване на ограниченията
за повторна пререгистрация на
компании от офшорни юрисдик-
ции в специални администра-
тивни региони (САР) на Русия.
Документът, публикуван вчера,
въвежда изменения в закона
"За международните компании и
международните фондове".
Според закона чуждестранното
юридическо лице може да
получи статут на международна
компания или международен
фонд в САР.
Нидерландският
премиер
Марк Рюте съобщи, че срокът
на въведения на 23 януари
нощен полицейски час се
удължава до 15 март. За да
ограничат разпространението на
коронавируса, нидерландските
власти забраниха на гражданите
да излизат извън домовете си
между 21.00 часа вечерта и
04.30 часа сутринта. На
15 март в Нидерландия за-
почва тридневно гласуване на
парламентарни избори. Власти-
те решиха тази година вотът да
се състои в три дни, до
17 март, за да се ограничат
здравните рискове. Изборните
бюра ще бъдат отворени до
21.00 часа. "Засега все още се
намираме в изключително
трудна фаза", каза Рюте,
допълвайки, че според експерти
трета вълна е неизбежна.
"Числата отново растат. Това е
реалност, която трябва да
приемем", отбеляза той,
изтъквайки безпокойството,
свързано с британския вариант
на вируса.
Японското
министерство
на вътрешните работи и комуни-
кациите наказа 11 висши
служители за това, че са приели
богати почерпки, платени от най-
големия син на министър-
председателя Йошихиде Суга и
други високопоставени фигури
във филмово-телевизионна
компания. Това е поредното
злепоставящо събитие за
засегнатото от редица скандали
правителство на Суга. Случаят
излезе наяве, след като седмич-
ното списание "Шукан Буншун"
съобщи наскоро, че премиерски-
ят син Сейго Суга и други хора,
заемащи висши длъжности в
компанията "Тохокушинша филм",
са платили банкети за служители
на министерството. Ведомството
обяви, че налага на 11-те
служители наказания, включващи
намаляване на заплатите и
мъмрене за това, че са приели
скъпи угощения и подаръци в
нарушение на етичния кодекс.

:
Íàêðàòêî

Унгария започна
да поставя
китайската
ваксина срещу
коронавируса,
разработена от
лабораторията
"Синофарм".
Първите 550 000
дози пристигнаха
от Китай в
средата на
месеца. Общо
са поръчани
5 млн. ваксини,
достатъчни за
ваксинирането
на една четвърт
от унгарското
население от
9,8 млн. души.

ÑÇÎ: Íàìàëÿâàò íîâèòå è ñìúðòíèòå
ñëó÷àè îò COVID-19

е задействало аларми. И когато за
присъствието му накрая е било съ-
общено, са били нужни три часа,
за да бъде спрян този човек с во-
долазен костюм и с плавници, за-
обиколил Демилитаризираната зо-
на.

Дезертьорът, който според ме-
диите е на двадесет и няколко го-
дини, излязъл на брега северно
от Госон, на източното крайбре-
жие. Той вероятно е плувал в про-
дължение на около 6 часа, обле-

чен с ватирано яке под водолаз-
ния костюм и с плавници. Това
облекло му е помогнало да не из-
мръзне и да го задържи на по-
върхността, каза за агенция Йон-
хап представител на Съвета на на-
чалник щабовете. Морските тече-
ния също са му помогнали, каза
представителят и допълни, че бег-
лецът е изоставил цялата си еки-
пировка, преди да се промуши
през дренажна тръба, премина-
ваща под бодливата тел, която на

теория отрязва достъпа до море-
то в тази част от крайбрежието.
В продължение на повече от 3 ча-
са той се появил 8 пъти на каме-
рите за видеонаблюдение, а зву-
ковите аларми са се включили на
два пъти. Въпреки това войници-
те, които отговарят за охраната
на границата, не са го забеляза-
ли. Когато издирването му започ-
нало, на войниците били нужни 3
часа, за да го намерят, очевидно
заспал. ç

ният брой на случаите на
коронавирус по света е
само част от реалния.
Някои страни тестват само
хора в тежко състояние, а
голям брой бедни държави
не са в състояние да
правят достатъчно тестове.
Все пак с увеличаването
на наличните тестове и
подобряването на методи-
те за проследяване на
контактите на заразените,
броят на отчитаните слу-
чаи като цяло е нараснал.

САЩ са най-тежко
засегнатата от пандемията
държава, с най-много
заразени (28,261 млн.) и
починали (над 502 000).
Следват Бразилия (повече
от 248 000 починали от
10,257 млн. заразени),
Мексико (близо 182 000
починали от 2,052 млн.
заразени), Индия (повече
от 156 000 починали от
11,030 млн. заразени) и
Великобритания (над
121 000 починали от 4,134
млн. заразени). Белгия е
на първо място по брой
смъртни случаи на 100 000
жители (189). Следват
Чехия (184), Словения
(182), Великобритания (179)
и Италия (159).

По региони най-тежко

засегната е Европа (близо
838 000 починали от 36,864
млн. заразени). Следват
Латинска Америка и Кари-
бите (почти 665 000 почи-
нали от 20,900 млн. зара-
зени) и Северна Америка
(САЩ и Канада, с над 524
000 починали от 29,112
млн. заразени). Най-слабо
засегнатият регион е
Океания (947 починали от
над 32 000 заразени).

