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ÏËÀÙÀÒ ÏÎÌÎÙÒÀ ÍÀ ÌÀËÊÈÒÅ ÔÈÐÌÈ
До седмица започва плащането на помощта до 50 000 лв. за малките и средни предприятия, обяви вицепремиерът Корнелия Нинова
на среща с ресторантьорския и хотелиерския бизнес.
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Евгени ГАВРИЛОВ

20 души са в основата на корупцията у нас,
един от тях е Пеевски, заяви премиерът Кирил Петков

С

мешен плач се носи през последните дни от парламентарните
кулоари, където е разположена
опозицията от ГЕРБ-СДС. “Сметката на Рилския манастир за ток за
миналия месец е 28 000 лева, а на
манастира Кабиле край Ямбол 6000 лева. (Стр. 4) Истината е, че
манастири и храмове минават на
режим на тока”, загрижиха се депутатите на Борисов. Този мрак
не бива да влиза в молитвените домове, завайкаха се от опозицията.
Освен това, както при Лукановата зима, градове и села пак започнаха да светкат като дискотека.
Метрото в София не може да си
плати електроенергията, която консумира. Зам.-председателят на
транспортната комисия в СОС
Зафир Зарков от ГЕРБ-СДС призова държавата да даде 178 млн.
лева на столичния градски транспорт “заради увеличените в пъти
цени на тока и природния газ, както и спада на пътниците с около
1/3 на годишна база”.
Разбира се, за кризисната ситуация има обективна причина - световната енергийна криза, но ще
бъде нелепо ситуацията у нас да
се оправдава само с международното положение.
За последните десетина години
тогавашните властници, къде от некомпетентност, къде съзнателно,
направиха всичко възможно да
деформират енергийния пазар. На
всичко това именно сега берем
плодовете.

Главният прокурор Иван
Гешев използва изслушването си в Групата за мониторинг на демокрацията в ЕП
(LIBE), за да очерни страната. С бързи крачки вървим към престъпността от
90-те години, обяви той и
намекна, че МВР изкривява

статистиката. Увеличавали
се телефонните измами,
кражбите, убийствата и организираната престъпност.
Това се дължи на липсата
на взаимодействие на институциите, на опитите за
война със съдебната власт
и цената за това ще платят
¬

българските граждани, смята Гешев. Той поиска “посериозно наблюдение на
България, включително по
новия Механизъм за върховенство на закона”.
Премиерът Кирил Петков заяви, че около 20 души
са в основата на голямата

корупция в страната, един
от тях е Делян Пеевски.
Няма как да излъжете европейските институции, на
всички е ясно, че прокуратурата не работи добре, бе
категоричен той.
Стр. 2
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EUR:
1.95583

GBP:
2.34602

USD:
1.75254

София
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1.88223
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СНИМКА БГНЕС

По повод Международния възпоменателен ден на Холокоста пред Паметника на Съветската армия
се състоя поклонение и поднасяне на цветя за освобождението на концлагерите Освиенцим/Аушвиц-Биркенау.
На събитието присъства посланикът на Русия Елеонора Митрофанова
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Главният прокурор поиска засилен мониторинг
над България, обяви, че се връщат мутренските
времена, анонсира спиране на европари
Главният прокурор Иван
Гешев използва поредното си
привикване в Групата за мониторинг на демокрацията в Европейския парламент (LIBE), за да
нападне новите управляващи и
да начертае “черно” бъдеще за
страната. Този път той най-сетне уважи поканата на LIBE да
отговори на въпросите, които
евродепутатите му отправят няколко пъти - за правомощията
му, за “Барселонагейт”, за кюлчетата в премиерското шкафче
и т.н. Изслушването бе на закрито, но след него Гешев говори напоително пред българските медии и внезапно се обяви за
по-засилен мониторинг от ЕК на

съдебната ни система и правосъдието. “Не се чувствам горд
като българин да го кажа, но към
момента аз и прокуратурата
смятаме, че е нужен по-сериозен диалог с европейските институции, включително и по-сериозно наблюдение на България, включително по новия
Механизъм за върховенство на
закона”, каза той, давайки да се
разбере, че очаква и спиране на
евросредства.
Макар индиректно, Гешев
атакува новите управляващи по
всевъзможни начини. Той знаел как се прави статистиката за
престъпността в МВР и реалната картина нямала общо с

представяната. “С бързи крачки вървим към престъпността
от началото на 90-те години.
Казвам го съвсем отговорно.
Според мен българските граждани вече са го усетили и скоро
това няма да може да бъде
скрито от тях”, заяви той. Главният прокурор смята, че корупцията по високите етажи у нас
е хроничен проблем, но сега се
възраждали и редица други,
които се смятали за забравени
- телефонните измами, обикновените кражби, убийствата и
организираната престъпност.
“Това се дължи на липсата на
взаимодействие с институциите, на опитите за война със

съдебната власт и цената за
това ще платят българските
граждани. Това беше важното,
което изложих пред евродепутатите”, продължи главният
прокурор.
“Ние не сме телевизионни
звезди. Работата на прокурора е
изначално да не ме харесват”,
продължи старата си теза Гешев.
Липсата на отчетност на
главния прокурор Гешев оправда с думите, че тя е проблем на
законодателя, защото той не
изпълнява препоръките на Венецианската комисия и Съвета
на Европа. Той натърти, че се е
отзовавал всеки път, когато го
извикат в парламента, въпреки
че за подобни изслушвания нямало правно основание.
От думите му излезе, че евроддепутатите не са го питали
за злоупотребите покрай строителството на магистрала “Хе-

мус”. За “Барселонагейт” пък
препрати въпроса към испанската прокуратура, която още
не му била отговорила на запитвания. Темата с кюлчетата
злато и пачките с евро в чекмеджето на бившия премиер Бойко Борисов била от компетенциите на прокурора, на когото
е възможен случаят.
Полицейските акции, насочени срещу търговията на гласове,
също бяха атакувани от Гешев.
Той обяви, че анализът на прокуратурата за последните два
парламентарни избора е показал
“заобикаляне на закона” и
претърсвания без съдебно разрешение спрямо малцинствени
групи и инвалиди, като имало
“нарушения, които може да
съставляват престъпление”. Гешев изведнъж откри, че “България е поставена пред сериозна
опасност за върховенството на
правото, разделението на властите и правата на човека”. Репортер обаче цитира негово
изявление от 2019 г., когато той
обяви, че не споделя мнението,
че законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва да
са разделени. Днес Гешев вече
смята, че институциите трябва
да си взаимодействат, а не да има
“китайски стени” между тях.
Коментар на стр. 6

КИРИЛ ПЕТКОВ:
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Премиерът Кирил Петков определено не остана очарован от изявленията на главния прокурор Иван Гешев. Няма как да излъжете европейските институции, обърна се той задочно към
Гешев след изслушването в Групата за мониторинг на демокрацията. “Няма как през общи
шаблони и думи да се избяга от липсата на добро
правосъдие в България. На всички е ясно, че
прокуратурата не работи добре”, коментира
премиерът, след като главният прокурор се опита да се самоизтъкне и да обвини всички останали за лошите резултати срещу престъпността
у нас. Петков споделя идеята за необходимостта
от максимално засилен мониторинг върху върховенството на закона в България.
“В Плана за възстановяване и развитие главният прокурор няма да бъде сам с Господ над
главата му, а ще има съдия, който ще изпълнява
временна роля на прокурор и след това ще
може отново да се върне като съдия. С други
думи, конфликтът на интереси няма да го има”,
смята премиерът. “Трябва ни работеща прокуратура, а не четвърто ниво в прокуратурата.
Така че главният прокурор става администратор”, отсече още Петков. По думите му евродепутатите са видели и разбрали желанието за
реформа на новото правителство. Той обеща
от тук нататък да няма човек над закона или
пък някой да му се обади и да каже “този не
трябва да се пипа”. Според него около 20 души
са в основата на голямата корупция в България,
един от тях е Делян Пеевски.
Евродепутатите имат много големи очаквания от българското правителство, за първи път
се получи открит диалог между тях и представителите на правителството и главния прокурор, отбеляза сред срещата евродепутатът от
“БСП за България” Елена Йончева. Тя цитира
данни, според които България всяка година губи
11 млрд. евро от корупция и пропуснати ползи.
Йончева коментира, че за успешно разкриване
на тежки корупционни схеми съдебната реформа е задължително, но недостатъчно условие.
Според нея ще бъдат необходими и допълнителни законодателни промени.

СНИМКА ОБЩИНА РУСЕ

Младежкият парламент в Русе дари кислороден апарат и парична сума на Специализираната
болница за активно лечение за пневмофизиатрични заболявания “Д-р Димитър Граматиков”.
Благодарение на дарители те събраха 3240 лв., от тях 2360 лв. са за покупката на кислородния
апарат, а останалите средства ще отидат за консумативи за нуждите на лечебното заведение

Ìèíèìàëíîòî îáåçùåòåíèå çà
áåçðàáîòèöà ñòàâà 18 ëåâà äíåâíî
Минималното обезщетение за безработица ще бъде 18 лева дневно, а не
15 лева, както предлагаше правителството с проекта на бюджет на ДДО за
тази година. Ще се увеличи и максималният размер на обезщетението и ще
бъде 84 лева също от 1 април, обяви
социалният министър Георги Гьоков
след заседанието на Националния тристранен съвет. Остава намерението
максималният осигурителен доход да
се увеличи от 3000 на 3400 лева.
Националният съвет за тристранно
сътрудничество не постигна единодушна подкрепа по проектите на бюджетните закони, съобщиха от съвета след
онлайн заседанието. АИКБ и ССИ
подкрепят проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г., БТПП и КРИБ

принципно подкрепят, но с бележки, а
от БСК, КНСБ и КТ “Подкрепа” се
въздържат. От БСК не виждат значително увеличаване на разходите за
извънболнична помощ. Парите за болниците остават 49,8% от общите средства при средно в ЕС около 30%, а за
извънболнична дейност се запазват
около 1,5% при средни за ЕС от 2628%. БСК обаче иска политики за ограничаване на разходите за лекарства,
които достигат до 30% от бюджета на
Касата при средни за ЕС 15-18%. От
АИКБ са доволни, че в бюджета на
НЗОК са предвидени допълнителни
581,1 млн. лв., от които 280 млн. лв. са
за доболнична помощ и профилактика.
Бюджетът на ДОО за 2022 г. е
подкрепен, макар и с бележки, от КТ

“Подкрепа”, БТПП и ССИ, БСК и
КНСБ се въздържат от цялостна подкрепа, а АИКБ и КРИБ са против.
КНСБ оценява позитивно усилията
на правителството в ключови сектори,
но не е съгласна с политиката по доходите и данъчната система. “Подкрепа”
подкрепя увеличението на минималната заплата на 710 лв., но продължава да
настоява тя да е поне 750 лв.
Бизнесът отново се заинати първите 3 дни болничен да не се плащат от
работодателя. Недоволство има и срещу увеличаването на обезщетението
за майчинство през втората година от
650 на 710 лв. “Подкрепа” приветства
мярката, но смята, че ръст трябва да
има и при еднократната помощ за
майка студентка.
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Иван Гешев продължава
да се прави на оригинален

БСП:

Õîëîêîñòúò íå áèâà
äà ñå ïîâòàðÿ íèêîãà
“Нека никога не забравяме тези най-жестоки мигове
от историята, за да не позволим да се случат отново! Нека
помним!” - с тези думи почете паметта на жертвите на
Холокоста лидерът на БСП и
вицепремиер Корнелия Нинова. Тя припомни, че България е спасила живота на 50
хиляди евреи. Българският
народ прояви сила, воля и
съчувствие и не позволи депортирането в лагерите на
смъртта, отбеляза Нинова.
“Наша отговорност е да
предадем уроците на Холокоста и войната, за да не се повтарят. Помним антифашистките
движения. Помним хилядите
антифашисти, които са загубили своя живот в борбата си
срещу кафявата чума”, заяви в
НС депутатът от “БСП за
България” Явор Божанков в
декларация по повод Международния възпоменателен ден на

Холокоста. Ужасите на войната се помнят, но все още има
риск популисти и националисти да се изправят срещу мира,
предупреди той.
“България е видяла и преживяла много. Повод за национална гордост е спасяването на
българските евреи”, подчерта
Божанков. Той завърши с думи
на именития юрист Кристиан
Таков, който каза: “Злото дреме у всекиго от нас. Цивилизационната ни черупка е много
крехка и може да се пропука на
най-нечакано място. Прочее, да
бдим. Първо върху себе си”.
“На 27 януари светът казва:
“Никога повече!”. На този ден
през 1945 г. Червената армия
освобождава останалите живи
в концентрационния лагер
“Аушвиц”, заяви председателят
на БСП в София Калоян Паргов в началото на вчерашната
сесия на Столичния общински
съвет и предложи съветниците

Столичните социалисти, заедно с посланика на Руската федерация
Елеонора Митрофанова, се поклониха и поставиха цветя на Паметника
на Съветската армия по повод Международния възпоменателен ден на Холокоста
да почетат с минута мълчание
жертвите на фашизма.
Холокостът е безпрецедентен не само заради броя на загиналите евреи и безкрайната
жестокост в лагерите на
смъртта, но и защото това е

геноцид, който с мащаба си
остави дълбок белег върху лицето на Европа, подчерта Паргов. По думите му споменът за
този срамен момент от историята на човечеството трябва да
бъде камбаната, която постоян-

но да ни напомня да бдим и да
не допуснем никога отново да
се възродят и наберат скорост
идеологии, които са формирани върху расизъм и чувството
за господството на един етнос
или нация над друга.

Ñîòèð Öàöàðîâ çàïëàøè
Áîéêî Ðàøêîâ ñúñ ñúä
Безкрайните упражнения с името ми ми дойдоха в повече
и затова подадох оставка, заяви шефът на КПКОНПИ
Подалият оставка шеф на Антикорупционната комисия Сотир Цацаров
предупреди вътрешния министър Бойко Рашко, че ако обвиненията в злоупотреба с квалифицирана информация се
окажат неверни, ще го съди. На изслушването в ресорната парламентарна комисия Цацаров обяви, че ще обжалва
отнемането и че сигналът е подаден от
Рашков. Ако съдът каже, че нямам вина,
ще се срещнем с него на друго място,
където ще защитя името си, закани се
той. За един човек отнемането на допуска е лично отмъщение, за друг е прикриване на други проблеми, за мен е
въпрос на достойнство, каза Цацаров
като вметна, че според него причината
за санкцията е ЦУМгейт.
“Всеки човек има достойнство. Ре-

ших, че упражненията с името ми за
това кой е виновен за всички неудачи
в държавата ми дойдоха в повече.
Върху мен се изляха какви ли не тиради за отговорността на 3-4 души. Достатъчно ми беше да чуя, че аз и още
един колега сме виновни за Шенген, за
мониторинга, за какво ли не”, обясни
Цацаров мотивите си да се оттегли.
Обвиненията идвали от съпредседателя на ДБ Христо Иванов. Това е човек, от когото пред премиера Бойко
Борисов аз не съм чул нито една друга
реплика, освен репликите “Да, господин премиер” и “Разбира се, господин
премиер”, атакува Цацаров Иванов,
който бе правосъден министър във втория кабинет на ГЕРБ.
Шефът на КПКОНПИ смята, че ос-

тавките на него и главния прокурор
Иван Гешев са били очертани като основни червени линии, а те били обвинени за всичко, включително и за неудачите в енергетиката. Ако аз съм една
от причините нещата да не вървят, корупцията да цъфти - ок, подавам оставка и освобождавам терена за тези, които ме критикуват, да покажат какво
могат, уточни Цацаров.
След като подал оставка, при него
дошли агенти на ДАНС, които го уведомили, че визитата е заради отнемането
на допуска. “Не е изтекла информация,
никой не ме е предупреждавал тайно.
Давал съм обяснения и пред прокурор
за ЦУМгейт, когато се разшумя за случая”, разказа Цацаров. На 14 януари
допускът му е отнет с акт на зам.-пред-

седателя на ДАНС и по настояване на
премиера. Не смятам, че след като 20 г.
съм работил като съдия и 7 г. главен
прокурор, някой може да ми каже, че
съм изнесъл класифицирана информация, възмути се шефът на КПКОНПИ.
Заради отнетия му допуск Цацаров
не даде информация за използвани СРС
срещу висши публични длъжности и
други лица. Той не смята, че КПКОНПИ трябва да се занимава с даването на
разрешения за подслушване, тъй като в
държавата имало достатъчно служби,
които да се занимават с това. Цацаров
препоръча чрез законови промени отнетото имущество да се предоставя на
министъра на финансите и да има социална насоченост за реализирането на
сумите.

