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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Ограничено нахлуване на
Русия в Украйна може да
доведе до по-мека
реакция от страна на
САЩ, отколкото пълнома-
щабно нашествие. Това
заяви в сряда президен-
тът на САЩ Джо Байдън
на пресконференция по
случай навършването на
една година от встъпва-
нето си в длъжност. По-
късно той уточни, че под
"ограничено нахлуване" е
имал предвид невоенни
действия като киберата-
ки, но думите му предиз-
викаха критики у дома, че
не е достатъчно твърд
към Русия. Говорителката
на Белия дом Джен Саки
посочи в по-късно
изявление, че в случая
не е задължително да
става дума за танкове и
войски.
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Áúëãàðèÿ ñ äâàìà
çíàìåíîñöè íà
Èãðèòå â Ïåêèí

Сноубордистът Радослав
Янков и биатлонистката
Милена Тодорова ще са
знаменосци на българска-
та делегация за Олимпий-
ските игри в Пекин, които
се откриват на 4 февруа-
ри. БОК утвърди делега-
ция от 40 души, от тях -
16 състезатели в 7 спор-
та, съобщи за БНР пред-
седателят на Комитета
Стефка Костадинова. Тя
ще ръководи българската
делегация  за китайската
столица, а олимпийско
аташе ще бъде шампион-
ката от Нагано '98
Екатерина Дафовска. ç

Д
и изненадващо в страна-
та, в която работещите
бедни са близо милион, а
пенсионер от 30 години е
синоним на мизерстващ
човек. Монополистите
буквално смучат кръвта
на българските граждани
с непосилни цени и със
съдебен и бирнически
терор срещу потребители-
те, на които гледат като
на крепостни селяни.
Отоплението, светлината
и водата не са лукс, а
елементарно човешко
право, особено че
България се числи сред
"белите" държави, част
сме от Европа, а социал-
ната държава е разписа-
на като конституционна
норма. Инфлацията, която
удари енергийните цени в
целия ЕС, бе предизвика-
на от идиотския начин, по
който брюкселското
чиновничество прокара т.
нар. Зелена сделка, както
и от безконтролния
пазар, който превърна
енергоносителите в
борсова стока. Но у нас
токът, водата и най-вече
парното са социално
непоносими като цена
отдавна, същото се
отнася и до природния
газ. Монополистите се
оправдават отдавна с
"международното положе-
ние", когато цените се
качват, но никога не сме
виждали обратния процес
- поевтиняването в
Европа и по света да
доведе до понижаване на
цената и у нас. Нищо
подобно - от 32 години
кривата върви само и
единствено нагоре, а
ценовите "регулировчици"
от КЕВР са истински
майки закрилници на
монополистите и мащехи
на потребителя. Не
трябва да сме врачки, за
да се сетим, че след
тримесечния мораториум
на цените дружествата
монополисти съвсем ще
озвереят и ще ни нало-
жат убийствено оскъпява-
не, което ще удари още
повече свиващата се
средна класа и ще
направи даже светещата
крушка лукс. Да не
говорим за отоплението
през следващата зима, а
енергийно бедните
българи ще станат почти
колкото е цялата ни
оредяваща нация - шест
милиона.

Компенсациите за
бизнеса заради високи-
те цени на тока за де-
кември и януари ще бъ-
дат отразени в сметки-
те за февруари. Също-
то важи и за помощи-
те за потребителите на
природен газ, съобщи
премиерът Кирил Пет-
ков преди заседанието

Ïðåìèåðúò: Êîìïåíñàöèè çà òîê
è ãàç ÷àêàéòå ïðåç ôåâðóàðè

Ìîíîïîëèòå
ñðåùó íàðîäà -
ðóíä ïîðåäåí

на правителството вче-
ра. 130 лв. на мегават
е помощта за бизнеса
през декември, а за яну-
ари е приет таван до
250 лв. в зависимост от
пазарните цени, който
ще бъде обсъден, отбе-
ляза Петков. Помощта
за декември най-веро-
ятно голяма част от нея

ва милиона
българи пестят от
отопление.
Шокиращо, но не

кември. За газа е по съ-
щия начин. Имаме по-
мощи, които са и за де-
кември и за януари ще
се отразят в сметките за
февруари, каза още той.
В момента работим
усърдно, за да няма се-
риозен скок, когато мах-
нем мораториума, ко-
ментира Петков. ç

Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ

Çàòÿãàò ìåðêèòå
â Ñîôèÿ

ерките срещу разпространението на
COVID-19 в София ще бъдат затегнати,
обяви вчера държавният здравен инспек-
тор Ангел Кунчев. Той очакваше вчера
до края на деня или най-късно днес да
излезе новата заповед на РЗИ-София.
Работното време на заведенията и
обществените места ще е до 22:00 часа.
Капацитетът трябва да бъде намален
наполовина.

От понеделник учениците от 1. до 4.
клас, както и тези в 7., 10. и 12. ще се
обучават присъствено. "Трябва да се

въведе ротационният принцип на
обучение на учениците след 4. клас,
учениците от 5., 6., 8., 9. и 11. клас да
преминат в електронна среда към
момента до настъпването на тази
междусрочна ваканция, която вече беше
обявена", каза Кунчев, цитиран от
БНР.

Благоевград, Бургас, София-област,
Перник, Видин, Стара Загора и Пловдив
са областите с най-висока заболеваемост,
където също предстои въвеждането на
мерки. ç

ще влезе в сметките, ко-
ито бизнес потребите-
лите ще видят през фев-
руари. Очаквайте на-
маляване на сметките
за електроенергия за ме-
сец януари, които ще
получите през февруа-
ри, като част от компен-
сацията, която ще ви-
дите, ще бъде и за де-
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София. Нека
с общи уси-
лия съградим
средище на
духовност и
родолюбие,
в което
следващите
поколения
да намират
вяра и упо-
вание. Това
заяви
президентът
Румен Радев
на церемо-
нията по
първата коп-
ка на ново-
строящия се
православен
храм "Св.
Патриарх
Евтимий
Търновски" в
жк "Люлин".
Вчера
Българската
православна
църква
почете
паметта на
светеца.



Ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ: Íàäÿâàì ñå
äúðæàâíîòî ðúêîâîäñòâî íà ÐÑÌ
äà ïðîÿâè ìúäðîñò

Î÷àêâàìå 3 ìëðä. äîëàðà ñòîêîîáìåí ìåæäó Áúëãàðèÿ è Êèòàé
Държавната политика по

отношение на българската
търговия с Китай се нуж-
дае от драстична промяна.
Това каза пред Bloomberg
TV Bulgaria Лъчезар Динев
от Българо-китайска търгов-
ско-промишлена палата.
"При отрицателно търговс-
ко салдо няма никаква по-
мощ за бизнеса за експорт,
не подпомагат нашите из-
ложения, а на китайците,
които искат да ни помагат
да участваме в техни изло-
жения, се отказват визи. То-

Îñíîâåí âúïðîñ å âïèñâàíåòî íà ìàêåäîíñêèòå áúëãàðè â Êîíñòèòóöèÿòà,
íàðàâíî ñ äðóãèòå ÷àñòè îò íàðîäè, ïîñî÷è äúðæàâíèÿò ãëàâà
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Надявам се държавното
ръководство на Република
Северна Македония да
прояви мъдрост и полити-
ческа смелост за решава-
не на основните въпроси,
които реално ще отключат
вратата за начало на
преговори за членство в
Европейския съюз. Това
заяви президентът Румен
Радев пред журналисти и
открои проблемите, свър-
зани с правата на маке-
донските българи, като
ключови за изграждането
на пълноценни двустранни
отношения и отваряне на
вратата за начало на
преговори за  членство.