Ваксинацията срещу
COVID-19 на депутати
извън официалния ред за
имунизации предизвика
вчера силно възмущение в
Ливан, а Световната банка
стигна дотам, че заплаши
да спре финансирането на
кампанията заради това
"нарушение". 16 депутати и
четирима служители на
парламента бяха ваксини-
рани в сградата на зако-

нодателния орган. "Това,
което се случи, е наруше-
ние, за което не можем да
мълчим", заяви пред
журналисти председателят
на правителствената
комисия, отговорна за
ваксинациите, Абдел
Рахман Бизри. "Това е
опит за фаворизиране.
Никой няма право да
заобикаля плана", каза
той, уточнявайки, че се е
отказал да подава остав-
ка, след като е обсъдил
въпроса с екипа си и със
Световната банка. Ливан
започна кампанията си за
ваксинация на 14 февруа-
ри благодарение на по-
мощта от 34 млн. долара,
отпуснати от Световната
банка, която бе уверила,
че наблюдателите ще
гарантират "равен достъп"
до ваксината. ç
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Унгария започва да пос-
тавя китайската ваксина
срещу коронавируса, раз-
работена от лаборатория-
та "Синофарм", съобщи
премиерът Виктор Орбан,
цитиран от АФП.

Първите 550 000 дози
пристигнаха от Китай в
средата на месеца. Общо
са поръчани 5 млн. вакси-
ни, достатъчни за вакси-
нирането на една четвърт
от унгарското население
от 9,8 млн. души. Нацио-
налният център за общес-
твено здраве бързо даде
одобрение за използване-
то й. Страната вече започ-
на да използва и руската

Изваждайки месото от
менюто в ученическите
столове, кметът еколог
на Лион - един от най-
известните френски
гастрономически градове,
отприщи буря от протес-
ти и дебати в момент,
когато страната все
повече поставя под
въпрос какви са щетите
за околната среда от
нейните включващи месо
обичаи за хранене, пише
Джон Лестър от АП.

Децата в Лион, на
които редовно се предла-
гаше избор като говеждо
и пилешко с богати
сосове, тази седмица
откриха, когато се върна-
ха от училищна ваканция,
че възможността за
вариант с месо липсва.
Вместо месото имаше
меню от четири ястия
без месо, за което градс-
кият съвет в Лион казва,
че ще бъде по-бързо и
лесно за сервиране на
деца, които заради
пандемията от коронави-
рус трябва да стоят на
разстояние, докато обяд-
ват, за да се избегнат
зарази.

Градският съвет насто-
ява, че безмесните ястия
са временно решение и
че училищните столове
отново ще предлагат
варианти с месо, когато
правилата за социално
дистанциране бъдат
облекчени и децата
отново ще имат повече
време да избират какво
да ядат и да се хранят.

Иначе безмесните
менюта все още съдър-
жат животински протеи-
ни. Планираните за тази
седмица основни ястия

Кметът на Лион Грегори Дусе каза, че е вегетарианец, но понякога яде риба и месо в разумни количес-
тва и не се опитва да натрапи вегетарианство на децата. "Важно е да можем да предложим на децата
сервирано на маса топло ястие, каза той в интервю. Това е Лион, столицата а гастрономията. За нас

приятният вкус и аромат също са от съществено значение".

Съд в Ерусалим отложи началото на делото за корупция срещу израелс-
кия премиер Бенямин Нетаняху за април. Съдът в състав от трима съдии
реши разглеждането на делото да започне на 5 април. Отлагането е
свързано с факта, че на 23 март в Израел ще бъдат произведени

парламентарни избори. Нетаняху заяви, че изслушването на свидетелите
по делото трябва да стане след вота, защото в противен случай би се
стигнало до намеса в политическия процес. На Нетаняху са повдигнати
обвинения в измама, злоупотреба с доверие и приемане на подкупи.

Израелският премиер отхвърля обвиненията, отбелязва Асошиейтед прес.

Ìåíþ áåç ìåñî â ó÷èëèùíèòå ñòîëîâå â Ëèîí
ïðåäèçâèêà îñòðà ïîëåìèêà âúâ Ôðàíöèÿ

ваксина "Спутник V".
Орбан изяви в края на

януари личните си предпо-
читания към ваксината на
"Синофарм" и се надява да
може да се ваксинира
следващата седмица. Но
въпреки напредък на кам-
панията за ваксинация,
постигнатото не е достатъч-
но за облекчаване на ог-
раничителните мерки в мо-
мент, когато Унгария е зап-
лашена от трета вълна, под-
черта премиерът. В момен-
та в страната се регистри-
рат дневно около сто смър-
тни случая, свързани с ко-
ронавируса. Жертвите от
началото на пандемията са

14 550 и броят на новите
инфекции и хоспитализа-
ции нарасна рязко през
февруари.

Унгария одобри през
януари и руската ваксина,
без да изчака зелената
светлина от Европейската
агенция по лекарствата. Бу-
дапеща започна да я при-
лага на 12 февруари. Тога-
ва Виктор Орбан отново
разкритикува европейски-
ят процес на одобряване и
закупуване на ваксини от
ЕС, смятан за твърде ба-
вен и заяви, че вярва по-
вече на унгарските експер-
ти, отколкото на европей-
ските. ç

включват риба в поне-
делник и петък и яйца -
под формата на омлет
или твърдо сварени с
кремообразен сос, през
останалите дни. Децата
получават като предястие
салата, млечен продукт -
често сирене или йогурт,
и десерт.

При все това фермери-
те побесняха. В понедел-
ник някои докараха
селскостопански автомо-
били, крави и кози на
протест в Лион, който
ревностно се гордее с
богатата си ресторантска
култура и знакови ястия,
много от които са с месо.
Транспаранти и плакати
на протестиращите вели-
чаеха консумацията на
месо, известявайки, че
"Месо от нашите полета-
здраво дете" и "Спиране-
то на месото е гаранция
за слабост срещу настъп-
ващия коронавирус".

Министърът на селско-
то стопанство и храните
Жюлиен Дьонорманди
също взе отношение,
обвинявайки градския
съвет в Лион, че "сипва
идеология в чиниите на
децата ни". Той и други
критици изтъкваха, че
мярката ще накаже
децата от по-бедни се-
мейства, които може да
не са в състояние да се
хранят извън училище.
"От хранителна гледна
точка е абсурдно да
спрем да предлагаме
месо", каза министърът.
"От социална гледна
точка това е възмутител-
но".