Ñîöèàëèñòèòå â ßìáîë ïðîòèâ ïî-âèñîêèòå òàêñè çà äåòñêè ãðàäèíè
Групата съветници от
БСП и общинската организация на партията в Ямбол категорично се противопоставят на искането за драстично
увеличение на таксите за детските градини в общината.
Според тях повишението е необосновано и e предложено за
гласуване в Общинския съвет
без нeобходимия анализ.
Предложените от кмета
Валентин Ревански такси за

забавачка на дете, неподлежащо на задължителна подготовка за училище, преди
постъпването му в първи
клас, са по-високи с 26,31%
- от 38 лв. скачат на 48 лв. За
осигуряване на храна на
дете, подлежащо на задължителна подготовка за училище,
преди постъпването му в
първи клас - със 71,42% или
от 28 на 48 лв.
Като основание за искано-

то увеличение общината цитира данни на НСИ, според които през 2019 г. хранителните
продукти са поскъпнали с
5,9%, но договорите за доставката им за учебните и социалните заведения не са променяни и цените са същите. Социалистите припомнят, че в програмата за управление на кмета в направление “Социална
политика” е посочено намерение за намаляване на таксите

за детски градини, но вместо
това те се увеличават драстично. Левицата дава пример с
общините Болярово и “Тунджа”, които са с много поскромни собствени приходи,
но там родителите не заплащат
такси за детските градини.
След като Община Троян
намали пропорционалната
част от таксите на децата на
4, 5 и 6 години, посещаващи
детска градина, от 2 лв. на

1,70 лв. на ден чрез оптимизацията на разходите след
въвеждането на обединеното
хранене и целево държавно
финансиране, се предлагат
по-ниски налози и за малчуганите на 2 и 3 години. Намалението е регламентирано с
промяна на наредбата, която
определя таксите и цените на
услугите на територията на
общината, обясни кметът
Донка Михайлова.

4

ПЕТЪК
28 ЯНУАРИ

ИКОНОМИКА

2022

Âñå ïîâå÷å îáùèíè çàêúñâàò
çàðàäè ñêúïèÿ òîê
бъде със 110 млн. лв., каза пред БНТ
Дончо Барбалов, заместник-кмет по
финанси и здравеопазване на София.
По думите му заради здравната криза има 30% отлив на пътници, а
близо 60 млн. лв. е спадът на приходите от превозни документи. Финансовото министерство е взело решение да издаде указания, с които да
развърже ръцете на общините да
правят без проблем разходите си за
ток и природен газ от януари до
март, докато все още не е гласуван
бюджетът за новата година.
По-рано стана известно, че в Рилския манастир е въведен режим на
отоплението заради три пъти по-висока сметка от декемврийската.

В Козлодуй има режим на уличното осветление,
спират тролеите и нощния транспорт в Бургас
Все повече общини закъсват заради скъпия ток. Жители на Козлодуй
организираха мълчалив протест срещу въведения режим на уличното осветление в града. Общината е решила
да няма улично осветление от 18 ч. до
22 ч. Причината - декемврийската
сметка за ток за осветлението на града и четирите прилежащи села е близо 70 000 лв. Много други общини
приложиха същата мярка заради
невъзможност да си плащат сметките.
В Козлодуй обаче смятат, че не е нормално да се намират на шест километра от най-големия производител на
ток АЕЦ “Козлодуй” и да търпят
подобни ограничения.
Столичният район “Изток”, който
се смята за един от най-скъпите, също
е напът да остане на тъмно. Режим на
уличното осветление може да бъде наложен, защото районното кметство е
получило с 50% по-висока сметка за
миналия месец, обясни кметът Делян
Георгиев. Според него след спиране
на осветлението в подлезите трябва да
се намалят и разходите за отопление и
ток във всички общински сгради. Това
означавало да се съкращават разходи
и в училищата, и детските градини.
В Бургас спират тролеите и нощния транспорт. Ще бъдат намалени
някои от последните линии на автобусите, вдигат и цената на билета.
“За декември спадът на проходите ни
е 35-36%, през януари спадът

Öåíòðîâå çà õîðà â ðèñê
çàòâàðÿò çàðàäè âèñîêè ñìåòêè
В Бургас готвят и поскъпване на
билетите за градския транспорт
продължава. Успоредно с това се увеличават драстично цените на горивата”, обясни пред БТВ инж. Петко
Драгнев, управител на “Бургасбус”.
Засега се планира мярката да
продължи до края на февруари. Увеличението на билетите ще е в порядъка на 15-20%, добави той.
Разходите на Столичната община
за ток и природен газ за 2021 г. са
с 40 млн. лв. повече спрямо 2020 г.,
а за тази година повишението ще

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до вицепремиера и
финансов министър Асен Василев, социалния министър Георги
Гьоков и председателя на ресорната парламентарна комисия по
труда, социалната и демографската политика Искрен Арабаджиев,
в което алармира, че повече от 24 неправителствени организации,
доставчици на социални услуги, търсят съдействие, защото не
могат да покрият разходите си за електроенергия, природен газ и
заплати. Така на практика е застрашено нормалното функциониране на този вид услуги и съществува реален риск от влошаване на
подкрепата за хиляди хора в уязвимо положение. Проф. Ковачева
настоява за спешни действия по обезпечаване нормалното функциониране на социалните услуги и гарантиране на правата както на
потребителите, така и на работещите в системата.

Çàïî÷âà èçïëàùàíåòî Äâàìà ñà êàíäèäàòèòå çà ÊÅÂÐ
íà ïîìîùòà äî 50 000 второПарламентът
прие на
четене в Закона за
енергетиката, които преëâ. çà ìàëêè ôèðìè
движдат постоянният
“До седмица започва подписването на новите
договори и изплащането на помощта до 50 000 лв.
за малки и средни предприятия, които са кандидатствали и са одобрени”, обяви вицепремиерът и
министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова на среща с представители на ресторантьорския и на хотелиерския бизнес. В срещата
участваха министърът на туризма Христо Проданов, зам.-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев и зам.-министърът на здравеопазването Георги Йорданов, съобщиха от Министерството на икономиката.
Представителите на ресторантьорите изложиха редица проблеми пред министър Нинова и
нейните колеги, сред които неефективността на
мярката 60/40, както и влизането в сила на новите
ограничителни мерки на регионално ниво, касаещи София. По думите им компенсациите за бизнеса са проблематични, тъй като една регионална
заповед не може да изземе функциите на национална заповед и това автоматично спира компенсаторните плащания, както и кандидатстването по
тях. Необходимо е спешно заповедта да бъде национално регламентирана, за да може бизнесът да
се възползва от механизмите за компенсация.
Министър Нинова пое ангажимент да съдейства
по всички начини и възможно най-скоро за намиране на решение на този казус, включително с
промени в Закона за извънредното положение.
От бранша изложиха редица аргументации в
полза на отпадането на наложения вечерен час от
22 ч. на територията на столицата, като изразиха
съгласие със запазване на досегашния модел за
заетост на заведенията от 50%.

състав на КЕВР да бъде
намален от девет на пет
души. Спорове предизвика предложението на
ГЕРБ и ДПС да отпадне
предложеното от управляващите за членове на
КЕВР да могат да бъдат
избирани хора със стаж в
областта на енергетиката
и в областта на ВиК. Като
за такъв да се признава и
стажът в органи на Европейския съюз, както и стаж
в областта на финансите,
счетоводството, търговията с финансови инструменти или банковото дело,
свързани с енергийния
сектор, настояха от ДПС.
ГЕРБ предложи още пове-

Станислав Тодоров (вляво) преди години
е бил от “Да България”, сега е номиниран
от “Продължаваме промяната”,
а Благой Голубарев е предложен от ИТН
че да се разшири кръгът
на лицата, които могат да
правят предложения за избор на състав на КЕВР.
До 18 ч. в сряда, при
изтичане на последния
срок, са внесени единствено две предложения за
двете места, свободни в

КЕВР, които трябва да се
изберат. Едното предложение е за председател, а
другото е за комисар, стана ясно по време на дебатите. Двама от членовете
на сегашната комисия юрист и икономист, ще
бъдат отстранени ведна-

га след приемането на
текстовете, защото вече
не отговарят на изискванията. Ще останат само
специалисти по електроенергетика и воден сектор. Други двама ще си
тръгнат след жребий.
Станислав Тодоров от
“Продължаваме промяната” и Благой Галубарев от
“Има такъв народ” са
предложени да станат членове на КЕВР, първият - за
председател на енергийния
регулатор, а вторият - за
член на комисията. Тодоров бе наскоро назначен за
зам.-министър на енергетиката. Той е единственият
претендент за поста на
Иван Иванов, чийто мандат изтече още през април
2020 г. На мястото на
енергийния комисар Евгения Харитонова, която
също е с изтекъл мандат, е
предложен енергийният експерт Благой Голубарев.

Òúðñÿò äúðâåñèíà çà ìåáåëè
Дървопреработвателната и мебелна промишленост в България
изпитват недостиг на суровини. Заради това министърът на земеделието възложи на директорите на
държавните горски предприятия в
кратки срокове да представят в агроведомството информация за наличните количества дървесина, които могат своевременно да бъдат
предоставени на големите заводи

преработватели за осигуряване на
производствените им нужди. Това е
станало след среща на министъра на
земеделието Иван Иванов с представители на браншовите организации в дървопреработвателната и
мебелна промишленост. Срещата е
била по искане на браншовите организации, на нея са били директорите на 6-те Държавни горски предприятия и директорът на Изпълни-

телната агенция по горите, експерти, съобщиха от агроведомството.
Като основен проблем от бранша е отчетен намаляващият брой на
фирмите с лиценз за дърводобив и
недостатъчният им капацитет вследствие на липса на механизация на
тази дейност. Според браншовите
организации са необходими промени в нормативната уредба, свързана
с ползването на дървесина.

www.duma.bg
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Пендаровски идва
в София до месец
Президентът на РС Македония
Стево Пендаровски съобщи, че до
един месец ще направи официално
посещение в България, предаде
БГНЕС. Той е договорил визитата
с българския държавен глава Румен
Радев, като целта е двамата да
допринесат за преодоляването на
спорните въпроси между двете
държави.

Войник уби петима
в Украйна
Новобранец откри стрелба по
колеги войници, уби петима и рани
други петима в източния украински град Днепър, предаде Ройтерс.
Стрелецът е бил заловен, след
като се е укрил в град Пидхородне,
на около 20 км северно от мястото на стрелбата. Твърди се, че
той е взел автомат “Калашников” и боеприпаси от оръжеен
склад.

Руският президент Владимир Путин отбеляза 78-ата годишнина от вдигането
на блокадата на Ленинград по време на Втората световна война

Китай предупреди
за нов вирус

ÍÀÒÎ îòêàçà äà ñïðå
ðàçøèðÿâàíåòî ñè
Обсъжда се изпращането на хиляди
войници в България и Румъния
НАТО съобщи, че е предала на Русия набор от писмени “предложения”, след
като Москва отправи редица искания за ограничаване
влиянието на САЩ в Източна Европа. Генералният секретар на организацията
Йенс Столтенберг коментира, че алиансът е готов да
се вслуша в руските “опасения”, но настоя, че НАТО
няма да прави компромиси
с “основните си принципи”,
включително правото на
партньорите си да избират
своя собствен път.
Паралелно с това Съединените щати дадоха на Русия писмен отговор на пред-

ложенията относно гаранции за сигурност, съобщи
ТАСС. Той е предаден в руското външно министерство от посланика на САЩ в
Москва Джон Съливан.
Според източници на “Ню
Йорк Таймс” в писмения
отговор на САЩ са изброени общи области, в които
Вашингтон е готов да работи с Москва, включително
контрол на въоръженията и
по-голяма прозрачност, както и разполагане на ракетни
системи.
Москва е на мнение, чe
няма особен повод за оптимизъм след получения от
САЩ отговор на предложе-

нията на Русия по гаранциите за сигурността. Според
говорителя на Кремъл Дмитрий Песков в изявленията
си държавният секретар
Антъни Блинкен и генералният секретар на НАТО
Йенс Столтенберг дадоха да
се разбере, че не приемат
основните опасения, изразени от Русия.
Песков потвърди, че президентът Владимир Путин
вече е прочел писмата, но
няма да се бърза с оценките. Разбира се, Русия няма
намерение и да протака с
реакцията си на отговорите
на Запада, каза още той.
Външният министър на

Русия Сергей Лавров заяви,
че отговорът на САЩ на
предложенията за сигурността на Москва не
съдържа “позитивна реакция” относно основния
въпрос - неразширяването
на НАТО на Изток и неразгръщането от страна на
алианса на оръжия, които
могат да са заплаха за Русия
СиЕнЕн съобщи, че САЩ
и Великобритания обмислят
изпращането на военни в
България, Румъния и Унгария. Те ще бъдат приблизително 1000 души във всяка
страна и по подобие на предните бойни групи, които
понастоящем са в балтийските държави и Полша. Според европейски дипломат не
всички 30 членки на НАТО
са съгласни с мярката.
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Европейският съюз подаде жалба в Световната търговска организация срещу Китай заради икономическия натиск, който Пекин оказва на Литва и на износители от
други държави от ЕС. Това съобщи агенция “Блумбърг”,
позовавайки се на заместник-председателя на Европейската комисия Валдис Домбровскис.
Рязкото влошаване на отношенията между Пекин и
Вилнюс бе предизвикано от откритото на 18 ноември 2021
г. в Литва представителство на Тайван. Пекин понижи
нивото на дипломатическите си отношения с Литва, но
отрича да е разпоредил бойкот на литовски стоки.
Според ЕС обаче Китай блокира литовския внос и вноса от други държави от ЕС, ако в него има компоненти,
идващи от Литва.
“Тези мерки за натиск са заплаха за единния пазар, тъй
като засягат търговията в самия ЕС и веригата за доставки
в ЕС, а освен това оказват негативно влияние върху промишлеността на Евросъюза”, отбеляза Домбровскис.