По думите на държав-
ния глава от посещението
на българския министър-
председател в югозапад-
ната ни съседка има
позитивни сигнали и
всяка стъпка, която води
до задълбочаване на
нашите отношения, трябва
да бъде подкрепяна.
"Наред с всички усилия за
подобряване на свърза-
ността, инвестиции, иконо-
мика и сътрудничество, да
не забравяме основните
въпроси, които трябва да
бъдат решени", подчерта

2350 работещи
в  ТЕЦ „Марица-изток 2“
плашат с протест
властта
От началото на годината сме
изпратили три писма с искане
за насрочване на среща на
Браншовия съвет за тристранно
сътрудничество на тема "Енерге-
тика" от 4 януари, от 11 януари
и от 19 януари, но до момента
нямаме никакъв отговор по
темата. Това съобщи за Радио
Стара Загора Деян Дяков,
председател на КНСБ в ТЕЦ
"Марица-изток 2": "Не можем да
си говорим през медиите, а така
започна правителството от
началото на годината. Съжаля-
вам, но това не е социален
диалог."
Смятам, че една седмица е
абсолютно нормален срок, в
който писмото да пристигне, да
бъде разгледано и да получим
поне писмен отговор или
насрочване на среща, в
противен случай ние нямаме
друга алтернатива, освен да си
изкараме хората на улицата и да
си потърсим отговори на
въпросите, които задаваме,
коментира още Дяков.
"Хората са притеснени, не
толкова от факта, че се говори
за затваряне на "Марица-изток"
или от цената на тока, а от това,
че нямат представа какво ще е
тяхното бъдеще. Ние не знаем
какво е заложено в Плана за
възстановяване и развитие, в
енергийната стратегия. Нямаме
представа как върви изготвянето
на териториалните планове, там
какво е заложено. В крайна
сметка е крайно време тези
хора да бъдат информирани и да
бъдат с ясното съзнание коя
структура докога ще работи,
къде ще ги преквалифицираме,
къде ще ги препращаме да
работят и въобще ще се наложи
ли това и кога. Трябва да има
ясен план за действие за
следващите 10-15-20 години.
Това не е от днес за утре.
Говорим за съдбите на хора.
Само при нас в централата
работят 2350 души, които всеки
ден идват на работа с неяснота."

Ваучерите
за храна също ще
се облагат с ДДС
Ваучерите за храна също ще се
облагат с ДДС - това реши
мнозинството с гласуваните на
първо четене промени в Закона
за данъка върху добавена
стойност. Изискването е във
връзка с евродиректива, за
неприлагането на която страната
ни е заплашена със санкции.
Приетото на първо четене
предложение на Финансовото
министерство е с ДДС да
започнат да се облагат достав-
ките, платени с ваучери, които
са издадени след 31 декември
2021 година. От мотивите става
ясно, че ще бъдат засегнати
фирмите издатели, а не работо-
дателите, служителите или
крайните търговски потребители.
С приетите на първо четене
промени в закона за ДДС
депутатите решиха още да се
въведе нулева ставка от ДДС
при доставка на стоки и услуги
за целите на въоръжените сили.
Създава се и възможност за
коригиране на погрешно
фактуриран ДДС при влязъл в
сила ревизионен акт.

долара стокообменът меж-
ду България и Китай. Има-
ме предварителни данни -
до ноември 1,6 млрд. дола-
ра е износът, а вносът е
близо 3 млрд. долара. Има
голяма разлика, като ръс-
тът на отрицателното тър-
говско салдо с Китай за пет
години се е удвоил", под-
черта гостът.

Динев даде за пример,
че износът на царевица от
САЩ за Китай възлиза на
около 900 хиляди тона.
"През 2021 година той вече

е 20 млн. тона. Това е уве-
личение от 20 пъти. Бълга-
рия е изнесла 400 млн. то-
на царевица през 2020 го-
дина, а миналата година -
нула. Тоест това, че САЩ и
Китай си решават пробле-
мите с отрицателното тър-
говско салдо, рефлектира
директно върху България.
Украйна от 1 млн. тона стиг-
на до износ от 7,5 млн. то-
на, а ние не фигурираме.
Има и други продукти, при
които ние сме много назад",
обясни експертът. ççççç

Íàêðàòêî

:
ва е извън всякакви нор-
ми", обясни той.

"Курсът на юана спрямо
лева в момента варира
между 3,2-3,3 юана за лев,
а това е най-високото ниво
на юана от може би над пет
години, което прави българ-
ския износ към Китай, точ-
но в този момент, изключи-
телно целесъобразен", под-
черта Динев и добави, че
еврото е евтино и ние има-
ме шанс да изнасяме пове-
че продукция. "Тази година
очаквам да е около 3 млрд.

президентът и припомни
кои са те - вписването на
македонските българи в
Конституцията, наравно с
другите части от народи,
като защита на техните
права и даване на въз-
можност за тяхното
пълноценно интегриране в
културния и политическия
живот на страната, прек-
ратяването на езика на
омразата и всякакви
посегателства върху
българската история и
култура. "Като отговорен
член на ЕС, трябва да
интегрираме не проблеми,
а партньори", подчерта
Румен Радев.

В отговор на въпрос
държавният глава опреде-
ли като абсолютно несъс-
тоятелни твърденията, че
щом България иска рав-
ноправие на македонските
българи, гарантирано в
Конституцията, на свой
ред РСМ реципрочно
може да поиска македонс-
ко малцинство в България.
"Нека не забравяме, че
нашите конституционни
уредби са коренно раз-
лични - българската Конс-
титуция предвижда закри-
ла на индивидуални

права, докато македонска-
та Конституция се основа-
ва на защитата на колек-
тивни права на части от
народи, така че няма как
това изобщо да се случи",
поясни президентът.

Помолен за коментар
по евентуални промени в
българския основен закон,
държавният глава посочи,
че преди да бъде отворе-
на Конституцията, е
необходимо да има кон-
сенсус, дебат, обществено
съзряване за нуждата от
промените и парламентар-
но мнозинство. По думите

му в основата на Консти-
туцията следва да стои
човекът и неговите права,
гаранции за ефективна и
отговорна прокуратура,
както и други промени,
които трябва да бъдат
дебатирани, а моментът
за това е назрял. Според
държавния глава поиска-
ната чрез декларация от
парламентарното мнозин-
ство оставка на главния
прокурор е израз на
необходимата политическа
воля за започване на
законови и конституцион-
ни промени. ççççç

Скокът на цените ще
продължи поне до пролет-
та. Основният двигател за
това е високата цена на
енергоносителите. Това со-
чат прогнозите на МВФ,
ЕК , Световната банка ,
ЕБВР, заяви пред в "Нова
телевизия" финансистът до-
цент Емил Хърсев. По ду-
мите му инфлацията в мо-
мента е в пика си. Видях-
ме, че най-неприятните
движения, които се очак-
ваха, като че ли се случи-

Õúðñåâ: Öåíàòà íà áåíçèíà ìîæå äà äîñòèãíå 3 ëåâà
ха. Едно от тях е цената на
петрола. Тя достигна цена-
та от 2014 г. Достигнем ли
нивото от 2006-а - 140 до-
лара за барел, с новата по-
литика на мерки с биодо-
бавки, бензинът може да
достигне 3 лв., предупреди
той. Финансистите мерят
инфлацията с ръста на ин-
декса на потребителските
цени. Аз бих казала, че ин-
флацията още означава на-
маляване на цената на па-
рите на хората. Дали с до-