Макар и подхранван
от типичната френска
мания към храната и

мощното фермерско лоби
в страната, гневът получи
тласък и придоби полити-
чески оттенък заради
изборния календар във
Франция. Вълна от побе-
ди на зелени кандидати,
включително кмета на
Лион, на общински избо-
ри миналата година,
нанесе удар на центрист-
ката партия на френския
президент Еманюел
Макрон. Техният успех
беше отражение на
растящата загриженост
във Франция за щетите
върху околната среда,

нанасяни от интензивно-
то земеделие и други
зелени проблеми. С още
местни избори, които се
очакват по-късно тази
година, споровете за
столовата храна в Лион
са индикация за предсто-
ящи по-широки полити-
чески битки.

Лионският градски
съвет каза, че предлага-
нето на една и съща
храна на всички деца,
вместо обичайните месни
и безмесни ястия, ще
съкрати времето, което
те отделят за обяд.

Градският съвет каза, че
има само два часа за
храненето на 29 000
деца, което е по-трудно
изпълнимо, когато пара-
лелките трябва да се
държат далеч едни и
други в столовата, за да
се ограничат коронави-
русните зарази. Градски-
ят съвет каза, че е изб-
рал безмесни ястия и
защото те са подходящи
за всички деца, включи-
телно за онези, които
обикновено не ядат месо
по религиозни, диетични
или други причини. ç

Снимки Пресфото БТА
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ЦСКА ще се подсили до
часове с централния
защитник на Ойпен -
Мено Кох, съобщават
медиите в Белгия. 195-
сантиметровият бранител
ще подпише договор за
3,5 години, но първо
трябва да премине задъл-
жителните медицински
тестове. Шефовете на
българския и белгийския
клуб вече са постигнали
договорка, като "червени-
те" ще платят трансферна
сума за нидерландеца.

Според информация от
белгийския елитен футбо-
лен клуб предложението
на ЦСКА е такова, че не
може да се откаже. 26-
годишният Мено Кох има
четири години в ПСВ
Айндховен, където е
записал 90 мача за вто-
рия тим и два за първия.
Играл е още за Утрехт и
НАК (Бреда), откъдето
преминава в Ойпен през
лятото на 2019 години. За
белгийците е изиграл 40
шампионатни двубоя, в
които е реализирал 3
гола.

195-сантиметровият централен бранител Мено Кох ще
подпише договор за 3,5 години

Берое подаде жалба
срещу съдийството
в двубоя със Славия от
последния кръг на Първа
лига. Срещата завърши
1:1. Основното несъгласие
на домакините е свързано
с решенията на съдийска-
та бригада при отсъждане-
то на два жълти и съот-
ветно червен картон на
футболиста Крум Стоянов,
както и отсъдената дузпа
в полза на гостите.
"Считаме, че тези реше-
ния на рефера повлияха
сериозно на крайния
резултат от двубоя",
обявиха от старозагорс-
кия клуб и приложиха
видео от спорните ситуа-
ции.
Тайгър Уудс е
претърпял няколко
операции
след тежката катастрофа,
в която участва.  Полици-
ята в Лос Анджелис даде
пресконференция, на
която разкри подробности
за инцидента с голфъра и
какво е спасило живота
му. "Автомобилът му се е
движил по стръмен път
между луксозни предгра-
дия. Ограничението е 45
км/час, но често колите
вдигат в този участък
дори до 85 км/ч. Уудс е
загубил управление,
колата осъществява
контакт с мантинелата,
след което преминава
през две платна и се удря
в бордюр, преобръща се
няколко път, като през
това време се удря и в
дърво. Няма следи от
спирачен път", обясни
шерифът на Лос Андже-
лис. Най-богатият спор-
тист в света е бил с
предпазен колан, който
заедно с въздушната
възглавница са спасили
живота му.

:
Íàêðàòêî

Áàéåðí ïðåãàçè Ëàöèî â Ðèì, Ëåâàíäîâñêè çàäìèíà ëåãåíäà
Световният и европейс-

ки клубен шампион Байерн
спечели убедително с 4:1
при визитата си на Лацио
в първи мач помежду им
от 1/8-финалите на Шампи-
онската лига. Роберт Ле-
вандовски (9), Джамал Му-
сиала (24) и Лерой Сане
(42) се разписаха още пре-
ди почивката, а две мину-
ти след нея Франческо
Ачерби си вкара автогол.
Скоро след това Хоакин
Кореа (49) се разписа за
"орлите".

Баварците имаха иници-
ативата през първата част
и поведоха рано с попаде-
ние на обичания заподоз-
рян Роберт Левандовски,
който се възползва от
грешка на Матео Мусакио
и преодоля вратаря Пепе
Рейна. Това бе гол №72 за
полския нападател в Шам-
пионската лига, а с него
той задмина легендата на
Реал (Мадрид) Раул Гонза-
лес, изкачвайки на трето-

Роберт Левандовски отбеляза попадение №72 в Шампионската лига и се изкачи
на трето място във вечната голмайсторска листа на турнира

Снимка Пресфото БТА

Нидерландският централен защитник Мено Кох ще подсили ЦСКА

то място във вечната гол-
майсторска листа на тур-
нира след Кристиано Ро-
налдо (134 гола) и Лионел
Меси (119 попадения).

Лидерът в испанската Ла
Лига Атлетико (Мадрид) за-
губи от английския гранд
Челси с 0:1 в друг двубой от
1/8-финалната фаза на Шам-
пионска лига. Оливие Жиру
(68) вкара фамозен победен
гол за "сините" на "Арена На-
ционала" в румънската сто-
лица Букурещ, където сре-
щата се игра заради панде-
мията от коронавирус и рес-
трикциите в Испания за
международни пътувания.

Мачът бе равностоен и
двата тима опитаха да се
надлъгват тактически, кое-
то обяснява и липсата на
кой знае колко голови по-
ложения. Лондончани бяха
по-дейни, а "дюшекчиите"
не отправиха нито един то-
чен удар. В 68-ата минута
Оливие Жиру се разписа
със задна ножица, но стра-

ничният съдия вдигна ви-
соко флага си за засада.
Последва обаче намеса на
ВАР и в крайна сметка се

оказа, че преди Жиру с
топката е играл Марио Ер-
мосо, така че голът бе
признат.