Опозиционната лява гръцка партия СИРИЗА внесе
предложение за вот на недоверие срещу правителството заради лошото справяне със снежната буря, която
връхлетя Гърция от понеделник.
“Снежната буря погреба и последните илюзии, че
г-н Мицотакис има способността да се поучи от грешките и закъсненията си и от драматичните резултати
на своите идеологии”, заяви Алексис Ципрас в парламента.
Ципрас каза, че правителството се е провалило при
управлението на всички извънредни ситуации през последните няколко години, като горските пожари, които
опустошиха части от Атика и Евия миналото лято,
пандемията и снежните бури - както тази седмица, така
и миналата зима, съобщава “Катимерини”.
Парламентарната сесия бе прекъсната и се очаква
тридневните дебати да започнат днес следобед и да
завършат с гласуване в неделя вечерта.

Учени от лабораторията в
Ухан предупредиха за опасност от
проникване на нов коронавирус в
човешката популация. Става
въпрос за т.нар. вирус NeoCoV,
наскоро открит в Южна Африка.
“За момента не става въпрос за
появата на нов коронавирус, който може да се предава на хората.
Рисковете, за които предупреждават китайските учени, имат хипотетичен характер и се нуждаят
от повече проучвания”, заявиха за
“Спутник” от руския Център по
вирусология и биотехнологии “Вектор”.

Още имало заплаха
за живота на Вучич
Заплахата за живота на президента на Сърбия все още не е
отстранена, тъй като към момента основните заподозрени за осуетения атентат остават извън
обсега на сръбските служби за
сигурност, заяви премиерът Ана
Бърнабич. Миналата седмица министърът на вътрешните работи
на Сърбия Александър Вулин съобщи за подготвян атентат срещу
сръбския президент от групировка,
известна като “клана Кавак”, но
уточни, че не е ясно какви са били
мотивите.

СНИМКИ БГНЕС

Двадесет станаха жертвите
на тропическата буря “Ана” в
Мозамбик. Стихията разруши къщи
и причини наводнения, оставяйки
хиляди без дом
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АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Бие, докато може
Павлета ДАВИДОВА

На всички стана ясно,
че детската мечта на Иван
Гешев е била да е всесилен наказател. През последните години той неведнъж показа, че много
държи неговата дума да е
най-тежката. Стана ясно,
че с кеф би налагал (всякакви) наказания по свое
усмотрение. Стига сам да

не попада в графата “оценявани” и “съдени”.
Като главен прокурор
в Герболандия Гешев намери шанс за изява. До
вчера не му пречеше
властта да се меси и да
му подсказва кой е лош и
кой добър. Днес обаче
Гешев беснее, че новите
управляващи взимат отношение. До онзи ден
всичко в страната бе цветя и рози, изведнъж обаче
откри, че се връщаме към
мутренските години...
Главният прокурор рязко
се сети, че някой от чужбина трябва да надзирава
дали спазваме правилата.
Ама посмя да го каже,
едва когато осъзна, че
няма да го бъде дълго на
този пост. Т.е. друг да
бере последствията и от

бездействието, и от голямата му уста.
Боли, като падаш от
високо. Затова и Гешев взе
да плаши и “бие”, макар и
с думи, докато може. Защото знае, че скоро ще
“бият” него - каквото повикало, такова се обадило.
Предшественикът му Сотир Цацаров също е наясно, че времената са други
и няма как да продължава
по същия начин. Новите
управляващи искат реални
резултати срещу корупцията и престъпленията.
Тези, от които това зависеше досега, явно не се
справят. И е логично да
им се търсят заместници.
Тук идват разликите между Гешев и Цацаров. Единият е свикнал да блъска
по масата с юмрук, други-

ят е по-опитен в политическите заигравки. Първият злобее и рисува в черни краски, вторият плаши
със съд далеч по-префинено. Единият е впил нокти
в стола си, другият бяга,
преди да го изритат...
България не се нуждае от по-стегнат надзор
от Брюксел, Страсбург
или друго място! България се нуждае от някой,
на когото му стиска да
изрита от позициите им
всички, овъртолени в схеми, далавери, корупция и
некомпетентност. Някой,
който не козирува пред
някого, независимо от
поста и портфейла му.
Някой, който следва закона. Дано следващите “големи” в съдебната власт
(а и не само) да са такива!

Крокодилски сълзи
От стр. 1
Както при повечето
неща, либерализацията в
енергетиката не стана
както трябва. Тя бе пришпорена заради договорености с Брюксел, без
да се отчита спецификата на българските условия - тоталната бедност
у нас, например.
Затова по време на
преговорите между бъдещите коалиционни партньори за съставяне на сегашното правитество
стана ясно, че се обмислят промени в работата
на Българската независима енергийна борса.
Идеята е там да се сключ-

ват дългосрочни договори с потребителите, за да
се избегнат резките скокове на цените на тока,
на каквито се нагледахме
през последните месеци.
Освен това ще се търсят
начини да бъде ограничен износът на евтина
електроенергия, за да не
се застрашава енергийният баланс на страната.
Явно промените на правилата за търговия с ток
са повече от необходими, защото, родена с
много мъки, за краткото
си съществуване енергийната борса доказа
своята неефективност и
безполезност.
Нейната дейност не-

прекъснато бе съпътствана от подозрения за груби манипулации и
външно вмешателство.
Те са напълно основателни и логични. Предпоставки, които постепенно доведоха да изкривяване на пазара, съществуваха още при създаването на борсата. Тогава
за пореден път се гонеха
някакви срокове и ситуацията бе претупана
набързо. Пръкна се някакво подобие на борса,
което по-скоро изпълнява ролята на гара разпределителна, отколкото да
е място за реална търговия на електроенергия.
Според теорията една

от основните роли на
енергийната борса е да
предоставя референтна
цена на електрическата
енергия, която се калкулира по строго определен алгоритъм и е базирана на търсенето и
предлагането. Този основополагащ принцип е залегнал и в целите на
Българската независима
енергийна борса. Явно
той не се спазва. Защо
обаче й е лепнат етикета
“независима”, не е ясно.
Може би защото от нея
нищо не зависи, а тя лесно се управляваше от доскорошните властници
от ГЕРБ, които сега леят
крокодилски сълзи.

Винаги съм се съпротивлявал емоционално на
идеята действията на партия ГЕРБ да бъдат
анализирани от политолози.
Категорично не!
За ГЕРБ думата трябва да имат психиатрите. Само те могат реално да проникнат през
мътния поток от лъжи, измами, безчестия, интриги, скандали, манипулации, циркови номера и
арогантна наглост. Някъде в дебелите учебници
има описано заболяването, което ГЕРБ всекидневно демонстрират в пленарна зала. Вчера те
се държаха като пълна опозиция на себе си от
времената, в които бяха управляващи. Психолог
би написал дисертация, като гледа и изучава как
депутатите от ГЕРБ говорят за “парламентаризъм”. Дори чухме нещо удивително и във висша
степен поетично - според Делян Добрев в рамките на 44-тото НС е имало демокрация, както и
дух на диалог и разбирателство. Да ви припомня
- говорим за парламента, в който мнозинството
на ГЕРБ, ДПС, патриотите и “Воля” като стоманен чук смазваше всеки опит за реална дискусия, всяко предложение на опозицията и всеки
законопроект, вън от техните лобистки упражнения и изцепки. Става дума за парламента, в
който тогавашният гаулайтер, пардон, премиер
Бойко Борисов стъпи само пет пети за четири
години, два пъти от които не за да говори в зала,
а за да набива канчетата на своите, че са гласували неправилно. Според политическата митология на ГЕРБ това е било време на парламентарен разцвет, съвместна работа и диалогичен
консенсус. В друга ситуация и обстоятелства
щяха да са на ход санитарите с усмирителните
ризи.
Настоящото управление не се нуждае от
апология, но само за месец Кирил Петков вече е
бил в Народното събрание повече пъти, отколкото Борисов за пет години. Само по себе си това,
разбира се, не е достатъчно, но поне показва
реален опит политическата дискусия да бъде
изнесена от тайните килери в Банкя и върната
там, където й е мястото.
Поведението на ГЕРБ граничи с шизофренията и по други теми. Чуваме днес как хората на
Борисов говорят загрижено за цените на тока,
за окаяното положение на бизнеса, за общините,
принудени да плащат тройни сметки за електричество и да пестят от осветление. И това
щеше да е смислена позиция, ако целият хаос и
ценови шок не бе пряко следствие от политиката на ГЕРБ. Те либерализираха пазара на ток по
възможно най-глупавия, нелогичен и идиотски
начин. Те заложиха тази ценова бомба и днес
отчаяно опитват да заличат отпечатъците си
от местопрестъплението. И не само в сферата
на енергетиката. ГЕРБ днес се държат като
покосени от амнезия, като пациенти в будна
кома, които не носят никаква отговорност за
своето наследство.
Но хората все пак помнят. Защото партията на Бойко Борисов се държи забележимо като
кварталния луд, който е тръгнал без панталони,
за да размята публично своите срамотии. И
новото мнозинство сигурно ще прави своите
грешки, ще има своите колебания, но няма как да
бъде държано отговорно за политическите
тъпотии на ГЕРБ. А те, колкото и да се опитват да си измият ръцете, няма да успеят. Заради тях целият народ се превърна в специалист
по психиатрия, а симптомите на описания пациент се влошават.
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ФИЛИП АВРАМОВ не е от
най-разговорливите събеседници, защото не гори от
охота да разказва за играта
си в оскъдното си свободно
време. Затова пък му е
далеч по-интересно да
обсъжда международното
положение и българското
политико-икономическо
риалити. Роден е на 9
септември 1974 г. През
1997 г. завършва НАТФИЗ
“Кръстьо Сарафов” със
специалност актьорско
майсторство в класа на
проф. Енчо Халачев. Първата му роля е още същата
година в спектакъла “Шапката на клоуна”. Следват
филмите “Писмо до Америка”, “Кецове”, “Тилт”,
“Шивачки”, “Раци”, “Патриархат”, “Кал”, “Лагерът”,
“Kalabush”, “Виолета, Жоро
и аз” и много други... Категоричен е, че ще наруши
творческата си хигиена, ако
ангажиментите му станат
повече от десет. Последният филм с негово участие е
“Чичо Коледа”.

Интервю
на Стоян ПЕТРОВ*

ФИЛИП АВРАМОВ:

Най-хубавото, което ти се случва, когато си известен,
е, че срещаш други цветни хора, твърди големият актьор

 Започвам с въпроса какво
те изкуши да играеш чичо Коледа?
- Причината винаги е една като прочетеш един сценарий, да
разбираш дали един филм ще го
бъде или не. Когато го прочетох,
си помислих, че би могло да се
случи това да е филмът, който би
докарал много зрители в България,
пък и не само. Така че това беше
основното условие - да е добър
сценарият. Като го прочетох,
беше разбираем.
Освен това той има и щастлив
финал, което в български филми
не е често явление, и така реших
да поема ролята.
Със сигурност са го гледали
над 45 хиляди души - при всички
положения има гледаемост. Постарахме се да направим добра реклама, така че филмът се представя
добре. Получавам обаждания, които са хвалебствени, но има други мнения, които са противоречиви. Мен това ме радва. Филмът се
приема като много добър.
* Водещ на предаванията
“Легендите” и “Музикална
история”, БСТВ
На стр. 8
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От стр. 7
 В лентата “Като за
последно” си партнираш с
Мария Бакалова. Какъв
партньор е тя?
- По времето на снимките
се оказа, че Мария трябва да
отиде спешно на финален кастинг. Аз имах много малко
снимки с Мария, фактически
снимахме само два-три дни.
Нормално момиче е. По-скоро сега виждам в нея някаква
визуална промяна. По време
на снимките беше доста дисциплинирана, въздържана и
всеки си вършеше работата.
 Ти участвал ли си в
международна лента изцяло?
- “Калабуш” - за мен е
някаква изненада, че изобщо
някой говори за него. Това е
гръцко-кипърска продукция.
Този филм, който трябваше да
дойде в България, но не се
случи. Във всички случаи това
е интересен филм.
Имам други смесени продукции, но тази беше чисто
чуждестранна. Снимахме я
изцяло в Кипър. За други сега
не мога да се сетя.
 Оптимист ли си за
българското кино?
- Да, оптимист съм. Има
много несъвършенства в системата, няма минимални актьорски ставки и всички
тези безобразия трябва да

С автора на интервюто в студиото на БСТВ
приключат в скоро време.
Надявам се и да се приеме
стратегията за култура, която
да е минимум 12-годишна.
Необходими са също и Закон
за авторското право, както и
Закон за меценатството и
минимални правила, които да
уредят актьорските ставки.
Мога да си позволя лукса
да се срещам с политици, за да
разговарям с тях какво биха
предприели, кога биха го предприели, така че това е моят
социален експеримент. Наскоро навлязох в интернет пространството, защото искам да
намеря трибуна, от която да
не ме спират или цензурират,
и това е една от възможностите, която е лесно достижима. Важното е, че има някой,
който има интерес към мнението ми, защото ме интересува човешкото в човека.
 Чувстваш ли се бунтар?
- Да! Моята борба не е
започнала отпреди два месеца. Преди да навляза в социалните мрежи, водя битките
за свободата на мнението от
години.
 Случвало ли ти се е да
не излезеш от роля някога?
- Не, аз не съм влизал в
роля, за да не излизам от нея.
Трудно е това нещо, необяснимо е, няма да лъжа хората.