ходите в България те мо-
гат да посрещнат нуждите
си? Обикновено експерти-
те говорят за засилена по-
литика по доходите на дър-
жавата. Аз обаче съм мал-
ко скептична. Държавата
може да повлияе на зап-
латите на държавните слу-
жители, на пенсиите и ми-
нималната работна запла-
та, заяви от своя страна
бившият министър на тру-
да и социалната политика
Христина Христова. ççççç
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ÁÑÏ ïðåäëàãà ïîæàðíàòà
äà èçëåçå îò ÌÂÐ

Çàêîí ùå îãðàíè÷àâà ïðîèçâîëà íà êîëåêòîðñêèòå ôèðìè
"Тази материя досега не е

уреждана в законодателството на
България. За тези две седмици ра-
ботихме и сме готови с проект на
Закон за събиране на вземанията,
който обсъдихме днес на среща с
неправителствените потребителс-
ки организации", заяви вицепре-
миерът и министър на икономика-
та и индустрията Корнелия Нино-
ва на пресконференция в иконо-
мическото ведомство.

Министър Нинова представи
основните моменти в проектоза-
кона за колекторските фирми.  В
него за първи път се предвижда
да има публичен регистър на фир-
мите, които се занимават със съ-

БСП предлага от МВР
да бъдат извадени Главна
дирекция "Пожарна безо-
пасност и защита на
населението" и Главна
дирекция "Национална
система за спешни повик-
вания с единен европейс-
ки номер 112" и да бъде
създадена нова Държавна
агенция "Гражданска
защита на населението", в
която те да влязат.

Идеята бе изложена в
парламента от депутата от
"БСП за България" Бойко
Клечков, който заяви, че
социалистите, заедно с
коалиционния партньор
АБВ правят това предло-
жение, след като в сряда
в Комисията по вътрешна
сигурност на Народното
събрание министър Бойко
Рашков заяви, че обмисля
изваждането от МВР както
на пожарната, така и на
МВР болница. Клечков
обясни, че трябва да бъде
проведена експертна

рангът, възнагражденията,
социалните придобивки и
категорията труд. Социа-
листите коментираха, че
имат 11 мотива за из-
важдането на пожарната
от МВР. Един от тях е, че
Вътрешното министерст-
во е силово, а не за
"хуманните дейности".

В сряда министърът
на вътрешните работи
обяви пред депутатите от
ресорната комисия, че
трябва да се пристъпи
към структурни и функци-
онални промени в МВР,
защото в него имало
звена без полицейски
функции. Освен пожарна-

та, за която мнението на
Рашков е, че трябва да
се обособи в самостоя-
телна агенция, имало
идея от МВР да излезе и
ведомствената болница,
която да премине към
Министерството на здра-
веопазването. Рашков
призна, че въпросът за
болницата е дискусионен.
Той постави и въпроса за
териториалните дирекции
на МВР в страната с по-
ниска натовареност, но
подчерта, че ръководст-
вото на МВР няма наме-
рение да пристъпва към
съкращаване и уволнява-
не на хора.ç

СЪБИТИЯ
 1506 г. - По нареждане на
папа Юлий II е образувана
армията на Ватикана -
Швейцарската гвардия.
 1698 г. - Царят на Русия
Петър I пристига в Лондон,
за да премине тримесечен
теоретичен курс по корабос-
троене.
 1793 г. - Френската
революция: след като е
намерен за виновен в
държавна измяна от Конвен-
та, френският крал Луи XVI е
гилотиниран пред възторже-
на тълпа в Париж.
 1901 г. - Кралица Викто-
рия умира на 81 години,
след 63 години на престола
на Великобритания.
 1942 г. - Втората светов-
на война: германските
войски започват настъпле-
ние в Северна Африка.
 2001 г. - Пол Маккартни
става първият музикант,
чието състояние надминава
един милиард долара.
РОДЕНИ
 1885 г. - Михаил Фрунзе,
съветски военен и полити-
чески деец
 1889 г. - Питирим
Сорокин, американски
социолог
 1905 г. - Кристиан Диор,
френски дизайнер
 1924 г. - Бени Хил,
британски комедиен актьор
 1941 г. - Пласидо Домин-
го, испански оперен певец

 1954 г. - Камелия Тодоро-
ва, българска певица
ПОЧИНАЛИ
 1870 г. - Александър
Херцен, руски писател
 1879 г. - Любен Караве-
лов, български писател
 1924 г. - Владимир Ленин,
руски революционер и
държавник, председател на
Съвета на народните
комисари на СССР
 1950 г. - Джордж Оруел,
британски писател
 1959 г. - Сесил де Мил,
американски режисьор

 2004 г. - Йордан Радич-
ков, български писател

Íà òîçè äåí


биране на вземания. Той ще се
води в Министерството на ико-
номиката и индустрията от КЗП.

Икономическият министър под-
черта, че изрично в предмета им
на дейност трябва да е записано,
че ще се занимават с тази дей-
ност. Тя допълни, че членовете на
управителните органи на тези фир-
ми не трябва да са осъждани и
срещу тях да няма наказателни
преследвания. Кредиторът, който
прехвърля вземането трябва пред-
варително писмено да уведоми
длъжника, че го прехвърля и на
кого го прехвърля. По този начин
длъжникът да знае, коя фирма мо-
же да дойде и да му поиска тези

пари. Длъжникът може да предяви
своите претенции, като оспори то-
ва вземане. Оспорването от стра-
на на длъжника спира търсенето
на вземането и изпълнението.

"Гледали сме да защитим най-
вече интересите на гражданите  и
затова сме разписали при какви
условия колекторските фирми мо-
гат да събират тези вземания", ка-
за още министър Нинова по вре-
ме на пресконференцията.

Забраняват се действия и прак-
тики по събирането на  вземания
чрез тормоз, принуда (физическа
или психическа). Осъществяване на
телефонни повиквания в периода
от 20:00 ч. до 07 :00 сутринта,

както и в почивни и празнични
дни. Контролът ще се осъщест-
вява от КЗП, а неспазването на
задълженията по договора ще се
наказва с глоба и отнемане на
лиценз.

Икономическият министър по-
ясни още, че новият кредитор,
който получи вземането, ще во-
ди регистър на цялата писмена
документация, която осъществя-
ва с длъжника, за да има винаги
яснота за кореспонденцията по
между им. Също така новият кре-
дитор няма право да иска какво-
то и да е плащане по-различно
от посоченото в договора с  пър-
воначалния кредитор.ç

среща с другите членове
на управляващата коали-
ция, защото тези предло-
жения не са били обсъж-
дани при съставянето на
коалиционното споразуме-
ние. Социалистите пред-
лагат още бъдещата
агенция да е под егидата
на Министерски съвет и
подчинена на министър-
председателя.

За да се избегнат
спекулации, от "БСП за
България" твърдо заявиха,
че ще бъдат защитени
интересите на служители-
те на "Пожарна безопас-
ност" - на всички служите-
ли ще бъдат запазени

Âúòðåøíèÿò
ìèíèñòúð
àíîíñèðà
ïðåñòðóêòóðèðàíå
íà âåäîìñòâîòî

Депутатите от "БСП за България" допуснаха, че може да има и други промени в МВР
Снимка bsp.bg

Позволих си да отправя предложение
COVID добавката за пенсионерите да бъде
защитена - несеквестируема. Това каза ом-
будсманът Диана Ковачева по време на за-
седанието на Комисията по бюджет и фи-
нанси, предаде БГНЕС.