Така "сините" си тръгна-
ха с аванс от Букурещ пре-
ди реванша в Лондон на 17
март. ç

Äðàãîìèð Äðàãàíîâ ùå ðúêîâîäè
äåðáèòî â Ðàçãðàä

Драгомир Драганов ще
свири дербито от 19-ия кръг
на Първа лига между Лудо-
горец и ЦСКА. Двубоят в
Разград между първия и
втория в класирането е в
събота от 15 часа.

Никола Попов пък ще е
главен рефер на срещата

между ЦСКА 1948 и Левски,
докато двубоят Черно море
и Берое е поверен на Георги
Димитров. Срещата между
двата столични отбора  е в
неделя от 17 часа на Нацио-
налния стадион "Васил Левс-
ки". Мачът във Варна пък е в
събота от 17,45 часа. ç

ßñåí Ïåòðîâ âðúùà Ãúëúáèíîâ
â íàöèîíàëíèÿ

От стр. 1

Според БЛИЦ Ясен Пет-
ров ще прати повиквател-
на и на защитника Петко
Христов, който е собстве-
ност на Фиорентина, но иг-
рае под наем в Про Вер-
чели.

Селекционерът е наблю-

давал и тренировка на Ва-
лентин Антов в Болоня. Той
се надявал бранителят на
ЦСКА колкото се може по-
скоро да дебютира в ита-
лианския елит, за да раз-
чита и на него в първите
три световни квалифика-
ции. ç

В същото време халфът
на ЦСКА Тиаго разкри, че
не мисли за завръщане в
Португалия. Той призна,
че най-доброто му реше-
ние е било да напусне
родината си и да дойде
при "червените". "Аз
планирах да напусна
Португалия и да заиграя в
чужбина. Когато този
шанс се появи, аз не се
поколебах да го използ-
вам", заяви халфът на
"червените" пред
ospanenkapodcast.wixsite.com.

Той бе попитан за
успеха над Рома. "В този
мач аз дадох всичко от
себе си, както във всеки
друг. Разбира се, беше
много хубаво да вкарам
гол на голям отбор като
Рома", разкри Тиаго.

Договорът на футболис-
та изчита скоро и той бе
попитан дали има намере-
ние да се върне в Порту-
галия. "За момента прес-
тоят ми в България върви
много добре. Няма смисъл
от промяна, ще остана тук
още няколко години",
завърши Тиаго. ç
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Ëèäåðèòå â íàöèîíàëíèÿ îòáîð ïî
ïëóâàíå ïîäêðåïèõà êîëåãèòå ñè
Предстои мащабно разследване, за да се установи чия е вината за открития
станозолол в организма на тримата състезатели

Един от лидерите на
националния отбор по
плуване Антъни Иванов
организира онлайн среща
в Инстаграм с тримата
уличени в употреба на
допинг свои съотборници -
Здравко Баблаков, Благой
Панайотов и Светлозар
Николов. 21-годишният
Антъни, който учи и трени-
ра в САЩ, заяви, че ги
подкрепя и че следващата
седмица ще коментира
скандала, тъй като в мо-
мента вниманието му е
насочено изцяло към
състезанията, които му
предстоят.

"Ако трябва да вярвам
на някой, ще е на прияте-
лите ми", беше лаконичен
Антъни Иванов.

В подкрепа на тримата
се обяви и 17-годишният
Йосиф Миладинов. "Нека
всички ги подкрепим! Рано
или късно всичко излиза
на светло", написа той в
социалните мрежи.

Както е известно, Бабла-
ков, Панайотов и Николов
дадоха положителни проби
за анаболния стероид

Най-изявеният
състезател за
2020 г. на
спортното
училище "П. К.
Яворов" в
Сандански Благой
Панайотов заяви,
че е взимал
хапчета само от
лекаря на
националния
отбор  по плуване

Националът по плу-
ване Здравко Баблаков
говори ексклузивно
пред Sportal.bg. за го-
лемия скандал, който
разтърси българското
плуване. Той има пок-
рит норматив "Б" на 100
метра бруст за Олим-
пийските игри в Токио.
"За себе си, дори и за
другите две момчета,
мога категорично да ка-
жа, че нито един от нас
не е употребявал заб-
ранени субстанции. Ос-
вен витамините от на-
ционалния отбор, никой
от нас не е взимал ни-
що друго. Всичко са ни
давали от националния
отбор", заяви велико-
търновецът.

"В този ден тестваха
само нас тримата, но
по тази логика трябва
да са и останалите със-
тезатели. Засега сме
само тримата. Предпо-
лагам, че за другите ня-
ма да се вземат мерки
да се изследват или да
дадат допинг проба. Не
знам как да определя
нещата. Още от 2020 г.
съм подписал договор
за централизирана под-
готовка с националния
отбор. Прибирам се за
по една седмица и пак
се връщам на лагер. Ли-
шавам се от супер мно-
го неща, не мога да се
видя със семейството
си - целият този труд,

Светлозар Николов
говори пред Sportal.bg
за неприятния случай.
Той обясни, че не е
приемал никакви ме-
дикаменти, различни
от тези, които им е да-
вал докторът на наци-
оналния отбор Любо-
мир Петров. "В нача-
лото на годината все-
ки от националния от-
бор има договор - кой-
то иска, може да го
подпише. Но накратко
ни задължаваха. От
две години имаме док-
тор, който се занима-
ва с нашето възстано-
вяване, който ни дава
витамини. На лагера
на Белмекен получа-
вахме по 36 хапчета на
ден в пластмасова
чашка. Преди това ку-
тийките ни бяха пока-
зани, но решиха да ни
ги дават в чашка, за-
щото така им било по-
лесно. Ние им се до-
веряваме, което е го-
ляма грешка от наша
страна. Отделно сме
имали заплахи да не
получаваме заплати
или да ни изгонят от
лагера. Ако откажехме
да отидем на даден ла-
гер, имахме санкции",
сподели Николов.