Ако една роля, която прочета, ми пасва и мога да я направя, не е проблем да снимам филма. Но ако не мога,
си казвам - това няма да стане, това ще стане и така съм
се научил през годините.
 Какво не би изиграл?
- Нещо, което не е хубаво. Нещо, което е съшито с
бели конци, нещо, което
няма да се разбере. Роля,
която не е качествена, със
сигурност няма да я изиграя.
 Би ли се пробвал като
режисьор, примерно?
- Покрай социалните мрежи започнах да пиша и комедийно шоу, което се казва
“Защото съм известен”. Това
е един стендъп, защото това е
всичко, което ти се случва,

“
Èñêàì äà êàæà íåùî íà îíåçè,
êîèòî ñìÿòàò, ÷å ñà ñàìè:
“Íå ñòå ñàìè!”. Ïðîñòî ñå
îãëåäàéòå çà íÿêîé äðóã.
Âèíàãè ùå ãî íàìåðèòå,
àêî íå - òîé ùå âè íàìåðè

С Робърт де Ниро

когато си известен. Всичко,
което може да ти се случи,
защото си известен.
Подготвям още премиери.
Предполагам, че в средата на
март уважаемите зрители ще
имат възможност да ги видят
на живо в бара. Ще бъде нещо
като кафе театър.
 Кое е най-хубавото
нещо, което ти се случва,
защото си известен?
- Много са, но това не го
описвам в материала. Найхубавото нещо, което ми се
случва, е срещата ми с други
цветни хора, а те не са малко.
Които имат мнение... Тези
редки срещи с тези “цветни
хора”... Благодаря за което,
защото, ако не бях известен,
нямаше да се спираме по улиците и да си говорим какво ли
не. Често се случва. Говоря за
това в материала си, говоря за
филми, говоря за телевизия, говоря за великата актьорска
професия. Това е част от една
цена, която трябва да се плати. Така че не само с ангажименти мога да се похваля, но
и с познанства.
 Къде ти е по-приятно
- сред публика, в театралната зала или пред камерата?
- Пак ще кажа: когато в
това, в което участваш, има
потенциал, има хумор, има
всичко необходимо да се случи една пиеса или филм, или
телевизия. Там, където го има
това хубаво усещане за успех,
там съм аз. И там се чувствам
най-добре. Не правя разлика.
Предпочитам да правя
кино, защото киното остава.
Театърът е нещо имагинерно,
което в един момент хората
забравят, почти веднага след
като са го гледали. Когато се
правят филми, не е евтина
работа. Ти да събереш екип
от 30 души и да има само един

актьор, значи сте 31. Няма как
да избегнеш тази бройка. Ако
избегнеш дори едно звено, работата започва да куца. Скъпо
е да се прави такова нещо,
изобщо изкуство.
 Защо не стана музикант или певец, а актьор?
- До голяма степен това не
ми липсва, защото имам поне
три спектакъла в момента,
които покрай КОВИД-ситуацията рядко се играят. Но
имам едно представление, което се казва “Бай рок”,
продължението на “Бог рок”
с колегите, имам едно представление, което се казва
“Опасен чар” с Милко Коларов - песни на Тодор Колев,
имам и още едно представление с Милица Гладнишка, което се казва “Оскарите в музиката”. Музиката е неизбежна част от моя живот. Мисля,
че към края на месеца ще издадем едно парче на група
“Джинджифил”, а другия месец ще издадем още едно.
 Как се готвиш за роля?
- Предимно със сценарий
и думички, които трябва да
бъдат наизустени. Много съм
внимателен кой какво прави
на снимачната площадка, ако
щеш и кой как се изявява, за да
знам и аз какво да направя в
реалния момент. При 12-часов
работен ден на 12-ия час не се
знае вече дали може да си
подготвен или не. Имал съм
случай, когато съм снимал 16
часа, 18 часа, но тогава вече
възникват проблеми. Хората
се изморяват и стават малко
по-различни.
 Имаш ли любима роля?
- Тук пак ще се цитирам:
любимата ми роля е бъдещата,
а тези, които съм направил,
знам защо съм ги направил и
какъв успех имат. Но любимата ми е бъдещата, защото все
още нищо не зная за нея.
 С коя роля те асоциират хората?
- Асоциират ме, като изляза на улицата, с образите ми
от телевизионните сериали.
 Коя твоя роля се доближава най-много до
твоя характер?
- Може би “Голата истина
за група “Жигули”. Това е
музикален филм, има реални
записи на нашата група.
 Би ли участвал в мюзикъл?
- Имах предложение за
оперета... Това е друг тип изкуство и не бих приел, но в
мюзикъл бих участвал. Мисля,
че съм имал поне пет.
Въпросът е да имам време и да
мога да го направя, така че да
се играе минимум поне пет
години. Защото тези представления, които приемам да играя, се играят поне пет години.
Мога да дам поне пет примера. Най-големият рекорд беше
с “Охранители” - 15 години,
“Ритъмен блус”, който се игра
14 години, “Канкун”, който се
игра 12 години. Като време и
усилия ти коства много.
 В живота нищо не
правим сами. Искаш ли да
благодариш на някой специално?
- Искам да благодаря на
всички, които са до мен, и на
всички, които ще застанат до
мен в бъдеще, и на всички...
Искам да кажа нещо на онези, които смятат, че са сами:
“Не сте сами!” Просто се огледайте за някой друг. Винаги ще го намерите, ако не той ще ви намери.
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Писмо до мама
Няма такава като теб и никога няма да има...
Галина МАНОЛОВА*

...Много трудно ми се отдава да ти пиша, мила мамо... Не
знам, сигурно е поради факта,
че съм ти писала много писма,
когато беше тук, сред нас.
Пристигаш на този свят
през далечната 1937 г. като
първородна дъщеричка в семейството на дядо Алекси
Петров и първата молдовка в
нашето тогава ултра българско селище баба Наташа. Описваха ми я като красива руса
жена със сини очи. Молдовското потекло на баба се познаваше дори по начина, по
който тя ви е наричала с леля
- Соника и Лидика. Точно по
този интересен маниер на вашите имена всички ви познаваха.
Твоята майка не ти е предала родния си език. Често си ми
разказвала как в Алуат молдовската баба ти говорела, а ти
нищо не си й разбирала. Само
един израз беше усвоила от
своята молдовска рода: “дуте
драку”. Това “вървете по дяволите” го изричаше в онзи момент, когато тотално те изнервяхме. Познавайки твоята

фина нежна натура
този израз изглеждаше много
нетипичен за теб.
Разказвала си ми за войната
и ужаса ви, когато над Кайраклия са прелитали самолетите...
Била си свидетел на отстъпването на армията на Власов,
чиито войници не ви ограбвали, а само искали за размяна
пресни яйца и сирене. След
идването на Съветската власт
от 13-годишна започваш да се
трудиш. Дядо Алекси много
искал да отидеш да учиш, но
думата на баба Наташа е била
решаваща и ти, заедно с другите кайраклийски момичета,
тръгваш по бригадите. Често
ми споделяше с колко нечовешки мъки сте газили студената
кал по полетата, за да ви платят и да можете да си купите
плат, а вече от него шивачката
да ви ушие рокли.
* Авторката е бесарабска българка, родена в село
Кайраклия (Лошчиновка),
разположено в Тараклийския район, Молдова. Защитава докторска дисертация
в Българската академия на
науките. Съдбата я отвежда в САЩ, където живее в
Чикаго, но не забравя своите корени

...В съседното село Болгарийка, което понастоящем е в
границите на Украйна, сте
ходили на танци, както казваше ти: “да се портретите”. С
ирония разказваше за моминския си период, защото с годините тези подгизнали в юношеството крака не ти даваха
мира от болка вече на средна
възраст. Все се питаше: защо
си била толкова наивна и глупава и как заради някакви роклички и нови премени трябвало да се мъчиш в тези ужасни
условия.
Но пък точно на плещите
на вашето поколение се полагат основите на нашето безгрижно детство. Точно вие засаждате акациевите горички,
лозята, орехите по пътищата и
правите нашата Буджакска
степ да е перлата на този край.
На една от седенките чуваш как татко пее българската
песен “Хаджи Димитър”. Вие
сте съседи и след като той се
връща от казармата, ти му
приставаш. Попадаш в чужда
къща на ерген, живеещ с майка
баячка, която, след като ви
видяла, веднага се изнесла. В
къщата нямало нищо... И понеже баба Наташа те научила на

перфектно
домакинство
първото, което си направила в
новия за теб дом, изпекла си
хляб и си приготвила храна.
Двамата с татко сте построили наново нашата къща, като
през този тежък период раждаш батко Илия, а след две години и батко Димитър. Татко
Моню се оказва доста сложен
човек, започва да се проявява
тяхната ужасна психологическа война с майка му, между
които ти се оказваш в патова
ситуация... Тогава, през 60-те
години на XX век, дума не ставало за развод, защото разведената жена е била като срамен
белег и ужасен нишан (“дамга”)
за цялата рода и семейство.
...Раждаш мечтаното момиченце - Маруся, която пък идва
на този свят с пречупен
гръбнак. Започват мъките с
месеци престой по болниците.
В един от дните, след като
пристигаш

обезверена и съсипана
вкъщи, батко Димитър просто не те познава, а е наричал
баба Ефимца майка. Представям си твоята мъка, към която се добавя и смъртта на
малкото ни сестриче. Изглежда, от стрес съвсем изгубваш
месечния си цикъл и след 13
години вече в болницата,
където са искали да ти отрежат цялата китка, се прояснява, че си бременна. Не даваш
да ти отрежат ръката, но оставаш без един пръст. Знаеш
ли, често си спомням твоите
отрудени ръце... И винаги се
появяват сълзи...
Раждането на Нина в нашето семейство се възприело

буквално от всички като онова
невероятно дългоочаквано
чудо. След 13 години в къщата
ни се появява красиво момиченце, с прелестни кафяви очи
и онзи умен поглед, който буквално покорявал и сближавал
всички - и най-вече лагерите
на татко и баба.
Идва и важен момент, когато изпращате батко Илия в
казармата - в далечния от нашата Бесарабия Кавказ, в Чечения, по-точно в Грозни.
Откъдето ти с нетърпение
очакваш писма и редовно му
пращаш по 10 рубли. Точно
през този период се случва
моето идване на този свят.
Знаеш ли, не съм те избрала случайно, дори отново това
да ми се случи - подчертавам
още веднъж - бих избрала точно теб, с годините го осъзнавам все повече. Често съм се
питала: как си се решила на
40, след няма и три години от
последното раждане, пак да
направиш този подвиг?! Разправяла си ми, че дори си решила да абортираш - нещо,
което смяташ за грях, а ти
наистина беше вярващ човек.
Няма да забравя твоите думи
заклинания за такъв важен
момент от живота на една
жена: “Никога не допускай
този грях - абортът е курбан
на дявола”. Та дори си отишла
при доктора, но си погледнала към неизчистената преди
твоята процедура стая и, поради видяната кръв, в последния момент си се отказала.
Това твое решение да раждаш на 40-годишна възраст по
онова време, през далечната
1977 г., е било истинско предизвикателство и авантюра в
онова патриархално и

пълно с предразсъдъци
общество. Баба Ефимца, която
е баячката на селото, пред всички, идващи при нея, направо се
подигравала с твоето положение. Този неин израз “На стар
кон кушия” те преследвал през
9-те месеца от бременността.
Знаеш ли, не познавам някой,
който ще издържи на такъв тормоз.
...Когато се раждам аз, нашите дори не са те взели от
родилното, тогава баба ми
била заета с тъкмо роденото
момиченце на моя братовчед
Илия - племенника на татко.
Мен също ме кръстили Галя,
но, както ти разказваше, цялата рода е била във възторг и в
страшна еуфория от онова
мъниче...
Според селската мълва, с
татко не сте казали на батко за
моята поява. И когато той е
дошъл в отпуска, сте си говорели на пейката пред къщата
ни. Батко не ми обръщал внимание, защото си мислел, че
съм съседско дете. А когато
сте решили да влезете в двора,
съм запълзяла навътре с вас;
тогава не съм ходила самичка.
На въпроса на батко Илия:

Семейството, преди да се родят желаните дъщери
“Това дете защо комшиите не
си го приберат?” чак тогава сте
си признали: “Ами то е
наше...”
...Ние с Нина растяхме. Ти
все се чудеше защо сме толкова
различни. Бяхме ужасно палави за момиченца. Нина беше
примерно, винаги добро и учудващо умно за годините си дете.
Докато аз, изтърсакът, бях невероятно впечатлително дете,
нервак, типичен холерик, с една
дума - хулиганче. Но пък не ти
давах ядове относно своето
здраве, изглежда съм запазила
онзи

здрав селски корен
...Ако отначало си се притеснявала, че съм пренебрегнатото детенце, то след идването
на батко Илия от казармата,
който ме научил всъщност да
ходя, ставам любимото дете на
татко и като цяло любимицата
на семейството.
...Заминаването на Нина да
следва в България в нашето
село се възприе като ужасен
катарзис - както от родата,
така и доста скептично от
всички познати. Само две момичета бяха заминали преди
това в България, но те не предизвикаха онзи фурор, който
се случи с нас. Имаше период,
когато всички роднини взеха
да изказват своето мнение, че
е ужасно безотговорно да се
пуска на толкова далечно място такава красива мома. Ние
очаквахме с нетърпение писмо или телефонен разговор, че
всичко е наред. Бях свидетел
как ти желязно издържа този
ужасен период. От притеснение ти изпадаха не само зъбите, но и беше станала като
сянка. Първото идване на
Нина от България беше онзи
триумф, който никога няма да
забравя...
Преди се чудех защо винаги първо сервираше на баба,
след това на татко, на нас, децата, и най-накрая на себе си.
Знаеш ли, и в моето семейство първо сервирам на Добри,
на гостите и после на мен си.
Като го правя по инерция, без
да се замислям. Ето какво оз-

начава да си отгледан от майка с традиции.
...Обстоятелствата така се
наредиха, че не можах да
присъствам на вашите с татко
погребения. Това ми тежи...
години наред ми стоеше като

камък на душата
При татко ти реши, че щом
Нина е бременна, няма да
съобщавате за неговата кончина и за краткото му боледуване. Той през цялото време те
молел да не ни натъжаваш, за
вас винаги нашето спокойствие е било над всичко. После,
когато се видяхме с теб наяве,
ти поиска прошка - простих
ти... Поставих се на твое място... А и от теб завинаги усвоих - първа да искам прошка и
да се извинявам. Да поставям
запазването на отношенията
пред своето Его. Ти винаги го
правеше...
След като заминах за Америка, ти пишех всеки месец.
Знам, ти толкова искаше да те
оплачем ние, дъщерите. Още
си спомням как ми казваше:
“Да плачете - по горите и по
баирите да се чува.” Мила
мамо,

плакахме много
само не пред хората.
Благодаря ти за това, че си
ми била майка, за живота, за
прекрасното безгрижно детство, за подкрепата по времето
на студентския живот. Искрено благодаря за възхищението
ти, когато бях докторант, и
тази всеотдайност, която прояви, като разбра, че събирам
експонати за музея, в който
работя. Още си спомням как,
без да ти мигне окото, си хариза бащината икона, на която си се молила цял живот...
Знам, отгоре ни се радваш,
че в повечето случаи сме себе
си, че ви почитаме паметта, че
помежду си ние, вашите деца,
се уважаваме...
Липсваш ни, мамо...
(Със съкращения)
Заглавието е
на редакцията
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Атмосферата
губи кислород
От десетилетия учените
изследват как се променя
съдържанието на кислород на
нашата планета. Защото важността на атмосферния O2 за
биологичните и геохимичните
процеси на Земята е изключително голяма.
Независимо от древността
на тази тема, специалистите и
до днес нямат единно мнение
или поне ясна картина за
трансформациите на кислорода в атмосферното налягане в
продължение на последните
500 милиона години.
И проблемът изобщо не е
за неглижиране, защото O2
постоянно се употребява от
хората, от животните, от растенията и

водени от
любопитство
отколкото за да потвърдят
теорията за изчезването на
кислорода. Никой от изследователския екип не е подозирал какво ще открият: дали О2
ще се увеличава, ще намалява
или ще запазва постоянни
стойности.
Необходимо е обаче да се
направи важно уточнение:
спадът на кислород в атмосферата ни се случва доста бавно. И вероятно този процес в
близките милиони години
няма да се превърне в осезаема заплаха за човечеството на
Земята. Но информацията за
природата на такива цикли е
от изключително значение за
науката. Прогресът изисква
експертите да са наясно: под
влиянието на какви точно фактори се случват подобни промени. Тази информация може
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Кога този процес ще се
превърне в осезаема заплаха
за човечеството на Земята

да се използва в най-различни
посоки, включително и в близките десетилетия, когато е
планирано да се започне

заселването на Марс
Твърде вероятно е да ни се
наложи да прибегнем до повишаването на количеството
О2 в атмосферата на Червената планета, за да се увеличат шансовете на хората за
оцеляване, не крият експерти.
Според най-обоснованата
теория преди около 2,4 милиарда години нивото на кислород изведнъж се е повишило.