"Знаете, омбудсманът няма пряка зако-
нодателна инициатива, затова съм го изп-
ратила до председателя на Народното съб-
рание. COVID добавката, която те получа-
ват, не се ползва с никаква защита.

Онези пенсионери, които имат запори

Îìáóäñìàíúò èñêà COVID äîáàâêàòà
çà ïåíñèîíåðèòå äà áúäå çàùèòåíà

Диана Ковачева

върху сметките си, за тях тази добавка се
отнема в момента, в който бъде изплатена",
каза още Диана Ковачева. "Не е справедли-
во добавката да бъде използвана автоматично
за изплащане на задълженията. По тази при-
чина си позволих да отправя предложение
COVID добавката да бъде защитена, да бъде
обявена за несеквестируема", заяви още Ко-
вачева.

Омбудсманът заяви, че подобен проб-
лем е имало по отношение на помощта "За-
пази ме" и той вече е бил разглеждан в
бюджетната комисия.ç



ÁÚËÃÀÐÈß 21.01.2022 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß4 ÏÐÅÄÊÎÍÃÐÅÑÍÎ

Îò ÷èå èìå è â ÷èÿ ïîëçà
èñêà äà óïðàâëÿâà ÁÑÏ?

Огромна грешка бе и от-
ношението на лидера на
партията и тясното ръковод-
ство към президента Румен
Радев и вицепрезидента
Илияна Йотова. Очевидни-
те за обществото полити-
чески игрички с отказа да
бъдат подкрепени от БСП
още в началото на февруа-
ри, когато обявиха решени-
ето си да се кандидатират
за втори мандат, стимули-
раха интригантското пове-
дение на редица членове на
ръководството и обвинени-
ята срещу президента, из-
речени лично от лидерката
в навечерието на втория тур
на изборите. Цената на та-
зи грешка платихме три пъ-
ти на избори. Но партията
ясно и еднозначно показа,
че Румен Радев е нейният
кандидат - 98% от социалис-
тите подкрепиха него и Или-
яна Йотова. Тъжно и лице-
мерно е и това, че точно
на 22 януари е насрочен
конгреса на БСП, вместо те-
зи близо 1000 социалиста
да бъдем на встъпването в
длъжност на Румен Радев
и Илияна Йотова и да сме
до своите президент и ви-
цепрезидент! За да се вър-
нем в залата, заредени с
нова енергия от победата
на нашия президент!

Тежка политическа греш-
ка БСП направи и при пре-
говорите за съставяне на
кабинет. Участието ни във
властта се изтъква като ог-
ромен успех, но това е въп-
рос на парламентарна арит-
метика - гласовете на БСП
се оказаха нужни за фор-
миране на парламентарно
мнозинство, утре тази ро-
ля може да бъде поверена
на друга партия или на пар-
ламентарни отцепници. А и
историята ни учи, че роля-
та на "златния пръст" далеч
не е завидна и често за то-
ва се плаща голяма поли-
тическа цена. Отделен е
въпросът по какви критерии
БСП определи като черве-
ни линии темите за "Истан-
булската конвенция", по ко-
ято има ясно решение на
Конституционния съд и Се-
верна Македония, по която
има реален национален
консенсус. Защо сред чер-
вените линии ги нямаше ре-
алните теми на БСП - соци-
алната политика, борбата
срещу обедняването, нера-
венствата, срещу диктата и
своеволията на едрите мо-
нополи. Задължителна бе-
ше темата за АЕЦ "Белене",
при положение че нашата
партия инициира национа-
лен референдум, а днес Ев-
ропа и България се нами-
рат в невиждана криза на
цените на електричеството,
чието решение е и ядрена-
та енергетика - безмисион-
на, екологична, високотех-
нологична и евтина!

партията и липсата на лич-
ности, които да водят поли-
тически битки на терен - та-
зи тенденция ще продължи.

Не зная какъв е възрас-
товият статус на  регистри-
раните през 2020 г. 82 хил.
социалисти, но в партийната
организация в "Красно село"
- София, в която членувам
средната възраст преди две
години беше 75 години!

Другият проблем е свър-
зан с идейна криза и загу-
ба на основните ни полити-
чески ориентири и червени
линии, сред които са соци-
алистическата същност на
нашата партия, битката за
справедливост и за морал
в политиката, за русофилс-
твото и русофобията. Къде
сме ние? Ясни отговори по
тези въпроси БСП няма.

Днес е време за конк-
ретна отговорност за със-
тоянието на партията по ця-
лата вертикала на нейната
йерархия и разбира се -
най-вече в ръководството,
защото лидерството е и
умение да се носи отговор-
ност и да се иска прошка
за грешките. Защото ако
днес не бъде поета отговор-
ност, партията ще бъде де-
мотивирана, ще продължи
апатията и свободното елек-
торално падане.

И не ме разбирайте пог-
решно - говоря за принци-
пи. Лидерът на БСП в ос-
тавка има свои значими
приноси за партията - бла-
годарение на нея през 2016
г. партията получи нова
енергия, издигна и избра
Румен Радев - един досто-
ен президент, който израс-
на до реален национален
лидер и обединител на об-
ществото срещу корупцион-
ния и порочен модел на уп-
равление на ГЕРБ. През
2017 г. партията бе припоз-
ната като реална алтерна-
тива на ГЕРБ и получи бли-
зо един милион гласа, пре-
върна се в активна опози-
ция с над 80 народни пред-
ставители. Лична заслуга на
лидера бе защитата на тра-
диционните български цен-
ности срещу противоконс-
титуционната Истанбулска
конвенция и Пакта за миг-
рация, заради което бе под-
ложена на международен
натиск. Заслуга бе изработ-

ването на "Визия за Бълга-
рия", която се превърна в
сериозен управленски до-
кумент, обсъждан с десет-
ки обществени организа-
ции, с експерти, със синди-
катите и работодателите, с
кооперациите и местните
власти. Прекият избор на
председател през 2020 г. да-
де отново тласък и надеж-
да в партията, беше пример
за европейско политическо
действие, което обаче тряб-
ваше да бъде приложено на
всички нива в партийната
йерархия, а то, за съжале-
ние не продължи нито на
практика, нито с уставни
промени.

Много от инициативите и
реформите, предприети
след 2016 г., бяха посрещ-
нати с остри вътрешни спо-
рове и нерядко се наруша-
ваше добрият тон. Но е факт
- стилът и методите на ра-
бота и дори характерът на
председателя задълбочиха
тези разделителни линии,
започна вредното за БСП
делене на партийни лоялис-
ти и "вътрешна опозиция",
очерняне на опонентите и
безцеремонното им отстра-
няване от активна дейност,
дори изключване, от което
пострада не само колектив-
ният дух в партията, но и
интелектуалното ниво в пар-
тийната, парламентарната и
политическата ни работа.

Всички тези грешки, раз-
делителни линии и отказ от
диалог в партията се заси-
лиха след прекия избор
през 2020 г. Той беше шанс
за единение в БСП, а побе-
дителят да подаде ръка на
своите опоненти, да не гле-
да на тях като на врагове.
Време беше партията да на-
мери начин да използва
ума и таланта на всеки пар-
тиен член и симпатизант.
Беше време за връщане
към колективния дух на взи-
мане на решения. Вместо
това - отново разделение,
посочване с пръст на по-
редния враг, грубо кадрува-
не, апаратни хватки, обез-
личаване на партийните ор-
гани и най-вече на Нацио-
налния съвет, който взима
ключови решения на под-
пис, а не със сериозно по-
литическо обсъждане и с
диалог очи в очи.