Как си обяснява, че
само трите проби са
положителни: "Това и
аз не мога да си го
обясня. Неофициално

Áëàãîé Ïàíàéîòîâ: Çàáðàíèõà íè äà
ãîâîðèì ïðåä ìåäèèòå

Плувецът от Сандански Благой Панайотов заяви по Би Ти
Ви, че от федерацията са ги "посъветвали"  да не говорят пред
медиите.  "Нито аз, нито моите приятели от националния
отбор сме пили нещо на своя глава. Хапчетата ни ги дават в
националния отбор, по-точно - д-р Любомир Петров. Дават ни
ги по два пъти на ден. Сутрин след първата и вечер след
втората тренировка", призна Благой Панайотов.

Той потвърди версията на двамата свои съотборници, че е
научил за положителния си тест още миналия четвъртък, като
е бил уведомен от доктора на тима. Юношата от Сандански
разкри, че от федерацията и от треньорския щаб е направен
опит да бъдат запушени устите и на тримата "изгорели" със
станозолол плувци. "Не са ни заплашвали, просто казаха, ако
идват медии, да ги препращаме към тях", разкри Панайотов.

Çäðàâêî Áàáëàêîâ: Âñåêè ãëåäà
äà ñè èçìèå ðúöåòå ñ íàñ

който сме положили те-
зи 11 години, другите
повече. Това просто е
необяснимо. Това е не-
описуемо. Не знам как-
во да си мисля, какво
да правя, какви реше-
ния да взимам. Даже не
знам как да обясня", ка-
за  Баблаков.

Според него карие-
рата му вече е прик-
лючила, тъй като го
грози наказание от 4
години: "Доста неща
ще се променят за те-
зи 4 години, дори и да
тренирам. Всеки спор-
тист ще го разбере.
Няма как да продължа
напред. Гледам да не
мисля за случилото се,
да се концентрирам
повече върху училище-
то, защото май месец
има матури. След то-
ва ще кандидатствам
за студент. Никога
през спортната си ка-
риера не съм си по-
мислял, че ще приклю-
ча с плуването по то-
зи начин. За мен това

е неописуемо - прос-
то нямам думи как да
опиша случилото се.
Доста различни неща
слушах тези дни - все-
ки гледа да си измие
ръцете с нас, защото
е по-добре да изгонят
трима състезатели, от-
колкото да "изгори" ця-
лата федерация и це-
лият отбор", продължи
плувецът.

"Получих обяснения
от отстарши треньора
Кристиян Минковски от
рода, че анабол може
да има в паста за зъ-
би, протеинови барче-
та и т. н. Кой не е ял
протеиново барче след
тренировка. Това е не-
логично обяснение. Ня-
ма как да стане. Абсо-
лютно сигурен съм, че
не съм взимал нищо
друго - само витамини,
които ми дават на ла-
гер. Когато съм си вкъ-
щи една седмица, се из-
чиствам от това и не
взимам нищо", каза
още Баблаков.

Великотърновецът
отправи съвет към бъ-
дещите национали и
плувци: "Искам да ги по-
съветвам никога да не
се доверяват напълно
на треньорите си. Кол-
кото и да са били заед-
но по състезания, по
лагери. И винаги да зна-
ят напълно какво прие-
мат". ç

Ñâåòëîçàð Íèêîëîâ: Äàâàõà íè ïî
36 õàï÷åòà â ïëàñòìàñîâà ÷àøêà

докторът ни се обади
и на тримата и ни ка-
за, че сме хванати с
този станозолол. И
тримата сме хванати с
едно й също, а това ня-
ма как да стане, освен
ако не сме си звънна-
ли между лагерите.
Всеки си е по градо-
вете - аз съм в Плов-
див, Благо в Санданс-
ки, Здравко във Вели-
ко Търново. Няма как
да вземем този стано-
золол по едно й също
време. Аз съм сигурен
и гарантирам, че по-
добно нещо не бих си
вкарал в организма.
Гарантирам на 100 про-
цента, че не съм прие-
мал никакви странич-
ни добавки - единстве-
но и само на нацио-
налния отбор."

Пловдивчанинът, чи-
ято най-силна дисцип-
лина е 400 метра съ-
четано, смята, че това
е краят на неговата
плувна кариера: "Не
знам какво ще ми бъ-

де наказанието, но ако
е от 2 до 4 години, ко-
ето съм сигурен, че ще
бъде толкова, ще прик-
люча със спорта. Ни-
кога не съм си предс-
тавял, че точно с този
анабол може да прик-
лючи кариерата ми.
Моята вина е, че съм
подписал договор с
националния отбор."

Той пожела да вне-
се още едно уточне-
ние: "След като ни ка-
заха неофициално в
петък, на 19 февруари,
на следващия ден бе-
ше извикан един от съ-
отборниците и докто-
рът му каза да пие по-
вече вода. Ние се за-
чудихме за какво ста-
ва въпрос. Отделно ка-
за на едно от момиче-
тата да се "покрие" в
града си. Ние вече
почнахме да си пра-
вим сметка, че нещо
са направили. В събо-
та на обяд ни взеха и
урина и някой от нас
пита в коя лаборато-
рия ще отидат резул-
татите, но не ни отго-
вориха. Според мен е
лекарска грешка, за-
щото няма как и три-
мата да сме взимали
едно и също хапче, по
едно и също време. То-
ва се взима на 28 дни,
доколкото знам и съм
чел. Отделно ти стои
в кръвта 6-9 месеца." ç

станозолол. Президентът
на родната федерация по
плуване изказа предполо-
жение, че тримата са
взели на своя глава допин-
га, но плувците го контри-
раха, заявявайки катего-
рично, че нe са пили нищо
освен това, което им дава
лекарят на националния
отбор Любомир Петров.