Дейността на научни станции на Антарктида
е фокусирана върху изследвания на ледовете
Обяснението се свежда към
активността на цианобактериите, известни също като синьо-зелени водорасли. Този
период на резките промени в
състава на атмосферата, заедно с последвалата трансформация на биосферата и ерата
на глобалното гуронско заледяване, остава в историята на
Земята като кислородна катастрофа.
Засега учените разглеждат

дори от камъните
Експерти от университета
Принстън направиха опити да
хвърлят светлина върху този
въпрос, като изследват концентрацията на въздушните
мехурчета в земите на Гренландия и Антарктида.
Пробите от древните ледове продължават да се смятат
за най-надежден и точен източник за какво ли не, включително и за атмосферното
налягане. Но и в този случай
има ограничения във времето,
тъй като максималната
възраст на подобни исторически образци е “едва” 800 хиляди години.
Проучванията разкриха, че
през този период Земята
претърпява доста обезпокоително изтичане на кислород
със скорост от около 8,4 промила за милион години. Изчисленията сочат, че в атмосферата ни сега има с около 0,7%
по-малко от най-разпространения на нашата планета елемент.
Учените уточниха, че са
направили измерванията найвече
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две основни хипотези

Синьо-зелените водорасли са причината за появата на
кислород на Земята

за загубата на О2 на планетата ви. Според първата този
процес е предизвикан от повисоката скорост на ерозия,
заради която от почвата се
извличат повече скали, които
се окисляват и използват по-

кислород, 0,93% аргон,
0,039% въглероден двуокис и
други малки примеси. Също
така се наблюдават постоянни промени в концентрацията
на водната пара, която се смята за една от основните парникови газове.
Факт е, че изтичането на
кислород все още е много бавно. Но експерти подчертават,
че в актуалните изследвания
липсват данни за промени,
станали в последните две столетия - след началото на Индустриалната революция, когато хората започват активно
да окисляват въглеводородите
от вътрешността на земята,
като получават енергия от
тази химическа реакция и
свързват голямо количество

Намаляването на
аерозолните емисии
предизвика затопляне
Експерти от Китайската академия на науките
съобщиха за затопляне поради намалените аерозолни
емисии в атмосферата на Земята. Ако се редуцира
изхвърлянето на парниковите газове, това ще повлияе
на понижението на глобалните температури, което
ще доведе до забавяне на охлаждането.
За да се постигнат целите, определени от Парижкото споразумение, е необходимо значително да се
намалят емисиите във въздуха. Специалистите обаче
смятат, че подобни стъпки ще предизвикат противоположен ефект. Аерозолите блокират слънчевата
радиация и предизвикват охлаждане, а парниковите
газове допринасят за глобалното затопляне. Тоест, в
случай на редуциране на парниковите газове, атмосферата ще започне да се охлажда, но намаляването
на аерозолите ще забави този ефект.
Прогнозите сочат, че затоплянето, причинено от
продължаващия спад на аерозолните емисии през ХХI
век, ще доведе до повишаване на глобалната средна
повърхностна температура за по-дълъг период от
време, а не до понижаване след намаляването на
емисиите на CO2.
При ниско ниво на емисии, когато в другите региони
се наблюдават дългосрочни тенденции към покачването на температурите, субполярният Северен Атлантик (южно от Гренландия) показва трайна склонност
към охлаждане. Именно в това явление доминират
аерозолите, докато CO2 играе второстепенна роля.

Атмосферата на планетата
сега съдържа 20,95% кислород
голямо количество кислород.
Другата теория е свързана с
прословутите климатични
промени: през последните няколко
милиона
години
всъщност сумарната температура малко е спаднала, макар
че се говори за значителен
скок на градусите от началото на ХХI век. Това отключва
веригата от екологични реакции, в резултат на която повече О2 започва да се разтваря в
Световния океан. Обаче всички тези предположения тепърва ще се доказват.
Изчислено е, че сега атмосферата на Земята е съставена от 78,09% азот, 20,95%

кислород от атмосферата.
Ние консумираме кислород

хиляди пъти повече
от преди. Човечество напълно
е затворило цикъла, изгаряйки хиляди тонове въглерод.
Това е още едно свидетелство, че със съвместни усилия
хората са способни значително да ускорят естествените
процеси на Земята, категорични са световни специалисти.
Материала подготви
Альона НЕЙКОВА
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ПРОФ. БОЯН ДУРАНКЕВ:

Ïîíå òðè êàïàíà èìà
ïðåä íîâèÿ áþäæåò
Очаквам при дебатите минималната работна заплата
да отиде към 750 лева, иначе делът на „работещите бедни”
ще скочи чувствително, казва икономистът
Интервю на
Валентин ГЕОРГИЕВ

 Проф. Дуранкев, каква
е оценката ви за новия проектобюджет като философия? С какво е по-различен
от предходните години?
- Бюджетната “философия” напълно се подчинява
на един от знаменитите закони на Мърфи: каквито и
качества да искате да оцените на един бюджет, винаги
ще се намерят поне три противоречиви критерия за
оценката им. В случая са
необходими не само три различни ъгли на оценката, но
и задълбочен анализ на детайлите.
В началото сме длъжни да
изтъкнем добрите качества на
тази бюджетна “философия”.
А такива несъмнено се открояват. От една страна, налице
е Bona causa triumphat (“Доброто дело побеждава”) - четири различни политически
сили, които воюваха срещу
моделите на едрата корупция,
безпардонното разхищение
на бюджетните средства и
неглижирането на дългосрочните проблеми, успяха
да се обединят и да обещаят
по-добър и по-ефективен
модел на бюджетиране. От
друга страна, в бюджета е
заложено изпълнението на
част от предварителните
обещания, което е правилно, понеже не само опозицията “дебне” за неизпълнени обещания, но и приятелите се превръщат във врагове, когато не ги изпълниш.
А че правителството “крачи
по косъм”, вече е факт.
Вероятно и аз, и вносителите виждаме поне три капана, които могат да “щракнат”. След формалното “раждане” на бебето - приемането на деветмесечния бюджет
(той ще важи от април до
края на годината), хората
трябва да открият спазването на принципа по думите
на Овидий “Promittas, facito!”
(“Изпълни обещаното!”). А
каруцата на коалиционното
правителство се претовари с
обещания, които трудно могат да бъдат изпълнени докрай. Оставам настрана митичните 4-5 нови моста над
Дунав и 2-3 тунела под Стара планина - в тях не вярват
и хората, които ги лансираха; но най-важните обещания са свързани с тоталната
промяна на живота. Казано
на езика на политиката,
сбъдването на “четирите сво-

боди” на Рузвелт” от 1941
г.: свободата на слово; свободата на вярата; свободата
от недостиг; свободата от
страх. Поне три от тях отсъстваха при предишното управление, но при новото
правителство именно бюджетът трябва да реализира
“свободата от недостиг”, а
очакванията са “сега и веднага”!
Вторият капан в проектобюджета са неотчетените
“черни лебеди” от различен
характер: продължителността на пандемията и свързаните с нея прекъсвания на
доставките; повишаването на
някои от цените на международните пазари; “дрънкането на оръжие” и евентуалните нарастващи разходи за
отбрана и т.н. Третият капан,
който най-много би раздразнил “електората”, е евентуалното “пренасочване” на
бюджетните финансови потоци от “стари” към “нови”
заинтересовани бенефициенти, гравитиращи към правителството. Ако единият капан направи “щрак!”, не
само бюджетът ще замине в
историята, но и коалицията.
Реализмът изисква да се
развиват добрите страни
на новата бюджетна “философия”, но и да се наблюдават под лупа евентуалните капани.
 Бюджет на “ускорения икономически растеж”
- така го определи вицепремиерът и финансов министър Асен Василев. Не е
ли твърде скромна заложената цифра за ръст от 4,8
на сто?
- Теоретичната постановка, че слаб е растежът до 3%,
умерен - от 3 до 6%, и висок
- над 6%, остава в сила. Към
това трябва да прибавим и
типичното за страната ни
изискване за догонващ икономически растеж, което да
позволи в недалечно бъдеще
тя да достигне средното ниво
на ЕС, като престане да бъде
най-слабата страна членка.
Заложеният растеж действително е “ускорен” (на
фона на относително слабите 2020-2021 г.), но може да
се оцени като недостатъчен
за “догонване” даже на Румъния. Странно е, че се предвижда през 2023 и 2024 г.
растежът на икономиката да
се забави, съответно до 3,7%
и 3,4%. Още по-странно е,
че тази прогноза се прави
при ръст на публичните инвестиции, подкрепен от средствата по Националния план
за възстановяване и устойчивост, които ще бъдат до-

ста щедри. Дали заложеният
леко ускорен растеж нарочно не крие “скрити резерви”?
Но все пак, по-добре е страната да премине на следваща
предавка - от втора на трета,
а след средата на годината
прогнозите може би ще се
коригират.
 Усеща се социалният
акцент - инвестиции в хора,
социални политики, заложени са 20 млрд. лв. като
намерения. Как ще се реализира това?
- Ще си позволя да започна с обратната страна на
“социалния акцент” - от
гледна точка на приходната
част: социумът като цяло
(физическите лица) има превес от 2/3 при формирането
на приходите чрез ДДС (14
780 000,0 хил. лв.) и ДОД (5
245 000,0 хил. лв.), докато
корпорациите продължават
да са щедро възнаградени с
ниски данъци (корпоративен
данък - едва 3 848 850,0 хил.
лв., жалък данък върху дивидентите - 80 450,0 хил. лв., и
т.н.). Приходната част е определено дояща “социума”,
което я поставя в графата
“десен тип политика формиране на приходите” - практика от времето на Тройната коалиция.
Що се отнася до разходната част, “социумът” има
перспектива за усилено “лечение чрез пробиотик”, особено в премахването на някои плащания за деца и млади
хора (това е най-важното,
това е стратегическата инвестиция!), както и за прираст

на пенсиите (евентуално след
тяхното преизчисление).
И понеже с проекта на
бюджета марширува и нарастването на минималната работна заплата, предложеният вариант от 710 лв. е частично изгризан от индекса на
потребителските цени по
малката потребителска кошница (650 лв. МРЗ сега трябва да е поне 698,10 лв.).
Предлаганото реално увеличение от малко над 10 лв. е
несериозно и конфузно.
Очаквам в парламентарния
дебат МРЗ да отиде поне към
750 лв., иначе делът на “работещите бедни” ще скочи
чувствително!
 Ще успеят ли мерките да компенсират инфлацията, която продължава
да расте?
- Инфлацията е частично
глобален, частично национален феномен. Няма как България да влияе върху глобалните цени на петрола. Но
ако държавата през последните 32 години не беше оставила енергетиката на самотек и предимно в частни
ръце, цените на електроенергията сега щяха да са много
по-ниски. Ако частният сектор бе развивал по-малко
енергоемки производства,
цените на (уж) “свободния
пазар” щяха да бъдат други.
Всяко заболяване се характеризира с постсиндроми.
Опасявам се, че енергичните
млади хора, които най-много “тежат” в новите НС и
МС, страдат от постнеолиберален синдром - вярват в

“добрия частник” и “минималната държава”. Ако е така
(дано не съм прав!), частният сектор ще следва популярната практика на изпреварващ ръст на цените спрямо
ръста на работните заплати,
оправдавайки се с “производителността на труда”. Надникнете в банковия сектор цените (таксите) растат, печалбите летят в космоса, вложителите пият по една студена вода от обезценката.
Петте най-големи банки на
“Уолстрийт” току-що изплатиха 142 млрд. долара бонуси и компенсации за 2021 г.,
същото е и в България!
 Сред критиките при
представянето на макрорамката се чуха такива,
свързани с по-високия таван
на дълга от 7,3 млрд. и дефицита от 4,1%, които се
залагат. Вашият коментар?
- Нека не пропускаме почти незабележима допълнителна разпоредба, според която
ще може да се тегли и
допълнителен дълг извън
въпросните 7,3 млрд. лв., стига да бъде изплатен до края
на текущата бюджетна година, при условие, че не се увеличава държавният дълг към
края на годината (от 35,5
млрд. лв.).
Вероятно противниците
на еврозоната ще бъдат много доволни от дефицит над
3%, понеже той ще ни отдалечава от 2025 г., когато
евентуално ще ни разрешат
да приемем еврото.
Абстрахирайки се от горното, очевидно е, че правителството е далеч от идеята
за “балансиран” бюджет, или
поне за бюджет в рамките на
критериите за еврозоната.
Тревожното е, че дългът на
България непрекъснато
пълзи към онези неприятни
30% от БВП, като през 2008
г. те са били едва 13%. Бенефициенти са сегашните четири поколения, платците ще
са милениълите (ако останат
в страната).
 Какви са препоръките
ви към този бюджет?
- Бюджет 2022 трябваше
да се подготвя и представи
още през септември-октомври. Къде бяха служебните
правителства и защо не го
подготвиха заедно с Националния план за възстановяване и устойчивост - поне
така можеха да предизвикат
диспут, но той не се случи!?
Бюджет 2022 е преди
всичко бюджет на трудната
сглобка на несъчетаващи се
интереси, нещо повече от
пъзел. Най-важното е да не
се слушат омайните песни на
неолибералната десница, които натискат за нулев данък
за реинвестираната печалба
- всичко в интерес на корпорациите, които ще направят
“реинвестиции на книга”
(финансово-счетоводни акробатики ). Защо същите не
предложат нулев данък доход
да се отнася и до гражданите, които “реинвестират”
заплатите си в ново жилище,
готварска печка, екскурзия
или книга - потреблението
също дърпа икономиката
нагоре? По същата логика и
намаляването на ДДС рефлектира в нарастване на
печалбите и много по-малко
в сдържане на цените.
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Отношенията Русия-САЩ: постановка по приказката „Вълкът и седемте козлета”
Доц. Лъчезар РАДЕВ

Дори повърхностния поглед върху глобалните политически процеси води до заключението, че едва ли не те се
движат по траекторията на
митовете и приказките. Например, върховният представител
за външната политика на ЕС
Жозеп Борел, по повод отношенията на ЕС с Русия, заявява, че “вижда ушите на вълка”,
който се готви да нахлуе в
Украйна. Това ме наведе на
мисълта да препрочета великите Братя Грим и тяхната именита приказка с известното
заглавие и затрогващ сюжет. А
ето и разпределението на ролите: вълкът очевидно е Русия,
козата-майка - САЩ и/или
НАТО, а козлетата - другите
страни, участващи в постановката. Стратегическият сигнал е
несъмнено ясен. Той е: Русия
(вълкът) отново поглъща бившите страни, формирали
СССР (някои от козлетата), а
заедно с това разширява и зоните си на влияние в Европа (с
участието на останалите козлета). Козата-майка (САЩ и/
или НАТО) спасява козлетата
от вероломността на вълка,
ясно осъзнавайки майчиния си
инстинкт.
В рамките на сюжета неясна остава ролята на козленцето
Украйна. И по-точно: дали ще
се окаже едно от изядените
козлета или ще бъде онова, което съобщава на козата-майка
какво е направил с тях вълкът
през времето на нейното отсъствие от дома. Едно обаче е
съвършено ясно - че Украйна
ще продължава да бъде

„ябълката на раздора”
Самата тя, подтиквана от
политическата си върхушка,
участва активно в театралната
постановка, а фонът, на който
се реализира подобно участие,
е тезата за масираното военно
нахлуване на руската армия в
нея. Естествено е, че подобна
теза трябва да бъде нагледно
афиширана с помощта на
спътникови снимки или на карти, изобразяващи различни сценарии. Като цяло обаче се неглижират два момента. Единият е, че Русия има право да
разгръща собствените си
въоръжени сили, дислоцирани
на различни места по територията си - както и когато реши
за необходимо. Другият е, че
картите, които се промъкват в
средствата за масово осведомяване на Запад, в повечето слу-

чаи нямат нищо общо с реалността и ограниченията, които
тя налага на въображението.
Нито САЩ, нито НАТО, нито
сателитите им се интересуват
от реалността и я считат очевидно интелектуален предразсъдък. За тях е важно само
едно: “да промиват” колкото
може по-добре съзнанието на
публиката. При това е желателно процесът да се осъществява
лавинообразно, докато страхът
стане неотменима част от рефлексивните способности на
ума. Просто е. Трябват само
повечко средства и подходящите хора.
Погледнато по-глобално,
вижданията и предложенията
на Русия, които тя публикува
по повод собствената си безопасност, безусловно ще променят политическия ландшафт на
Европа и света, при това необратимо. Продължаващата
“игра на нерви” е очевиден
знак за печелене на време, през

това осигуряване на значителни степени свобода за действие
по превантивното блокиране на
Америка в Азиатско-тихоокеанския регион.
3. Подходящи дипломатически и военни отношения с Индия, целящо осъществяването
на пълноценно наблюдение на
придвижванията в акваторията
на Индийския океан и парирането на възможностите за разширяване на американското
влияние в региона. В този контекст биха се вписали и рускопакистанските отношения и
издигането им на качествено
ново ниво, което би могло да
обхваща и военната сфера. Руският политически корпус би
следвало да обмисли и въпроса
за използването на военните
бази в пристанището Гвадар в
Пакистан, което би дало, освен
тактическо, и стратегическо
предимство, без по никакъв начин да попречи на китайскопакистанското икономическо

литически, и икономически, и
стратегически знак, който
трябва да бъде внимателно
анализиран и разчетен от Запада. Основният извод, който
се очертава, е, че Русия излиза
на топли океански води и
задълбочава отношенията си с
държава, граничеща със страните от Централна Азия.
Б. Адекватни и широко
мащабни действия в Европа
като особен и взривоопасен
западен фланг.
Разчистването на западния
европейски фланг е от особена
геополитическа важност за Русия. Той включва както адекватното решаване на въпроса с
Донецк и Луганск, така и мероприятията по ограничаване на
присъствието на НАТО на европейския континент.