Защо сред червените ни
линии я нямаше темата за
българската култура и ду-
ховност, след като всички
се гордеем, че нашата пар-
тия исторически е свърза-
на с лявата интелигенция,
която е идеен мотор и мо-
рален стълб на партията и
нейните политически битки.
И защо, когато БСП се нуж-
дае от ума и таланта на ля-
вата интелигенция, ръковод-
ството опитва да смачка
свободата на словото и ле-
вия вестник ДУМА.

Защо лидерката в остав-
ка, която говори по много
политически теми, не казва
и дума срещу антируските
санкции през последните
месеци? А БСП има едино-
душни решения на конгре-
си и други форуми по този
въпрос? Защо нямаме по-
зиция по вредните опити за
националния ни интерес в
страната ни да бъдат дис-
лоцирани войски на НАТО
и да се превърнем в плац-
дарм срещу братска, славян-
ска и православна Русия?

БСП е длъжна да каже
на висок глас, че НАТО днес
е морално остаряла и из-
черпана организация, която
намира хранителна среда в
конфронтацията срещу Ру-
сия, а това никога няма да
бъде българска политика и
няма да бъде одобрено от
огромното мнозинство от
българските граждани!

Партията с участието си
във властта трябва да ста-
не инициатор за закриване-
то на американските воен-
ни бази и за признаването
на Крим като неотменна
част от Руската федерация,
което стана факт след кате-
горичния вот на 97% от на-
селението на Крим. Наред
с това, БСП е длъжна да бъ-
де двигател и инициатор за
стратегическо партньорство
с модерен социалистически
Китай - най-динамично раз-
виващата се държава и ико-
номика в света.

Много са темите, по кои-
то социалистите очакват яс-
ни и конкретни политически
действия и лидерство. А пар-
тията и ръководството мъл-
чат срамежливо в опит да
се впишат в мейнстрийма,
диктуван от външни сили.

В БСП днес е времето
за лидерство и промяна. Ут-
ре ще е късно, а избирате-
лят няма да ни прости, ако
днес отново изневерим на
принципите си, ако не след-
ваме социалистическата
идея и принципи. На наша-
та съвест и отговорност е
поверена 130-годишната со-
циалистическа партия - най-
старата, масова и идейна
партия на България. От нас
зависи дали тя ще се про-
мени и развива, или ще ста-
нем свидетели на нейното
ликвидиране! Именно зато-
ва нямаме право на комп-
ромиси и грешки!

Äíåñ å âðåìå çà ëèäåðñòâî è ïðîìÿíà

Î
партия е: От чие име и в
чия полза иска да управля-
ва! Въпрос, който те бър-
зо забравят, когато дойдат
на власт. Но този дебат ви-
наги трябва да е актуален
за българските социалис-
ти и трябва да продължи и
днес и утре. Защото заве-
тът на Димитър Благоев е,
че "Когато в една партия
спре теоретичния си дебат,
тя умира."

Наред с това, днес ще
кажа и няколко думи за ли-
дерството. Лидерството е
формиране и управление на
ефективна компетентност и
ценностна система от прин-
ципи и норми в полза на
мнозинството. Лидерството
не е просто пост, то е дей-
ствия и позитивни резулта-
ти. Лидерът е център на
емоционална привлекател-
ност и затова трябва да
приема не само одобрени-
ето, но и критиката, и дори
гнева на последователите с
открито сърце, а не да се
обижда и да отвръща с от-
мъстителност.

В БСП днес е време за
реално лидерство! За реши-
телни промени и лидерски
действия, а не за заплитане
на проблемите. Време е за
другарство и колективно ръ-
ководство, а не за еднолич-
но налагане и търсене на
врага с партиен билет. Вре-
ме е да си кажем истините,
а не да се държим като агит-
ка от клакьори. Време е да
поставим своите червени ли-
нии в политиката, а не да
се занимаваме с кадруване
и раздаване на постове сре-
щу лична преданост. Време
е да осъзнаем, че партията
ни е в най-тежката криза в
новата си история!

Електорална криза със
загубата на близо 700 хил.
гласа в три последователни
тежки изборни поражения и
срамното четвърто място,
далеч след току-що възник-
налата партия "Продължава-
ме промяната" и ГЕРБ и до-
ри след малцинствената
партия ДПС.

Ние сме в организацион-
на и кадрова криза, свър-
зана с функционирането на
партията. За основните и об-
щинските организации, за
формалния идеен дебат, за
приемането на ключови ре-
шения и даже за решаване-
то на човешки съдби и изк-
лючване от БСП "на подпис",
неприсъствено с протоколи
- пазени в отдел "Деловодс-
тво" със строгостта, с която
не се пазят дори държавни-
те тайни. С подмяната на
вътрешнопартийната демок-
рация с апаратен и проце-
дурен диктат. С търсенето на
врага с партиен билет и гру-
бото, безцеремонно отстра-
няване на хора, дали годи-
ни от живота, от знанията и
таланта си на партията и на
левия печат.

Когато лидерът се обгра-
ди с послушно обкръжение,
вместо да управлява с ума
и таланта на всички нейни
членове и симпатизанти,
партията стига електорално-
то дъно, в което днес се на-
мираме. А застаряването на

Îò ÷èå èìå è â ÷èÿ ïîëçà
èñêà äà óïðàâëÿâà ÁÑÏ?

Î
Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

сновополагащият
въпрос за всяка
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Красимир ВЪЛЧЕВ
(бивш министър
на образованието):
Най-много и най-силни

критики от журналист към
мен съм прочел от Велиа-
на Христова. Дори и да не
съм бил съгласен с част
от тях, това бяха критики
на много добър и вярващ
в каузите, които защита-
ва, журналист. Недопусти-
мо е да уволняваш журна-
лист заради позициите му.

Дора ЧИЧКОВА
(журналист):
Велиана е емблематич-

но име на "Дума", а като
професионалист няма рав-
на на себе си в своята
сфера. Това не е разпра-
ва само с Велиана, това е
разправа с "Дума", част от
голямата Подмяна на БСП
и всичко, що е Ляво, Сво-
бодно и Достойно в нея.

Анна ЗАРКОВА
(журналист):
Подписвам, защото съм

убедена, че политическо-
то уволнение на журналист
като Велиана - заслужил
уважение с труда, чест-
ността и таланта си, ни
връща към мрачни време-
на, които трябва да загър-
бим окончателно - в инте-
рес на обществото, на все-
ки от нас и на децата ни.

Светлана ШАРЕНКОВА
(издател на в. "Земя")
При тоталния дефицит на

сериозна и честна лява
журналистика в България,
уволнението на Велиана
Христова е насочено сре-
щу свободата на интелек-
туалното слово, социална-
та кауза и идеология на
Българската Социалисти-
ческа Партия.

Веселин МАРКОВ
(журналист):
Подписвам, защото то-

ва е мракобесна разправа
със Златното перо на ле-
вия печат. От 35 години съм
в професията и имам пра-
во на тази преценка. При-
зовавам г-жа Корнелия Ни-
нова да преосмисли свое-
то решение, защото ако ли
не - това ще е началото на
края...

Михаил МИКОВ
(бивш председател
на БСП):
Велиана Христова е ед-

но от най-силните пера в
новата ни журналистика.