"Вярвам и винаги съм
вярвал на тези момчета.
Случаят е много странен и
загадъчен. Няма реално и
логично обяснение. Ще
проведем необходимото
разследване. Призовавам
всички компетентни органи
да се включат. От моя
страна ще има пълно
съдействие. Аз съм човекът,
който има най-голямо
желание истината да
излезе наяве и виновният
или виновните да бъдат
наказани",  заяви в студио-
то на "Здравей, България"
по Нова телевизия Георги
Аврамчев, председател на
УС на Българската федера-
ция по плувни спортове.

По думите му е възмож-
но, но е малко вероятно

друг състезател или някой
от персонала умишлено да
сложи нещо в чашите на
националите ни. "Всички
състезатели знаят какви
медикаменти взимат. Те се
приготвят от доктор.
Работим с конкретния
лекар от 3 години и му
вярвам. Когато се взимат
проби, се дава протокол,
като всеки собственоръчно
описва какво пие. Някои
от тях са приемали по 36
хапчета, но не от различни
видове. Просто, ако тряб-
ва да се вземе 8 милигра-
ма, а едното хапче е 1
милиграм, то се взимат 8",
поясни Аврамчев. И допъл-
ни, че пробите са изпрате-
ни за изследване във
Виена.

"Ако един път не се явиш
на допинг, получаваш жълт
картон. Ако това се случи
втори път - получаваш
автоматично наказание, без
да са те изследвали. Нико-
га не сме давали забранени
вещества, за да се притес-
няваме, че нещо може да
се разкрие", заключи Георги
Аврамчев. ç
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е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß07.30 "Антидот" (п)
08.00 "Дискусионен клуб" (п)
09.00 "За историята свободно" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 Музикален антракт
12.00 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 "Не се страхувай" (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ

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

със Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 "Етрополе - истории за величие" -

документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Студио Икономика" с водещ Нора

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

ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
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, 11 епизод/ (12)
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Дует - детски тв филм /Хонг Конг,

2016г./
15.15 Малка нощна приказка - 4-сериен

детски тв филм /България, 2006
г./, 1 част, режисьор Николай
Акимов, в ролите: Александър Ко-
сев, Калофер Михов, Николай Уру-
мов, Моя Новоселска и др.

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
18.20 Още от деня
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Питай БНТ
21.30 Студио "УЕФА Лига Европа"
22.00 Футбол: Манчестър Юнайтед - Реал

Сосиедад, среща-реванш от 1/16-
финалите на турнира на УЕФА "Ли-
га Европа" - пряко предаване от
Манчестър

00.15 Смяна на местата
01.15 Светът и ние /п/
01.35 100% будни /п/
03.30 Култура.БГ /п/
04.30 Законът на Дойл - тв филм /3

сезон, 11 епизод/п/ (12)

bTV

05.40 "Домашен арест" - сериал, с. 2,
еп. 7

06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-
мация, сериал, с. 4, еп. 2

06.30 "Лице в лице" /п./ - публицистично
предаване

07.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване с водещ Антон Хекимян

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п./
13.30 "Навсякъде ти" - сериал, еп. 29
15.00 Премиера: "Истинска любов" - се-

риал, еп. 45
16.00 Премиера: "Спасители в планина-

та" - сериал, с. 12, еп. 5
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Малки убийства" - се-
риал, еп. 33

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

сериал, еп. 39
21.00 "Бригада Нов дом" - социален про-

ект, сезон 5
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Любимката на краля" - сериал,

еп.11
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп.

81
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.50 "Божествено" - сериал, еп. 15

bTV Action

05.15 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 7
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Рескю Ботс" - сериал, с. 3, еп. 11
- 14

08.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 7
09.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 24
10.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 3
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4

еп. 19
12.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 14
13.00 Холивудски убийства
15.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 8
16.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 1
17.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 15
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 20
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" -

сериал, с. 5, еп. 4
19.45 Студио "Лига Европа"
19.55 Пряко, УЕФА Лига Европа, 1/16-

финали (реванш):
22.00 Пряко, УЕФА Лига Европа, 1/16-

финали (реванш):
00.00 Лига Европа, обзор
00.30 "Червената линия" - сериал, еп. 1
01.30 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 20
02.30 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 4
03.30 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 15
04.30 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 1

bTV COMEDY

06.00 "Теория за големия взрив" - сери-
ал, с. 7, еп. 23, 24

07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

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

сериал
10.00 "Бебе Бос" - анимация, комедия,

семеен (САЩ, 2017), режисьор
Том Макграт

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

сериал
14.00 "Кухня: Война за хотел" /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. 15, 16
19.00 "Теория за големия взрив" - сери-

ал, с. 6, еп. 24
19.30 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7,

еп. 8
21.00 "Столичани в повече" - сериал,

с. 5, еп. 3
22.00 Премиера: "Психоложки" - сериал,

еп. 3, 4
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

еп. 11, 12
00.00 "Бебе Бос" /п./ - анимация, коме-

дия, семеен (САЩ, 2017)
02.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

сериал
02.30 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п./
04.00 "Кухня: Война за хотел" /п./ -

сериал

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,

еп. 9, 10
08.15 "Нощни игри" - комедия, трилър

(САЩ, 2018), режисьори Джон
Франсис Дейли и Джонатан Голдс-
тийн, в ролите: Джейсън Бейтман,
Рейчъл Макадамс, Кайл Чандлър,
Били Магнюсън, Шарън Хорган,
Джеси Племънс, Ламорн Морис,
Дани Хюстън и др.