собности, за да отстоят истинските национални интереси
на страните си. Повече от
ясно е, че единственият приоритет за тях са собствените
им хедонистични представи
за присъствие във властта.
За Русия подобно състояние на нещата крие очевидна
полза, резултатите от която ще
бъдат видими след 3-4 години.
Едната, стратегически вярна,
стъпка е разполагането на руски военни комплекси в
Сърбия, което ще сложи
завършек на “запасния” за Русия геополитически коридор
Германия-Австрия-УнгарияСърбия, за който писах.
(“Дума”, бр. 215, 2021 г.).
От друга страна, Европа,
както е отбелязано на картата,
може да бъда обхваната от две

Основното за момента

пространни дъги
на натиск

което да бъдат снабдени с
въоръжение и Украйна, и сателитите на НАТО, намиращи
се около или по-далеч от нея.

партньорство. Напротив. То би
оказало дори възпиращо влияние на някои индийски инициативи по отношение на китайско-пакистанските отношения.
4. Активизиране на ролята
на вече формирания геостратегически триъгълник РусияИран-Китай, който е особено
обезпокоителен за Америка,
защото събира в общ фокус и
трите противника на САЩ както на регионално, така и на
глобално ниво. От друга страна, и Иран, и Русия, и Китай
биха оказали съществено катализиращо влияние на процесите в Близкия изток, което
съвсем не е за подценяване. От
трета страна, Иран би “отворил” вратите на Ормузкия залив за съвместни военизирани
мероприятия на трите страни.
Основа на подобно твърдение
е провеждането на военноморското учение “Морски пояс за
безопасност 2022”, в което
участват Иран, Китай и Русия.
На следващо място, току-що
завършилото посещение на
президента на Иран Ебрахим
Раиси в Москва е силен и по-

въпреки че такива се очакват.
При реализирането на подобни
предизвикателства, които могат
да имат ролята на провокации,
ще бъдем свидетели на скоростно, но ограничено, военно
навлизане на Русия в двете републики, въпреки че не трябва
да се изключват и други по-широкомащабни варианти.
Относно предложенията на
Русия към САЩ и НАТО е
логично да се очаква, че няма
да бъдат възприети, както и
стана. По-скоро ще се търси
вариант за насрещни предложения с последващи дипломатически ходове. Що се отнася
до страните от последните две
вълни на разширение на
НАТО, то те услужливо ще
предоставят териториите си
за военни операции, като с
това ще се опитат да “избият” натрапчивите си комплекси за малоценност. Управляващите ги на всички нива на
властта политически върхушки нямат нито желанието,
нито способността, нито
стратегическото виждане,
нито дипломатическите спо-

Глобалният отговор
на Русия би могъл да бъде нагледно представен с разгръщането на няколко фундаментални геополитически и геостратегически пояса на въздействие, както това е показано на
картата.
Показаната схематично на
картата глобална стратегия би
могла да се реализира посредством:
А. Укрепване на източните и южните азиатски флангове, което включва:
1. Разполагане на модерно
войсково въоръжение в Далечния изток, даващо възможност
за ефективни действия върху
Япония, ако ситуацията наложи това.
2. Подходящи съвместни
действия с Китай за осигуряване на спокойствие и блокиране
на американските действия по
цялото протежение на Източна
и Югоизточна Азия, а наред с

е да не бъдат допуснати провокации от страна на Запада и
Украйна в Донецк и Луганск,

Едната - в Средиземноморието, и другата - в морските
северни пространства, обхващаща Испания, Франция, Германия, Полша и Англия. По
този начин фактически целият
европейски континент ще бъде
тактически захванат в преса.
Допълнителното подсигуряване на тези стъпки може да бъде
осигурено чрез разполагането
на военни бази или инфраструктура в някои от държавите
в Северна Африка, например
Либия или Египет, което би
поставило Европа в състояние
на свръхнапрежение. Съчетано с дипломатически и икономически натиск, подобна стратегия би оказала съществено
деструктивно влияние върху
американската доминация в Европа, а така също би ускорило
процесите на разпадане на ЕС.
Няма никакво съмнение, че
Москва ще вложи всичките си
усилия за реализирането на
сходна с показаната стратегия.
В. Твърди ограничителни
мерки към САЩ и постепенен
залез на американската хегемония в света.
В това поле основните варианти са два. Единият е
свързан с въвеждането на мерки, свързани с подходящо военноморско присъствие в близост до границите на САЩ, а
другият - с реализирането на
подходящи варианти за постоянно военно присъствие в
Куба, Венецуела или Никарагуа. Целта на двата подхода е
кристално ясна: оказване на
въздържащо влияние върху
САЩ, което, заедно с посочените по-горе стратегически
стъпки, би довело до желания
залез на американската хегемония в света.
Разбира се, описаните стратегии могат да бъдат поетапно
реализирани или разпределени
по ред на важност. Независимо от това кой от вариантите
ще бъде предпочетен или модифициран, предложената
стратегия е цялостна по обхват и действие.
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НАКРАТКО

Телевизионна премиера
на документален филм
за Екатерина Каравелова

„Старинният файтон” представя на 31 януари стихосбирката
на Илко Славчев „Любовта разсича планините”
В думите си за стихосбирката на корицата отзад поетът Ангел Малинов откроява увличаща особеност в поезията
на Илко Славчев: “От първата му стихосбирка “Внимавай, косачо!” (1987) до последната засега - “Любовта разсича планините”, в стиховете му напира неудържим стремеж към дивата природа.
Дивото наистина го зове. И мамещият
мираж на върховете...”. Но процесът е
двупосочен... И дивото при Илко Славчев се стреми неудържимо към човека и
дори някак му се подчинява, слуша го,
готово е на всичко за него, колкото и
невероятно да звучи това, изведено от
контекста на поезията му:

Елена АЛЕКОВА

Любовта разсича планините
Ще кажете: Каква метафора!
Навярно.
Върхове и извори тя преобръща.
Но когато се завърне кротко вкъщи,
не може никой в чудесата да повярва.
Националният литературен салон “Старинният файтон” организира на 31 януари от 18 ч. представяне на стихосбирката “Любовта
разсича планините” на Илко Славчев. Вечерта ще се състои в къщата музей “Димитър Благоев-Дядото” на ул. “Лайош Кошут” 34 в
столицата с участието на флейтистката Майя Сергиева-Богданова.
Слово ще произнесе д-р Елена Алекова. Ще има авторски рецитал.

Да, подобно твърдение за повечето
от нас, а може би и за всички нас
(с едно-две изключения!) е красива метафора. Но за поета е истинна реалност. Той наистина е видял как “любовта разсича планините”, защото, ако
не би видял, едва ли би му дошло наум
какво точно от невъзможното любовта прави възможно. Незнаещият би
написал нещо общо от рода на “за любовта няма неща невъзможни” или “любовта може да направи всичко”, защото няма как да знае, ако не знае, какво
конкретно прави любовта, или би измислял и изреждал, заради самото изреждане, всичко, което му мине през
главата. Илко Славчев не обобщава
дълбокоумно и зад-умно, нито изрежда каквото му е хрумнало, а свидетелства за онова, което е видял, че прави
любовта, което сам е преживял “върхове и извори тя преобръща”...
Трябва да се вярва на поетите. Непременно. Защото рано или късно след много труд и пот и след безброй
провалили се експерименти, - някой
учен все ще стигне до онези открития
на поетите, промержелели ей така в
опиянените им от любовта глави. А
любовта е в състояние да промени перспективата - от права към обратна или
от пространствена към семантична,
смислова перспектива.

„Åêñïëîçèâíà êîìåäèÿ çà ãîëåìèÿ
âçðèâ” ñ ïðåìèåðà â Ñàòèðàòà
“Експлозивна комедия за
големия взрив” от Александър Секулов е новата премиера в Сатиричния театър
“Алеко Константинов” - на
30 януари от 19,30 ч. Постановката е на проф. Пламен
Марков, сценография и костюми - Мира Каланова, музика - Калин Николов. Ролите изпълняват Пенко Госпо-

динов, Стела Ганчева, Асен
Мутафчиев, Михаил Сървански, Кирил Бояджиев, Вилислава Кирилова, Теодор Елмазов, Димитър Баненкин,
Албена Павлова, Иван Панев.
Помощник режисьор е Елица
Мутафчиева, драматург - Богдана Костуркова. Пиесата се
поставя за първи път на театрална сцена.

“Александър Секулов, с
когото досега не бях работил, ми изпрати един свой
нов текст, от който ми замириса на автентична сатира, на откритие, на радост
от намерени в думите и ситуациите ориентири, които
са отличен повод за сатиричен спектакъл. Не правещ се
на смешен, а истински сме-

Телевизионната премиера на документалния филм “Екатерина”
ще излъчи БНТ 1 на 30 януари от
19 ч. Филмът е копродукция на
обществената телевизия и е посветен на живота и дейността на
забележителната българка Екатерина Каравелова, биографичен разказ по дневника-календар на Екатерина Каравелова. Едно “лично
време”, проектирано върху драматични за нашата история десетилетия (1860-1947), което разкрива
забележителните стоицизъм и
гражданска непримиримост на знаменитата българка. “Екатерина”
е дебютният филм на Бояна Топчийска. Тя е завършила филмова
режисура в Нов български университет, носителка е на награди за
студентски филми, отличия за
сценарист, участва в късометражни филми и в театрални представления за деца и възрастни.
Сценарист на документалния филм
за Екатерина е Юрий Дачев, оператор е Георги Гвоздев, композитор - Александър Костов. В ролите на Екатерина зрителите ще
видят Божидара Цекова, Елица
Костова, Ива Николова, а в ролята на Петко Каравелов влиза
Адриан Филипов.

Лучано ди Мартино
дирижира „Риголето”
в Софийската опера
СНИМКИ АНТОН ДАСКАЛОВ

шен, не пропагандно и шаблонно клише за сатира, а
истинска сатира, нещо оригинално, в което има болка
и надежда”, посочва режисьорът Пламен Марков.

„Áàë ñ ìàñêè” îò Âåðäè îòêðèâà
îïåðíàòà 2022 ã. â Ñòàðà Çàãîðà
Новата оперна 2022 г. започва за Държавната опера в Стара
Загора с най-новата постановка
на “Бал с маски” от Верди на
28 януари от 19 ч. С премиерата
на “Бал с маски” бе открито
51-вото издание на Фестивала за
оперно и балетно изкуство през
ноември м.г. Извънредната
2020-а осуети планираната премиера на спектакъла два пъти.
Сега - в ситуация на безпрепятствено допускане на публика срещу “зелен сертификат” и осигурени от ДО - Стара Загора, условия за тестване непосредствено
преди събитията, “Бал с маски” отново
ще зарадва публиката със своята впечатляваща сценична реализация. Режи-

СНИМКА БНТ

пластика Ромина Славова.
Зрителите ще се насладят на
изкуството на блестящи солисти
в главните роли - като Рикардо
ще се изяви тенорът Ивайло Михайлов, като Амелия дебютира
сопраното Емилия Джурова. В
ролята на Ренато гостува баритонът Нико Исаков, Оскар е
Емилия Иванова, а мистериозната Улрика ще бъде Даниела Нинева. Участват още солистите
Валери Турманов, Игнат Желев,
Живко Добрев, Костадин Якшев,
СНИМКА ДО - СТАРА ЗАГОРА
хор, оркестър на Старозагорската опера. Спектакъла ще дирисьор е Славчо Николов, художник на жира Майкъл Енгелбрехт, който в модекора и костюмите Каталин Йонеску- мента е главен диригент на ФилхармоАрборе, хормайстор Младен Станев, ния Гелре в Арнем, Нидерландия.