Сергей ИГНАТОВ
(бивш министър
на образованието):
Велиана Христова е поч-

тен човек!
Проф. Борислав
БОРИСОВ:
Велиана Христова е един

от малкото журналисти,
посветили своя журналис-
тически талант на висшето
образование и науката в
България. Авторските й ма-
териали в тази област са
били винаги изключително
компетентни, задълбочени,
аналитични, написани поч-
тено и достоверно с дълбо-
кото познаване на пробле-
матиката и талантливо жур-
налистическо перо. В това
и в ползата от нейните пуб-
ликации съм се убеждавал
многократно през годините
на двата ми мандата като
ректор на УНСС и като
председател на Съвета на
ректорите на висшите учи-
лища в Р България. Прек-
расен журналист!

Искра БАЕВА:
Защото е безобразие

журналистка, която олицет-
ворява в. "Дума", да бъде
отстранена по такъв начин.

Мими ВИТКОВА:
Това решение на ръко-

водството на БСП е унизи-
телно за цялата партия, ко-
ято с мълчанието си е съу-
частник в разгрома на со-
циалистическата идея.

Боряна КОСТОВА
(журналист):
Велиана е гордост за

"Дума" и авторигег в ме-
дийните среди. Да се отър-
веш от нея по този долен
начин, означава, че ти са-
мият няма с какво да се
гордееш (освен с глупост-
та си), за чест и съвест да
не говорим. Отстраняване-
то на "децата" на Продев
от "Дума" няма да даде си-
ла на отчайващо провален
политик, нито ще налее ум
в главата на посредстве-
ните.

Проф. Марко ТОДОРОВ
(бивш  министър
на образованието):
Познавам г-жа Христова

от 1993 година. Не съм при-
върженик на БСП и с г-жа
Христова имаме съществе-
ни различия относно необ-
ходимите промени в систе-
мата на българското висше
образование и наука. Но то-
ва не ми пречи да оценя
нейните професионални ка-
чества и разговорите с нея
винаги са били полезни. Не-
допустимо е да се постъп-
ва по такъв начин с такива
опитни журналисти.

Антоний ТОДОРОВ
(политолог):
Така "Дума" ще се обез-

кръви.
Невена ПРОДЕВА:
Девизът на Стефан Про-

дев бе "Свободата на печа-
та е майка на всички сво-
боди!" Тази Свобода тряб-
ва да се съхрани и да про-
дължи живота си в Проде-
вата ДУМА!

Ñòîòèöè æóðíàëèñòè, îáùåñòâåíèöè,
ïîëèòèöè è ãðàæäàíè ïîäêðåïèõà
îñâîáîäåíèòå îò „Äóìà“ æóðíàëèñòè

Веднага след новината за отстраня-
ването от работа на журналистката от
"Дума" Велиана Христова на сайта
Peticiq.com бяха регистрирани няколко пе-
тиции както в нейна защита, така и в
защита на колежката й Велислава Дъ-
рева, заличена от карето на вестника ден
по-късно. Сред подписалите се в пети-
цията, създадена от журналистката от в.
"Сега" Таня Петрова в подкрепа на Хрис-

това са - бивши министри, сегашни и
бивши ректори, академици,  учени, архе-
олози, политици, над 100 журналисти от
различни медии. Сред тя има и българи
от: САЩ, Русия, Великобритания, Бел-
гия, Италия, Испания, Румъния, Фран-
ция, Швейцария, Канада, Австралия, Гер-
мания, Кувейт.

Предлагаме на вашето внимание ня-
кои от тези гласове.

Ерудирана, емоционална, с
изострено чувство за проб-
лемите на образованието и
културата. Човек с леви
убеждения, които отстоява.
Синдикалист, защитаващ
своите и на колегите си
права - трудови и свобода
на словото (собствен опит).
От тези действия губи "Ду-
ма" и левите хора в Бълга-
рия.

Павел ИВАНОВ:
Велиана е изключителен

човек, професионалист и
антифашист!

Лилия ХРИСТОВСКА
(журналист):
Подкрепям Велиана

Христова. Жалко е, че съ-
вестен човек и журналист
като нея е попаднал на
мушката на лицемерни
службогонци, които ползват
БСП като транплин за лич-
на кариера.

Анжел ВАГЕНЩАЙН:
Безобразието мина

всички граници.
Акад. Иван
ЮХНОВСКИ:
Аз съм дълбоко възму-

тен! Българската академия
на науките и българската
наука дължат много на Ве-
лиана Христова. До днес тя
винаги защитаваше истина-
та и не се грижеше за себе
си. Трябва да я защитим!

Акад. Александър
ПЕТРОВ:
Велиана Христова отдав-

на е надраснала тесните

рамки на в. "Дума" и се е
издигнала до национално
значимо ниво на водещ на-
учен кореспондент на Бъл-
гария. Вестникът би след-
вало да се гордее с такъв
сътрудник, вместо да го
уволнява.

Акад. Васил СГУРЕВ:
Познавам Велиана

Христова като журналист
отдавна и сме имали мно-
го добро сътрудничество.
Не е нормално в една уж
преобразена партия да се
уволняват поради вътреш-
ни ежби такива изявени
пера.

Маргарита
ВАКЛИНОВА
(археолог):
Велиана Христова е при-

мер за верен на каузите,
почтен и изключителен про-
фесионалист! Такива хора
се пазят, а не се бяга от
тях.

Доц. Димитър ДУНКОВ,
(Австрия) Линц:
Подписвам, защото гос-

пожа Велиана Христова е
честен, ерудиран и КРИТИ-
ЧЕН журналист, от какъв-
то нашето съвремие изпит-
ва нужда. За критика най-
напред се благодари. Но
подобен подход е очевид-
но чужд на тотално дегра-
диралата върхушка на
БСП, ако това ръководст-
во въобще има нещо об-
що идеологически и поли-
тически със социалдемок-

рацията. Госпожа Велиана
Христова да се предложи
за висока държавна и про-
фесионална награда.

Юлиан ВЕСЕЛИНОВ:
Пълна подкрепа за Ве-

лиана Христова! Да не се
предава под натиска на
проваленото ръководство
на БСП!

Лъчезар КОСТОВ:
Не мога да остана безу-

частен при варварската са-
моразправа с един блестящ
професионалист, изявен ляв
интелектуалец, добър при-
ятел и човек от страна на
една мракобесна фигура,
поставена начело на БСП
с единствената цел - да я
унищожи.

Калоян ПАРГОВ
(председател на
БСП-София):
Случаят с Велиана Хрис-

това - доказан, блестящ
журналист, остро перо, лич-
ност с дълбоки леви убеж-
дения, човек, когото изклю-
чително много уважавам, е
крайно неприятен. Трябва
да ценим големите имена -
и в културата, и в литерату-
рата, и в театъра, и в жур-
налистиката...

Липсата на нейното пе-
ро на страниците на вест-
ника ще го ощети както ка-
то качество, така и като яр-
ка гледна точка за случва-
щото се в обществото ни.

Не е това пътят към по-
литическото дълголетие.
Напротив!

Борислав КОСТУРКОВ
(журналист):
Подписвам, защото

познавам журналистичес-
ката работа на Велиана
Христова още от времето,
когато беше млада журна-
листка в "Работническо де-
ло". Сега с Вили сме заед-
но вече няколко години в
УС на СБЖ и я опознах
още по-добре. Честен,
принципен, доблестен чо-
век, откровено изразяващ
своето мнение. Изумен
съм от нейното уволнение
и протестирам срещу то-
зи необоснован акт!