10.30 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 2,
еп. 1, 2

12.45 "Училищни танци" - документален
(САЩ, 2017), режисьор Аманда
Липиц

14.30 "Отровна роза" - криминален, три-
лър (САЩ, Италия, 2019), режисьо-
ри Франческо Чинкуемани и
Джордж Гало, в ролите: Джон Тра-
волта, Морган Фрийман, Брендън
Фрейзър, Фамке Янсен, Питър Стор-
меър, Робърт Патрик, Кат Греъм,
Ник Валелонга, Елла Блу Траволта

16.30 "Да готвиш с любов" - романтичен,
комедия (тв филм, САЩ, Канада,
2018), режисьор Джем Гарард, в
ролите: Али Либърт, Брет Далтън,
Джанет Кидър, Кимбърли Състад

18.30 "Мумията се завръща" - фентъзи,
екшън, приключенски (САЩ, 2001),
режисьор Стивън Съмърс, в роли-
те: Брендън Фрейзър, Рейчъл Вайс,
Джон Хана, Арнолд Вослу, Патри-
сия Веласкес, Дуейн Джонсън, Аде-
уале Акиной-Агбадже и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "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.

23.30 "Умисъл за убийство" - трилър

(САЩ, 2017), режисьор Дани Дж.
Бойл, в ролите: Маргърит Моро,
Джордан Белфи, Джесика Блек-
мор, Ариан Зукър, Иън Патрик Уи-
лямс и др.

01.15 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с.2 еп.1, 2

03.30 "Агора" - драма, исторически, ро-
мантичен (Испания, 2009), режи-
сьор Алехандро Аменабар, в роли-
те: Рейчъл Вайс, Макс Мингела,
Оскар Айзък, Рупърт Евънс, Ошри
Коен, Ашраф Бархом, Майкъл Лон-
сдал, Сами Самир 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) - сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сери-

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

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - те-

левизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна

емисия
20.00 "Откраднат живот: Финалът" (пре-

миера) - сериал, сезон 11
21.00 "Един за друг" (премиера) - риали-

ти, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, се-

зон 2
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления" - сериал,

сезон 17
00.30 "Нюанси синьо" - сериал, сезон 3
01.30 "Незабравимо" - сериал, сезон 3
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/
04.30 "Мерием" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Маями"
- сериал, сезон 1 /п/

07.00 "Мистериите на Аурора Тийгардън:
Разплата" - мистери с уч. на Кандис
Камерън Бър, Марилу Хенър, Лекса
Дойг, Питър Бенсън и др. /п/

08.45 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 1

11.00 "От местопрестъплението: Маями"
- сериал, сезон 1, 2 епизода

13.00 "Последният богатир" - приключен-
ски филм с уч. на Виктор Хориняк,
Мила Сивацкая, Екатерина Вилко-
ва, Константин Лавроненко, Елена
Яковлева и др.

15.20 "Флорънс" - комедия с уч. на Мерил
Стрийп, Хю Грант, Саймън Хелбърг,
Ребека Фъргюсън, Стенли Таунсенд
и др. /п/

17.30 "Наръчник на оптимиста" - роман-
тична комедия с уч. на Брадли
Купър, Дженифър Лорънс, Робърт
де Ниро, Крис Тъкър, Джулия Стайлс,
Джон Ортиз и др.

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

21.00 "Форест Гъмп" - драма с уч. на Том
Ханкс, Робин Райт, Гари Синиз,
Миклети Уилямсън, Сали Фийлд,
Боб Пени и др.

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

00.40 "Механикът: Възкресение" - екшън
с уч. на Джейсън Стейтъм, Джесика
Алба, Томи Лий Джоунс, Мишел
Йео и др. /п/
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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.

Затопляне
Днес ще бъде слънчево, с висока облачност. Минималните темпе-

ратури ще бъдат от 1 до 7 градуса, а максималните от 12 до 17
градуса. Малко по-хладно ще остане по Черноморието и в крайните
източни райони. В планините и североизточните райони ще духа съв-
сем слаб вятър от югоизток. В петък ще остане без съществена про-
мяна. Сутрин температурите ще бъдат от 0 до 7 градуса, а дневните от
13 до 19 градуса. В сутрешните часове на места в низините и котло-
вините ще има мъгли, но до обяд видимостта ще се подобрява. В
събота ще се появи и усили в Дунавската равнина - до силен северо-
западен вятър. Минималните температури ще се повишат още малко,
а дневните ще останат без съществена промяна. В неделя от северо-
запад ще нахлува по-студен въздух и температурите ще се понижат.
Минималните ще са от нула до 5, а дневните от 7 до 12 градуса.
Облачността ще бъде променлива, но валежи са малко вероятни. Вя-
търът ще бъде до умерен, от северозапад, в Източна България - от
север-северозапад и постепенно ще се ориентира от североизток.

В понеделник и вторник температурите на изток ще се понижат
още. В страната дневните стойности ще са от около 7-8 на северо-
изток до 11-12 в крайните западни райони. Над Източна България
облачността ще бъде значителна, а на запад ще намалява до слънче-
во време.

bTV Cinema, 23.30 ч., "Умисъл за убийство" -
трилър, в ролите: Маргърит Моро,

Джордан Белфи, Джесика Блекмор, Ариан Зукър,
Иън Патрик Уилямс и др.
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"È âñå ïàê ñâåòúò å êðàñèâ"
ïðåäðè÷à Îïåðåòàòà

Музикалният театър
започва своите Концертни
вариации. На 7 март от
17.00 ч. е първото предло-
жение - то е за дамите в
навечерието на техния
празник - концертът "И
все пак светът е красив".
Елегантно дамско парти,
изпълнено с музика и
красота, поднесено от
женски състав солисти и
оркестранти.

Ще звучат незабрави-
мите хитове на Едит
Пиаф, Лара Фабиан,
Марая Кери, Уитни Хюс-
тън, Нат Кинг Коул, изпъл-
нени от солистките на
Музикалния театър. Подб-
рани са и популярни
песни от мюзикълите
"Фантомът на операта",
"Обичам жена си", от
филма мюзикъл "Кабаре" и
от "Петият елемент" на
Люк Бесон.