Известният диригент Лучано
ди Мартино
ще дирижира “Риголето” от Верди в Софийската опера
и балет на
28 януари от
СНИМКА СОФИЙСКА
ОПЕРА И БАЛЕТ
19 ч. и на 30
януари от 16
ч. Спектакълът в неделя е посветен на паметта на маестро Борислав Иванов, доайен на българските диригенти, който ни напусна
преди дни. Лучано ди Мартино е
роден в Италия, където започва
да учи пиано, композиция и хорово
дирижиране. През 1996 г. завършва
дирижиране в Университета в
Хамбург и специализира в Академия Киджана в Сиена с Иля Мусин,
Миунг-Вун Чунг и Валери Гергиев.
В момента е артистичен директор на Държавната опера в Пловдив, където при избирането на
града за Европейска столица на
културата 2019 осъществява незабравимия спектакъл на “Орфей
и Евридика” на Глук, заедно с
режисьора Стефано Пода.
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ПЕТЪК
28 ЯНУАРИ

СПРАВОЧНИК
ДНЕС

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

2022

ПОНЕДЕЛНИК

ХОРОСКОП
ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

7

С

05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
15.00 ÃËÎË ¡‡ÚÂ!... œËÒÏ‡ Ì‡
Â‰ËÌ ‰‡ÍÂÎ ‰ÂÚÒÍË Ú‚
ÙËÎÏ
15.15 ÌË„‡ Ì‡ ÍÌË„ËÚÂ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ,
12 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊÂÒÚÓ‚ÂÚÂ
16.45 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚
22.00 ’˙ÚÍ‡Ú‡ Ú‚ ÙËÎÏ /4
ÒÂÁÓÌ, 3 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ¬ËÍËÌ„ËÚÂ Ú‚ ÙËÎÏ /6
ÒÂÁÓÌ, 10, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ
ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.10 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.25 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.15 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.10 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
03.55 ŒÎÚ‡ËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
04.10 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡ /Ô/

4

С

00.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.30 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
02.25 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
03.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
04.15 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.15 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.20 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
07.45 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
08.45 “¬ Ô‡Á‡
09.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.10 “¬ Ô‡Á‡
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË. ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
21.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)

СКРЪБНИ ВЕСТИ

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 30.01.2022 г. се навършват
2 години от кончината на

ОЛГА МИХАЙЛОВА

1926 г. - 2020 г.
Учител и будител, пример за благородство,
скромност и почтеност.
Признателните й ученици, колеги, близки
и приятели носим в сърцата си спомена
за непрежалимата майка, учителка,
колежка и приятелка.
СВЕТЛА Й ПАМЕТ!
Семейство Иванови

7

7

С

05.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./
06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
13.30 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ - ÍÛËÁ
¯ÓÛ
14.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
15.00 ìƒÓÍÚÓ ◊Û‰Óî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.77
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15
ÂÔ.119 (ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ)
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî - ÍÛËÁ ¯ÓÛ
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 ì—˙ÌË ·ËÈ˜î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.7, 8
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
- ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ì◊˙Íî - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.6
00.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.12 ÂÔ.1
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.5 ÂÔ.8
02.20 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.15

С

05.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
08.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
08.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ
10.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - Ë‡ÎËÚË ¯ÓÛ Á‡ ÒÚËÎ Ë
‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
11.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
11.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
14.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
14.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
- ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡
Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
15.00 Ã˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓ
16.00 ¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂ
17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
17.40 ì◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌî - ÒÓˆË‡ÎÌÓ-Ô‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.45 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î Á‡·‡‚ÌÓ ¯ÓÛ Á‡ ÁÌ‡ÌËˇ
20.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.30 «‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ‰ÂÌ Ì‡
¬Î‡‰ËÏË
¬ËÒÓˆÍË.
ì—‚ÓÈ ÍÓÎÓ‚ÓÁî
22.1 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ-ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ
ÚÓÍ-¯ÓÛ
23.00 ìÕÓ˘Ì‡ ÒÏˇÌ‡î - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
00.45 ìŒÔ‡ÒÂÌ ÍÛËÁî - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
02.20 ì—‚Ë‰ÂÚÂÎËî - Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ
04.05 Õ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍË

ОВЕН

ВЕЗНИ

Може да разчитате на
допълнителен доход. Ще
се случи, след като ваш
близък познат ви върне
пари.

Помислете за своята
активна почивка. Не се
съобразявайте, че е
едва началото на годината.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Очаква ви доста спокоен ден. Използвайте
тишината, за да се
справите с по-трудните ви задачи.

Ден за разчистване - в
буквален и преносен
смисъл. Ако нямате
достатъчно време, не
бързайте.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Някой ще се опита да
ви натъжи, а е вероятно вие да изберете меланхолията пред оптимизма.

Ден за намиране на
всичко, което преди не
сте могли да откриете. Започнете с найтрудното.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Може да се почувствате засегнати, но ако се
замислите, няма за
какво да протестирате.

Изберете една тема, по
която да се ядосвате.
На останалата част от
живота се радвайте
много.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Следвайте рутината и
добрите стари правила. Сега не е момент да
променяте нещо радикално.

Близките ви хора ще
имат нужда от вас.
Време е да покажете
лоялността си и по
спорни въпроси.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Ще имате подкрепата
на съдбата. Опитайте
се да мислите далновидно, за да имате успех.

Затворете очите си за
проблемите на другите.
Време е да се научите
за сте поне малко егоисти.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

ÓÚ —‚. ¬‡ÒËÎËÈ ¬ÂÎËÍË, ·ÂÁ
‰‡ ÁÌ‡Â „˙ˆÍË ÂÁËÍ, ˜Û‰ÂÒÌÓ ÔÓ„Ó‚ÓËÎ ÚÓˇ ÂÁËÍ; ÓÚ
ÌÂ„Ó Â ˙ÍÓÔÓÎÓÊÂÌ Ë Á‡
Ò‚Â˘ÂÌËÍ.
œÓ Ò‚ÓÂ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ ÓÚ
ÒÍÓÏÌÓÒÚ ·ËÎ ÔÓ„Â·‡Ì ‚
Í‡ˇ Ì‡ „‡‰ÒÍËÚÂ „Ó·Ë˘‡,
‰ÂÚÓ ÔÓ„Â·‚‡ÎË ÒÚ‡ÌÌËˆË, ‚ 373 „Ó‰ËÌ‡.

œÂÔ. ≈ÙÂÏ —ËËÂˆ
ÛÚ‚˙Ê‰‡‚‡ ‚ˇ‡Ú‡
÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 28
ˇÌÛ‡Ë ÔÂÔ. ≈ÙÂÏ —ËËÂˆ Ë Ò‚. »Ò‡‡Í —ËËÂˆ,
ÂÔ. ÕËÌÂ‚ËÈÒÍË.
—‚. ÔÂÔ. ≈ÙÂÏ —ËËÌ
·ËÎ Ó‰ÓÏ ÓÚ ≈‰ÂÒ‡, —ËËˇ,
ÒËÌ Ì‡ ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚Ë Ó‰ËÚÂÎË. ÃÎ‡‰ ÓÚË¯˙Î ‚ ÔÛÒÚËÌˇÚ‡; ÒÚ‡Ì‡Î ÏÓÌ‡ı Ë
ÔÂÍ‡‚‡Î ‚ ÔÓ‰‚ËÁË.
ŒÒÌÓ‚‡Î Û˜ËÎË˘Â ‚
≈‰ÂÒ‡, ÓÚ ÍÓÂÚÓ Ò‡ ËÁÎÂÁÎË
ÏÌÓ„Ó ÁÌ‡ÏÂÌËÚË Û˜ËÚÂÎË
Ì‡ —ËËÈÒÍ‡Ú‡ ˆ˙Í‚‡. —‚.
≈ÙÂÏ —ËËÂˆ Â ·Ó„Ó‚‰˙ıÌÓ‚ÂÌ ˆ˙ÍÓ‚ÂÌ ÔËÒ‡ÚÂÎ Ë ÂÍÁÂ„ÂÚ, ÓÒÚ‡‚ËÎ
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ò˙˜ËÌÂÌËˇ,
ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ Ë Ú˙ÎÍÛ‚‡ÌËˇ Ì‡
ˆˇÎÓÚÓ —‚Â˘ÂÌÓ œËÒ‡ÌËÂ.
¡Ó·‡Ú‡ Ò „Âı‡ Ë ÔÓÍ‡ˇÌËÂÚÓ Â ÓÒÌÓ‚Ì‡ ÚÂÏ‡ ‚ Ò˙˜ËÌÂÌËˇÚ‡ Ë ÔÓÔÓ‚Â‰ËÚÂ ÏÛ.
ÕÂÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÏÓÎËÚ‚‡Ú‡
ì√ÓÒÔÓ‰Ë Ë ¬Î‡‰ËÍÓ Ì‡ ÏÓˇ
ÊË‚ÓÚî ÓÚ ÚÓÁË ìÔÓÔÓ‚Â‰-

—‚. »Ò‡‡Í —ËËÌ Â ÔÎÓ‰Ó‚ËÚ ÔËÒ‡ÚÂÎ
ÌËÍ Ì‡ ÔÓÍ‡ˇÌËÂÚÓî Â ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÚÓ
·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ ÔÂÁ ¬ÂÎËÍËˇ ÔÓÒÚ. ¬ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË
ÎËÚÂ‡ÚÛÌË Ë ÓÏËÎÂÚË˜ÌË
ÙÓÏË Ò‚. ≈ÙÂÏ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ Ë ‰Û„Ë ÓÒÌÓ‚ÌË Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÓ-‡ÒÍÂÚË˜ÌË ‚˙ÔÓÒË.
—‚. ≈ÙÂÏ —ËËÌ ‚Ó‰Ë
·Ó·‡ Ò ÂÂÒËÚÂ Ë
ÛÚ‚˙Ê‰‡‚‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡Ú‡
‚ˇ‡ Ë ‰Ó Ì‡Ò Ò‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎË
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÌÂ„Ó‚Ë ‰Ó„Ï‡ÚËÍÓ-ÔÓÎÂÏË˜ÂÒÍË Ò˙˜ËÌÂÌËˇ.
–˙ÍÓÔÓÎÓÊÂÌ Á‡ ‰ˇÍÓÌ

—‚. »Ò‡‡Í —ËËÌ - ‚ÂÎËÍ ÏËÒÚËÍ, ‡ÒÍÂÚ Ë ·Ó„ÓÒÎÓ‚ ÓÚ VII ‚ÂÍ, Ì‡ÔËÒ‡Î
ÏÌÓ„Ó Ò˙˜ËÌÂÌËˇ Ì‡ ÒËËÈÒÍË ÂÁËÍ, Í‡ÌÓÌËÁË‡Ì Í‡ÍÚÓ ÓÚ œ‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡Ú‡, Ú‡Í‡
Ë ÓÚ ƒÓı‡ÎÍË‰ÓÌÒÍËÚÂ
ˆ˙Í‚Ë.
ΔË‚ˇÎ ÓÚ¯ÂÎÌË˜ÂÒÍË Ë
‚ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓ Ó·˘ÂÊËÚËÂ
ÌÂ‰‡ÎÂ˜ ÓÚ ÕËÌÂ‚Ëˇ. »Á‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏÂ ·ËÎ ÕËÌÂ‚ËÈÒÍË ÂÔËÒÍÓÔ, ÌÓ ÓÚÌÓ‚Ó ÒÂ
‚˙Ì‡Î Í˙Ï ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËˇ
ÊË‚ÓÚ Ë ‰Ó ÒÏ˙ÚÚ‡ ÒË ÒÂ
ÔÓ‰‚ËÁ‡‚‡Î, ÔË¯ÂÎ Ë Ì‡-

ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Î ‚ —ÍËÚÒÍ‡Ú‡ (ÕËÚËÈÒÍ‡Ú‡) ÔÛÒÚËÌˇ Ì‡ Á‡Ô‡‰ ÓÚ ‰ÂÎÚ‡Ú‡ Ì‡ ÂÍ‡ ÕËÎ.
œÎÓ‰Ó‚ËÚ ÔËÒ‡ÚÂÎ, ÍÓÈÚÓ Á‡‰˙Î·Ó˜ÂÌÓ ‡ÁˇÒÌˇ‚‡
—‚Â˘ÂÌÓÚÓ œËÒ‡ÌËÂ, ¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ Ú‡ÈÌË, ’ËÒÚÓ‚Ëˇ
—˙‰, ‰ÛıÓ‚ÌÓÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÓÔËÒ‚‡ Ë ‡Ì‡ÎËÁË‡
Ò˙ÁÂˆ‡ÌËÂÚÓ Ë ÏÓÎËÚ‚‡Ú‡,
Ò˙˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËˇ
ÊË‚ÓÚ, Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ Ô‡‚Â‰ÌÓÒÚ Ë „ÂıÓ‚ÌÓÒÚ, ÒÔÓÒÓ·ËÚÂ Á‡ Ò‡ÏÓÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ë ‰Û„Ë ‚˙ÔÓÒË,
ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÓÌˇÍÓ„‡ ÒÎÓÊÌË
Á‡ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÌÂ ‚ÌËÏ‡‚‡Ú Á‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ‰Û¯‡.

15

ПЕТЪК
28 ЯНУАРИ

2022
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Студът забавя метаболизма на костенурката и той
става все по-бавен, затова задните им части са
така развити, че да могат да оцеляват през зимата.

Ã˙Ê Òˇ‰‡ ÔÂ‰ ÚÂÎÂ‚ËÁÓ‡, Á‡ ‰‡
„ÎÂ‰‡ ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ï‡˜‡, ÍÓÈÚÓ Â ËÁÔÛÒÌ‡Î. ΔÂÌ‡ ÏÛ „Ó ÔËÚ‡:
- »ÒÍ‡¯ ÎË ‰‡ ÚË Í‡Ê‡ ÂÁÛÎÚ‡Ú‡
ÓÚ Ï‡˜‡?
- ÕÂ, ÌÂ ËÒÍ‡Ï. Ã‡˜˙Ú ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏË
Â ËÌÚÂÂÒÂÌ. ŒÒÚ‡‚Ë ÏÂ ‰‡ ÒË
„ÎÂ‰‡Ï Ì‡ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ!
- ‡ÍÚÓ ËÒÍ‡¯. ÕÓ „ÓÎ ÌˇÏ‡ ‰‡
‚Ë‰Ë¯, ÍÓÎÍÓÚÓ Ë ‰‡ „ÎÂ‰‡¯...

Пеперудите могат да усещат вкусове с краката си.

„Òåàòúð íà ñåòèâàòà”
êàíè íà íîâ ñïåêòàêúë

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Необичайният интердисциплинарен проект дава възможност за
обмен на знания и практики между сферите на изкуството и науката
“Театър на сетивата София”
кани всички любопитни да
съпреживеят новия спектакъл на
трупата “НЕОнавтика”. Премиерата на представлението ще се
състои на 29 януари, от 18 до
20,30 ч., в емблематичната сграда на Химическия факултет на
СУ “Св. Климент Охридски”
(бул. “Джеймс Баучър” 1). Тези,
които не успеят да се сдобият с
билети за събота, имат възможност да гледат представлението
по същото време в неделя,
30 януари, както и в събота,
19 февруари, или в неделя,
20 февруари. Местата са ограничени. Там, където физиката се
среща с метафизиката, а химия-

Интерактивното
представление
надхвърля границите
на отделните дисциплини
та с алхимията, възниква едно
поле на НЕОбикновени възможности и НЕОбясними синхроничности, което предстои да
бъде изследвано заедно с публиката. С тази задача се заемат НЕ-

Онавтите - интердисциплинарни изследователи, изучаващи измерението на НЕОпределеното
и НЕОбяснимото.
Съществува ли връзка между математиката и поезията?
Има ли всъщност дистанция
между тях? Дали музиката и
съществуванието са напълно еквивалентни? Какво представляват в самата си същност емоциите? И как в един свят, изтъкан
от граници и форми, може да
бъде осъзнато и възприето безформеното и безграничното?
Тези и още много въпроси са
предмет на НЕОнавтиката, едновременно наука и изкуство,
преодоляваща ограниченията на

двете и насочена ОТВЪД всичко представимо до момента.
Интерактивният мултижанров спектакъл е създаден по
методите на театъра на сетивния лабиринт. Включва серия от
сетивни пърформанси, вдъхновени от емблематичната сграда
на Факултета по химия и фармация към Софийския университет и разработени в сътрудничеството с учени и студенти.
Интердисциплинарният проект дава възможност за обмен
на знания и практики между
сферите на изкуството и науката с цел създаване на оригинален творчески продукт - сетивен спектакъл от нов вид.