Светлана МИХОВА
(журналист):
Колективното "Позита-

но" за пореден път пока-
за, че работи против БСП,
против лявата идея. Защо-
то не може да има идея -
каквато и да е тя, без ляв
вестник. Всяко ръководст-
во на БСП - от Първанов
до Нинова, е работило сре-
щу Продевата "Дума". Тя
винаги им е пречела в ко-
терийните игри. Нинова е
пример за безидейност -
вижте й биографията. За-
това няма нищо чудно, че
"червените мобифони", за
които Продев предупреж-
даваше, победиха.

Петя ШОПОВА:
Подкрепям Велиана и

смятам отстраняването й за
акт на безсилие на Корне-
лия Нинова. Да унищожиш
вестник "Дума", значи да
унищожиш БСП!

ÏÐÅÄÊÎÍÃÐÅÑÍÎ
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Къдринка КЪДРИНОВА

В някогашните телекс-
ни рула на БТА от конгре-
сите на БКП имаше неиз-
менни ремарки между ско-
би за "бурни, нестихващи
аплодисменти". Същата
стилистика предвкусваме
за задаващия се на съуп-
равляващата БСП. Той неп-
ременно ще влезе в исто-
рията като конгрес на лик-
видираното инакомислие.

Форумът толкова ща-
телно е подготвян още от
изнудената "оставка" на
Нинова след октомврийс-
кия изборен погром на
БСП, че отбивки от права-
та линия просто са немис-
лими. Конгрес изобщо ня-
маше да има, ако същест-
вуваше и най-малката ве-
роятност предводителката
да не получи от вярното
си мнозинство делегати
"бурни, нестихващи апло-
дисменти" за всички свои
дела и помисли.

Нестихващи аплодис-
менти за убийството на
инакомислието и на вся-
какви илюзии, че налична-
та БСП в някакъв момент
ще се осъзнае, ще си
спомни лявото си зараж-
дане и ще завие към со-
циалната си и демократич-
на мисия... И да не сте
посмели да злобеете сре-
щу богатите, ей! Че Нора
Стоичкова - емблематична-
та новоназначена първа
зам. главна редакторка...
ей сега ще заплющи с би-
ча!... Програмната й ста-
тия във в. "Дума" пропо-
вядва отчетливо нова вя-
ра за бесепарите: "Удиви-
телно колко хорска злоба
може да събере информа-
ция за 120 000 лева годи-
шен доход. 18 018 души
точно са се осмелили да
декларират подобни при-
ходи пред НАП. От тях са
събрани 586,8 млн. лева
налози, но тази цифра, ма-
кар и по-голяма, не стои
добре за обикновеното чо-
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то... с на изтекли авторс-
ки договори, моля ви се!...
отворете очите и вижте как
тези конспираторки, на-
рочно преструващи се на
кльощави, всъщност са из-
точвали парите на "Дума"!
Велиана, като завеждащ
отдел "Общество" и всеп-
ризнат експерт в ресора
"Образование и наука", е
взимала по цели 394 лв.
месечно. А самозабравила-
та се като "политически
наблюдател" Велислава -
по 180 лв. месечно. И то
не от... авторски догово-
ри... Сравнение няма с

онези достойни хора, дек-
ларирали по 120 000 лв. го-
дишен доход и бранени от
Нора Стоичкова...

Въпросът за "освободе-
ни знакови журналисти" е
изчерпан така (цитатът е на
Вяра Емилова във в. "Ду-
ма" - б. р.): "Те не са осво-
бодени, а авторските им до-
говори са изтекли още през
2020 г. От уважение към тях-
ната личност и професио-
нализъм ние продължихме
да работим с тях. Както и
досега, вестникът винаги ще
бъде отворен за техните
статии и коментари. Беше
създадено излишно и неос-
нователно напрежение".

Ясно? Излишно и неос-

нователно Велиана Хрис-
това алармира как на 12
януари вечерта са й каза-
ли, че от утре вече не ра-
боти в "Дума", защото ка-
то председател на журна-
листическото дружество
във вестника посмяла да
изпрати колективното пис-
мо до НС на БСП... жур-
налисти, работещи във
вестника... Излишно и не-
основателно на 14 януари
и Велислава Дърева вди-
га шум, когато открива, че
не само името на Велиа-
на, но и нейното собстве-
но е изчезнало от карето

на "Дума", без никой дори
да я извести за това. Как-
ви са тези напрежения?
Договорите им просто са
изтекли!... спирам с игри-
вия сатиричен тон и про-
дължавам сериозно. Тема-
та за журналистическия
труд, за договорите, по ко-
ито се упражнява, и за зап-
лащането му в България е
една мръсна публична тай-
на. За нея не се говори,
защото няма кой да заго-
вори освен самите журна-
листи. А журналистите си
пазят хляба и не искат да
изнасят нервиращи рабо-
тодателите им данни за до-
говори и плащания. Но в
нашата си гилдия всички

вешко око. А би трябвало.
Защото стремежът ни
трябва да е напред и на-
горе, а не кой как се е уре-
дил с високи заплати и "за-
що той, а не аз", какъвто
е масовият случай".

Ясно? Не завиждайте на
богатите, а ги аплодирайте
за храбростта им да спаз-
ват закона и да си декла-
рират приходите! Не им
надничайте в паничките, не
викайте да им вдигат данъ-
ците, не мрънкайте, че те
печелят много на чужд гръб,
а вие мизерствате за собс-
твена сметка! Я си налягай-

те парцалите и всмуквайте
колкото можете от "прос-
мукването на богатството"
- а ако не ви бива, ако не
сте го чували и вкусвали,
вие сте си виновни, че сте
бедни, а не БСП, че не й e
до вас. И въобще, откъде
накъде ще се занимава тя
с вас, след като национал-
но отговорният капитал е
толкова по-атрактивен и
перспективен!

Учете се от... Института
за радикален капитализъм,
за да надгражда... в Нова-
та "Дума"... И започвате да
вярвате, че изгонените от
"Дума" Велислава Дърева
и Велиана Христова прос-
то са си просели гонене-

знаем как се действа от де-
сетилетия из редакциите...

Размахването сега, при
отстраняването на Велиа-
на и Велислава от "Дума",
на техните "изтекли" автор-
ски договори, е грозен акт.
Защото размахващите ги
много добре знаят реално-
то положение на нещата.
Знаят, че Велиана... е ра-
ботила само три месеца
във вестника съгласно "из-
теклия" й договор, всъщ-
ност не е спирала да се
раздава за него от 40 го-
дини... От "Продевия пери-
од" неразривно свързана с
"Дума" е и Велислава. Иг-
рата с договорите срещу
тези хора е нечестна, за-
щото всеотдайността им
към вестника винаги и за
всички е била видима и
недвусмислена...

Грозно и жалко е, че
"аргументът" с договорите
на Велиана и Велислава се
повтаря безкритично от ко-
леги журналисти из меди-
ите, макар същите тези
журналисти да са твърде
наясно с цялата унизител-
на за труда на колегията
ни схема с договорите, би-
туваща из мнозинството
редакции.

Бях радостно въодуше-
вена от проявената от мно-
го други журналисти соли-
дарност с Велиана и Ве-
лислава, от стартираните
в тяхна подкрепа петиции,
от многото споделени чес-
тни и принципни мнения.
Но в същото време ме стъ-
писва липсата на по-актив-
но развитие и разраства-
не на тази справедлива ре-
акция…

Можеше на фона на
всичко разиграло се да се
повдигне и широк общест-
вен дебат именно за дого-
ворите и заплащането на
журналистите из български-
те медии... Но не би… Омер-
тата продължава. Убийство-
то на журналистиката и ина-
комислието - също...