Концертната вариация
"Страст в теноров регис-
тър" е на 20 март от 19.00
ч и на 28 март от 17.00 ч.
Теноров концерт с участи-
ето на Владимир Грудков,
Александър Панайотов,
Стефан Петков, Пеньо
Пирозов, Денко Проданов
и Богомил Спиров.

Творбите на Кърт Вонегът
в нови издания
Издателство "Кръг"
преиздаде дебютния
роман на Вонегът "Меха-
нично пиано" с впечатля-
ващ дизайн. Подготвили
са преиздаването на
Вонегът във вида, в който
заслужава. Преводът е на
Боян Николаев, претворил
на български автори като
Ърнест Хемингуей, Греъм
Грийн, Стивън Кинг и
Дийн Кунц. Дебютният
роман на легендарния
писател "Механично
пиано" е публикуван през
1952 г.

"Том и Джери"
предизвикаха фурор
Любимите герои от
поредицата на Уилям
Хана и Джоузеф Барбъра,
пресъздадени в комедия-
та "Том и Джери", се
харесаха най-много на
зрителите у нас. Приклю-
ченията на изобретател-
ния мишок и преследва-
щия го котарак са
гледани от 9736 зрители
и отчитат 83 399 лева от
билетите им за първите
три дни у нас. На втора
позиция е "Жената чудо
1984", продължение на
първия филм отпреди три
години.

Íàêðàòêî

:

Åìàíóèë Èâàíîâ ùå ñâèðè â Ìèëàíñêàòà ñêàëà

Ëåîíàðäî äè Êàïðèî
îòêàçâà äà èãðàå
ãëàâíà ðîëÿ

Ди Каприо отказва
главната роля в лента
на Скорсезе. Става
дума за новия трилър
"Убийци на цветната
Луна", пише DigitalSpy.
Негов заместник става
актьорът Джеси Пле-
монс, известен от
проекта "Фарго".  Ди
Каприо ще изпълни
роля от втори план в
новия филм. Още една
звезда влиза в уестърна
и това е Робърт де
Ниро. В основата е
историята от книгата на
Дейвид Гран - разказва-
ща за низ от ужасни
убийства в богатата на
нефт област Оклахома.
Ди Каприо играе ролята
на племенника на
местен владелец на
ранчо. В същото време
с Дженифър Лоуренс
той се снима в комедия-
та "Не гледай нагоре". ç

Ще звучат популярни
канцонети, испански
сарсуели, обичани арии от
опери и оперети и още
много любими мелодии.
Акомпанира единствен
роял, на който ще свирят
Ана Ангелова и Румен
Трайков. Концертът е
създаден по идея на
артист-солиста Пеньо
Пирозов.

На 13 март и 14 март

идва най-новото заглавие
в афиша - оперетата на
Калман "Принцесата на
цирка". За първи път
редом със солистите, хора
и балета излизат и профе-
сионални  циркови артис-
ти.

На 27 март се вихри
пищната постановка на
"Царицата на чардаша".
Почитателите на оперета-
та ще се насладят на

богатата оркестрация в
музиката на Калман,
силните любовни страсти
между героите, както и на
красивата хореография.

За малките зрители са
най-новата постановка за
деца - любимата на някол-
ко поколения приказка от
Валери Петров по музика
на Георги Генков "Копче за
сън" - 20 март, и мюзикъла
"Аладин" на 21 март. ç

"Принцесата на цирка"

22-годишният български
пианист Емануил Иванов
ще свири на концерт в Ми-
ланската скала на 27 фев-
руари. Той ще се предава
директно онлайн от 20.00 ч.
италианско време на сайта
на Скалата, както и в соци-
алните й мрежи

Музикантът ще дебютира
в Скалата в качеството си
на победител на 62-рото из-
дание на Международния
конкурс за пиано "Феручо
Бузони" в град Болцано. Той
спечели първата награда с
изключителното си изпъл-
нение на концерт номер 2
на Камий Сен-Санс. Дебю-
тът на Иванов на сцената

на Миланската скала ще му
предложи възможност за
скок в музикалната карие-
ра. Пианистът ще изпълни
произведения на Бузони,
Равел и Скрябин.

Българинът е роден през
1998 г. в Пазарджик и е учил
пиано при Галина Даскало-
ва и Атанас Куртев. В мо-
мента специализира в
Кралската консерватория в
Бирмингам под ръководст-
вото на Паскал Немировс-
ки и Антъни Хюит. Печелил
е много награди като "Ви-
вапиано", "Скрябин-Рахма-
нинов", "Виктор Мержанов",
"Павел Серебряков", "Мла-
ди виртуози". ç

Ìàðèóñ Êóðêèíñêè ñ ïðåìèåðà íà "Äâóáîé" â Íàðîäíèÿ òåàòúð
Четвъртата постановка

на Вазовата "глума" гледа-
ме премиерно на 26, 27 и
28 февруари. Една от най-
емблематичните пиеси на
патрона на Народния теа-
тър "Иван Вазов" - "Двубой
е с режисьор  Мариус Кур-
кински. Участват Пламен
Димов и Павел Иванов в
ролята на потенциалните
дуелисти, Аня Пенчева, Сте-
лиан Радев, Константин
Еленков,  Ирина Митева,
Албена Колева, Радина
Боршош, Любомир Петка-
шев, Стефан Къшев.  С то-

зи спектакъл Народният те-
атър отново отдава почит
на своя патрон и на годиш-
нината от смъртта му, след
като миналата година отбе-
ляза 170 години от рожде-
нието на Иван Вазов с по-
редица от събития. През
1892 г., когато е написан
първият вариант на "Дву-
бой", поетът влага в устата
на своите герои следните
думи: "Никой днес не почи-
та законите", "Човек - де-
колте в акъла", "Отсъствие
на всякакво присъствие". Та-
зи болка на поета е сякаш

разбираема за нас, съвре-
менните окупатори на соб-
ствената си родина. Но все

пак е тъжно. Защо го до-
пуснахме? Защо продължа-
ваме да ни няма? ç