Äàòàòà 22.02.2022 å ìàãíèò çà ñâàòáè
Поради струпването на повтарящи се цифри, датата 22.02.2022
се превърна в магнит за желаещите да сключат брак у нас. Вече
18 двойки са избрали този ден за сватба в морската ни столица.
Записвания за подпис в гражданското има и за 14 февруари.
Варненки се омъжват за жители на далечни държави като
Чили и Мексико. Варненци пък си водят половинки и от Китай,
показват данните на Ритуалната зала в града. Жители на морската столица сключват брак с представители на десетки държави.
Често срещани за втора поредна година са сватбите между българи и украинки. Смесените бракове са нещо нормално и са почти
всекидневие, коментира за “Дарик” Албена Ралчева, организатор
на венчавки в общинската фирма “Обреди”. Намалява обаче броят
на българите, живеещи в чужбина, които се завръщат в родината,
за да вдигнат сватба.
1050 двойки сключиха граждански брак във Варна през миналата година. Най-младите, решили да минат под венчило, бяха
17-годишни, а най-възрастните влюбени се врекоха във вярност в
дом за стари хора. 100 новосъздадени семейства предпочетоха
традиционния и автентичен ритуал, който се изпълнява от 1976 г.
Класическия, който се предлага от “Обреди”, са избрали 120 двойки, а 15 младоженци са предпочели да се венчаят с изнесен ритуал.

СНИМКА БГНЕС

Младоженците предпочитат
най-често класически ритуали

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

¡⁄À√¿–»ﬂ: œ‡‚ÎÂÚ‡ ƒ‡‚Ë‰Ó‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 215; ¿Ë‰‡ œ‡ÌËÍˇÌ - 218; ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ ¬ÂÎÂ‚‡ - 230;
–ÓÒÚËÒÎ‡‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡ - 233; ﬁÎËˇ ÛÎËÌÒÍ‡ - 224
» ŒÕŒÃ» ¿: Ã‡ˇ ‡ÎÔ‡˜Í‡-…Ó‚‡ÌÓ‚ÒÍ‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 246; ≈‚„ÂÌË √‡‚ËÎÓ‚ - 246
—¬ﬂ“: √ÂÓ„Ë ’ËÒÚÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 220;
“‡Ìˇ √ÎÛı˜Â‚‡ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232
◊≈“»¬Œ: ¿Î¸ÓÌ‡ ÕÂÈÍÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 239;
¡ÓˇÌ ¡ÓÈ˜Â‚ - ìœÂ„‡Òî - 244; √ÂÓ„Ë √˙ÎÓ‚ - ìœ‡‰ÓÌî;
’Û‰ÓÊÌËÍ: ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚
—œŒ–“: ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 245; Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
≈À≈ “–ŒÕÕŒ »«ƒ¿Õ»≈: –ÓÒËˆ‡ ¿Ì„ÂÎÓ‚‡
‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206;
ÃËı‡ÂÎ‡ ‡ÚÂËÌÒÍ‡

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ

√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã» » Œ¡ﬂ¬»: ﬁÎËˇ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚‡ - 205;
0879326034; e-mail: reklama@duma.bg, obiavi@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg, ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË

duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ
‰‡ ÌÂ ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂ‰Ó
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

¬≈—“Õ» ìƒ”Ã¿î ≈ Õ¿—À≈ƒÕ» Õ¿ “–¿ƒ»÷»»“≈ Õ¿ ¬≈—“Õ»÷»“≈
ì–¿¡Œ“Õ» ⁄î, ì–¿¡Œ“Õ»◊≈— » ¬≈—“Õ» î
» ì–¿¡Œ“Õ»◊≈— Œ ƒ≈ÀŒî

«‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ËÏ‡ÏÂ
Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂÚÓ ‰‡ ˜ÂÒÚËÚËÏ
ÓÊ‰ÂÌËˇ ‰ÂÌ Ì‡
–¿ƒŒ—“»Õ¿ ¡À¿√Œ≈¬¿
Õ‡È-ÌÓ‚ÓÚÓ
ÔÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ ‚
ÂÍËÔ‡ ÌË Ò Ó„ÓÏÌ‡ ‚ÒÂÓÚ‰‡ÈÌÓÒÚ
ÔÓÂ Â‰ËÌ ÓÚ ÌÂÎÂÍËÚÂ ÔÓÒÚÓ‚Â
‚˙‚ ‚ÂÒÚÌËÍ‡ Ë
ÒÚ‡Ì‡ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ.
◊‡Ó‚Ì‡Ú‡ ÙËÌ‡ ‰‡Ï‡ ‰ÓÈ‰Â ‚
Â‰‡ÍˆËˇÚ‡ ÌË Ò ÛÒÏË‚Í‡ Ë ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ ‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓ ‰ÓÍ‡Á‚‡, ˜Â Â
‚ Ô˙ÎÌ‡ ı‡ÏÓÌËˇ Ò ÌÂÈÌÓÚÓ
Í‡ÒË‚Ó ËÏÂ, Ë ‰‡ˇ‚‡ ÓÍÓÎÌËÚÂ Ò ‚ˇ‡ Ë Ì‡‰ÂÊ‰‡ Á‡ ÔÓ-‰Ó·Ó ·˙‰Â˘Â.
œÓÊÂÎ‡‚‡ÏÂ È ‰‡ Â ÏÌÓ„Ó
Á‰‡‚‡, ÌÂÛÏÓÌ‡, ‚ÒÂ Ú‡Í‡ ‡Á·‡Ì‡ Ë ‡Á·Ë‡˘‡. ÕÂÍ‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÛÒÔÂıË
ÌÂ ÒÔË‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡‚‡ Ë
Ì‡ ÎË˜ÌÓ ˘‡ÒÚËÂ.
ŒÚ ÂÍËÔ‡ Ì‡ ƒ”Ã¿

”Ô‡‚ËÚÂÎ –‡‰ÓÒÚËÌ‡ ¡Î‡„ÓÂ‚‡
œ˙‚Ë Á‡Ï. „Î‡‚ÂÌ
Â‰‡ÍÚÓ
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡
«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

√≈Œ–√» ’–»—“Œ¬,
ÔÂ‚Âˆ Ë ÍÓÏÔÓÁËÚÓ
»¬¿Õ Ã»Õ≈ Œ¬,
ÒÍÛÎÔÚÓ
À¿«¿–¿ «À¿“¿–≈¬¿
( ‡Í‡ À‡‡),
‡ÍÚËÒ‡, Ú‚ ‚Ó‰Â˘‡
Ã»“ Œ Ÿ≈–≈¬,
ÍÓÏÔÓÁËÚÓ Ë ÔË‡ÌËÒÚ
œ≈“⁄– ”–”Ã¡¿ÿ≈¬,
·Ë‚¯ Â‚Ó‰ÂÔÛÚ‡Ú
–¿À»÷¿ Õ» ŒÀŒ¬¿,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡
“¿“ﬂÕ¿ ƒŒÕ◊≈¬¿,
˛ËÒÚ Ë ÔÓÎËÚËÍ
“ŒƒŒ– “–¿…◊≈¬,
ÔÂ‚Âˆ Ë ÔÓ‰ÛˆÂÌÚ
’¿…√¿ÿŒƒ ¿√¿—ﬂÕ,
ÏÛÁËÍ‡ÌÚ Ë ÍÓÏÔÓÁËÚÓ

¿‰ÂÒ Ì‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡:
—ÓÙËˇ - 1000,
ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20¿
‘‡ÍÒ: 975 26 04,
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ
ÌÓÏÂ‡ÚÓ 97 05
+ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ÌÓÏÂ
œÂ˜‡Ú
—ÓÙËˇ, ÊÍ. "ƒÛÊ·‡" 1,
ÛÎ. "»ÎËˇ ¡Â¯ÍÓ‚" 3¿

Ïîêàçâàò íàøè
„Ïîñîêè” â Ðèì
Фотографската изложба “Посоки” ще
представи участниците от едноименния
конкурс, а откриването е утре, 29 януари, в галерия “България”, в Рим. Ценители ще имат възможност да разгледат творби на Венцислав Петров, Виолета Апостолова, Георги Митев, Елена Савова,
Златко Латев, Иван Несторов, Изабела
Манолова, Лиляна Караджова, Минко
Михайлов, Николай Алексиев, Пламен
Христов, Розалия Малчева, Таня Ангелова и Христо Крачолов. Проектът представя изображения, заснети от любители
на фотографията, без ограничения във
възрастта и професионалния опит, които
пряко или непряко отразяват темите за
глобализацията, идентичността, междукултурния диалог и толерантността, красотата от природата, лица и емоции.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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Ïî 40 000 åâðî
çà îòáîðèòå îò åëèòà
Сериозна финансова инжекция получиха родните елитни
клубове. С месец по-рано БФС
преведе на отборите по 40 000
евро от фонда за солидарност,
които е заработил с евроизявите си шампионът Лудогорец.
УЕФА плаща утешителен
бонус за страните, чиито
първенци не успяват да се доберат до групите в Шампионската лига. Разградският тим се
разминава с тази висока цел от
2016 г. насам.

Клубовете от Втора лига
ще получат по 15 000 евро, а
за аматьорите от четирите
Трети лиги се полагат по
1210 евро.
Досега плащанията се правеха през февруари. Паралелно ще бъде разпределен
транш от 1,08 млн. лв. между
клубовете от елита до договора за тв правата. Тъй като
тези пари се делят поравно,
отборите от efbet Лига ще
получат по 77 000 лв.

СНИМКА PRESIDENT.BG

Президентът Румен Радев прие шефа на федерацията по волейбол
Любомир Ганев. Двамата обсъдиха инициативата България да бъде
домакин на финалите на Шампионската лига за мъже и жени през май
като част от празненствата по случай 100 години волейбол в България

Áåðáàòîâ ïàê ùå ñúäè ÁÔÑ
Кандидатът за президент намеква за манипулации от Боби Михайлов
Димитър Бербатов
отново се закани да съди
БФС. Този път става
въпрос за дневния ред на
изборния конгрес на 18
март. От екипа на рекордьора по голове за националния тим ще се
обърнат към Темида, за
да не се направят промени в последния момент. Поради тази причина Бербатов събра
подписка от 280 клуба,
за да няма машинации от
Боби Михайлов и хората му. Такива според
благоевградчанина са

планирани, но съдът нямало да ги позволи.
“Когато искаш да заблудиш, казваш нещо невярно, отказваш да отговаряш на въпроси и сменяш темата. Дали е казал
цялата истина на членовете на Изпълкома, или
и тях е подвел, както се
опита да направи с журналистите, няма как да
знаем, но ето и самата
истина.
За да бъдат сигурни
клубовете, че непосредствено преди конгреса
този дневен ред няма да

бъде променен от
Изпълкома, а точките,
свързани с избора на
ново ръководство, да изчезнат, те се организираха и събраха подписка за това.
Клубовете поискаха
свикването на конгрес,
позовавайки се на Устава, по дневен ред, повтарящ дневния ред на проведения вече конгрес, но
допълнен с още няколко
съществени точки. Точно в това се състои
лъжата на БФС, а именно - че дневният ред е

един и същ.
Това, което е ясно, е,
че има насрочен конгрес
и по думите на Михайлов той ще е изборен!
Остава да разберем дали
ще остане такъв, или от
БФС пак ще излъжат и
най-нагло ще го променят пред очите на цялата
футболна общественост.
Не може БФС да си
позволява да лъже своите
членове, които са нито
толкова глупави, за каквито ги мислят, нито толкова уплашени, колкото
са били досега. Другата

част от истината е, че
мобилизацията за събиране на контрадекларации е
пълна и продължава.
Апелираме към клубовете, желаещи промяната да бъде факт. Не се
подвеждайте по нелепи
заплахи, нямащи нищо
общо с Устава на БФС.
И се запитайте - щом ще
има изборен конгрес, по
думите на Михайлов,
тогава защо ви карат да
подписвате контрадекларации? Дали не го правят, за да могат чрез заплахи да провалят вече
ГЛЕДАЙТЕ

Ãëîáè â Ëåâñêè
Трима футболисти - Андриан Краев, Здравко Димитров и Драган Михайлович, се завърнаха в лагера на
Левски в Белек със закъснение. Те
имаха проблеми заради тежките метеорологични условия в Турция. Играчите ще бъдат глобени според клубния
правилник. Старши треньорът Мъри
Стоилов беше дал три дни почивка на
футболистите заради дългия лагер.
Северномакедонският национал
Гьоко Зайков се раздели с клуба по
взаимно съгласие. Той игра под наем
за “сините” от белгийския Шарльороа.
От лятото на 2021 г. Зайков изигра 16
мача и отбеляза 1 гол за тима от “Герена”. За да играе в украинския Ворскла Полтава, централният защитник
се е отказал от дължимите му три заплати на обща стойност 60 000 лв. (30
000 евро), както и от неустойки до
края на сезона, когато изтичаше договорът му.

СНИМКА БГНЕС

Даниел Колинс (САЩ, №30) се радва на успеха над Ига Святек (Пол, №9)
с 6:4, 6:1, класирала я за финала на “Аустрелиън Оупън”. За титлата
28-годишната американка ще срещне утре №1 в света Ашли Барти (Авл),
сразила с 6:1, 6:3 Мадисън Кейс (САЩ, №51)

ÖÑÊÀ 1948 ïðîäàâà ×î÷åâ â Èòàëèÿ
ЦСКА 1948 продава голямата си звезда Ивайло
Чочев в Козенца. Клубът е
от Серия Б, а в касата на
“червените” ще влязат 1
млн. евро. Наскоро там бе
продаден друг наш национал - Андреа Христов от
Славия. Полузащитникът от

събраните по устав подписи от поне една трета
от клубовете-членове на
БФС, и след това вече да
могат спокойно да променят дневния ред на
вписания конгрес, и той
да не бъде изборен? На
ход пак ще бъде съдът,
който веднъж задължи
БФС да свика конгрес по
искане на клубовете.
Сценарият се повтаря и
отново съдът трябва да
гарантира, че волята на
клубовете ще бъде спазена”, обявиха от екипа на
Бербатов.

Трънчовица
буквално
възроди кариерата си при
столичани след дълго лечение на контузии. Националът има опит на Ботуша,
след като преди години записа силни мачове с екипите на Палермо и Пескара.
“Нямам такава инфор-

мация. Видях по медиите,
но не знам нищо за негов
трансфер”, обяви мениджърът на играча Петьо
Костадинов-Полковника.
На лагера в Алания
ЦСКА 1948 извъртя 0:0 с
полския Стал Миелец.
Неофициален дебют на-

прави новото попълнение
Александър Колев. Следващата проверка на “червените” е срещу Ингулец
(Укр) в неделя. Те
продължават да нямат поражение в проверките,
след като разбиха Ямбол
(7:0) и Борец Велес (4:3).

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
16.00 ЦСКА - Динамо Москва
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
ВОЛЕЙБОЛ,
КУПА НА БЪЛГАРИЯ, ЖЕНИ
19.00 Марица Пд - ДКС Вн
ПО ЕВРОСПОРТ 2
ТЕНИС
10.00 “Аустрелиън оупън”
УТРЕ
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
18.00 Левски - Марибор
ПО РИНГ
18.00 Гамбия - Камерун
21.00 Буркина Фасо - Тунис
РЕЗУЛТАТИ

КОНТРОЛИ
ЦСКА 1948 - Стал (Пол) 0:0; Локо
Пд - Етър 0:0; Арда - Пяст Гливице
(Пол) 0:3; Марица Пд - Каспий (Каз)
1:2; Лудогорец-2 - Янтра 3:0; снощи:
Лудогорец - Висла Плоцк (Пол).
КУПА НА АФРИКА
1/8-ФИНАЛИ
ЕГИПЕТ - Кот д’Ивоар 5:4 след
дузпи (0:0 в ред. време и продълженията); Мали - ЕКВАТОРИАЛНА
ГВИНЕЯ 5:6 след дузпи (0:0).
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