СТАНОВИЩЕ

на Съвета по култура и медии

към НС на БСП на тема „Състояние

и проблеми на левите медии“

На свое заседание на 17 януари 2022 г.,
след задълбочена дискусия, ние, членове и ек-
сперти на Съвета по култура и медии към
Националния съвет на БСП, се обединихме
около следното:
� Изразяваме своята тревога и не подкре-

пяме начина, по който бяха отстранени от в.
"Дума" изявените и професионално доказали
се журналисти Велиана Христова и Велисла-
ва Дърева. За членовете и симпатизантите
на БСП и за обществото като цяло остава
усещането, че макар и освободени по фор-
мални критерии, истинската причина е свър-
зана с техни критични позиции към действия
на ръководството на БСП;

� БСП е на път да се скара с интелигенци-
ята. В интернет петиции в тяхна защита се вклю-
чиха стотици учени, журналисти и обществе-
ници, в т. ч. ярки политически опоненти на
БСП.

Предлагаме в БСП да се проведе експертен
и задълбочен дебат за медийната политика на
партията; за непоследователната кадрова по-
литика и опитите за менторство и опека; за
намаляване на влиянието им в обществото; за
недофинансирането на левите издания. За това
е необходимо:

1. Изработване на Стратегия за медийната
политика на БСП, която да включи идеи за бъ-
дещето на левите медии (партийни, коопера-
тивни и частни, електронни и печатни).

2. Съдържателна, а не формална актуали-
зация на Решението на Националния съвет на
БСП от октомври 2017 г. и създаване на Ляв
информационен пул, който наред с редакци-
онната свобода, идейното многообразие и те-

матичното богатство на различните медии
да оптимизира организационно, технологич-
но и финансово тяхната дейност.

Днес особено актуално звучат думите на
патриарха на съвременния български ляв пе-
чат Стефан Продев за "свободата на словото
като майка на всички други свободи"! Убе-
дени сме, че в БСП различията трябва да се
решават с диалог и разумен компромис и
партията трябва да използва потенциала и
професионализма на всеки един член и сим-
патизант.

София, 17.01.2022 г.

(Със съкращения от Барикада)

Становището е прието с мнозинство от чле-
новете на Съвета към НС на БСП, на разши-
рено заседание, с участието на привлечени ек-
сперти.

От членовете на съвета 9 души са гласува-
ли "за", 2-ма "против, 2-ма "въздържал се" и
4-ма не са взели становище.

ÏÐÅÄÊÎÍÃÐÅÑÍÎ
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През 2021 г. нашата
партия претърпя три
тежки поражения на
парламентарните избори.
Загубена беше подкрепата
на 700 хил. избиратели в
сравнение с изборите от
2017 г. Левите избиратели
не повярваха, че БСП е в
състояние да отстоява
управленска и обществена
алтернатива, че може да
ликвидира наложения
през последното десети-
летие корупционен модел.

Независимо от катаст-
рофалните изборни резул-
тати, политическата необ-
ходимост ни направи
участници в управляваща
коалиция с дясна управ-
ленска програма, макар и
поставящи си за цел да
премахне модела "ГЕРБ -
ДПС". Може ли участието
в правителството автома-
тично да възвърне дове-
рието към БСП, да съжи-
ви партията, или напро-
тив, при неуспех ще ни
запрати в политическото
небитие?

Сериозните очаквания
за участие във властта на
кадри на БСП, предложе-
ни от ръководство й, са
съпроводени с усилията
да се покрият политичес-
ките грешки, да се забра-
вят кадровите провали
при формиране на листи-
те от приближени на
председателя на партията
и позорните резултати от
трите избора. Българските
граждани определиха
мястото ни на четвърта
политическа сила, подкре-
пена от малко над 3% от
общия брой избиратели.

Авторитарната полити-
ческа власт преследва
една-единствена цел -
оцеляването. Оцеляването
на партийния връх обаче
влиза в разрез с възста-
новяването на БСП като
голямата национална
партия на левицата.
Идейното обезличаване,
организационната разруха
и зачеркването на демок-
ратичното начало в парти-
ята ни превърнаха в очите
на избирателите в един от
многото лични политичес-
ки проекти.

Днес обществото се
изправя пред две опас-
ности. Едната, да попадне
в капана на свръхлибе-
ралната "стратегия" на
"продължаващите промя-
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До редакционното приключване на броя на в. ЗЕМЯ от ръковод-
ството на БСП не постъпиха проекти за документи за предстоя-
щото заседание на Конгреса на партията. Затова ЗЕМЯ публику-
ва проект за Резолюция на висшия партиен форум, изработен
от Движение "Социализъм ХХI век" и подкрепен от редица
делегати на 50-ия юбилеен конгрес на партията.

ната", България да печели
пари от ниски данъци
като едва ли не "финансов
хъб на Балканите" - пона-
чало абсурдно намерение
на фона на точно обрат-
ната тенденция в Европа
и света за слагане на
край на данъчните убежи-
ща. Другата - да се обър-
не към ксенофобския
национализъм, който
зачерква демократичните
начала на обществено-
политическия живот.

Дълг на БСП в този
момент е да се открои
като носител на необходи-
мата алтернатива. Но
задължително условие за
целта е час по-скоро да
се възстанови демокра-
тичното единодействие в
партията, единството сред
членовете си и доверието
към себе си като истински
демократична и национал-
но-отговорна политическа
сила.

Като първа стъпка
Конгресът констатира
Предсрочното прекратява-
не на правомощията на
Председателя на БСП по
негово искане в сила от
16 ноември 2021 г., съглас-
но член 17, ал. 1, т. 1 от
Устава на БСП.

Конгресът приема
следните решения:

1. Определя временно
ръководство на БСП, за
срок от шест месеца, със
задача да организира
цялостната дейност на
партията в строго съответ-
ствие с  уставните норми
на вътрешнопартийната
демокрация;

2. Временното ръковод-
ство да изготви и  предло-
жи "Правила за избор на
председател", които да
гарантират равни изборни
условия на кандидатите,
присъствие в медиите и
прозрачно финансиране.
След анализ на досегаш-
ния опит на базата на
прекия избор, ръководст-
вото да предложи на
Конгреса промени в
Устава, които да гаранти-
рат:

- Функционирането на
националните партийни
органи - Конгрес и Нацио-
нален съвет, единствено и
само в присъствен фор-
мат;

- Избора на председа-
тел на НС на БСП да се
извършва от Конгреса;

- Процедура за предс-
рочно прекратяване на
мандата на председателя
от Конгреса;

- Ръководните позиции
в политическия апарат,
включително ръководите-
ли на отдели, съветници,
началник-кабинети и др.,
да бъдат членове на БСП
и утвърждавани от Нацио-
налния съвет.

3. Оценява участието
на БСП в правителството
като целесъобразно
единствено от гледна
точка на решаване на
някои въпроси от важно
обществено значение -
премахване на корупцион-
ния модел,  регулиране на
цените на енергийния
пазар, управление на
епидемичната криза.

4. Възлага на НС на
БСП и на ПГ на "БСП за
България" да разработят
социално-управленска
алтернатива, която да
включва законодателни
промени за:

- Противодействие на
корупцията и реформа на
съдебната система;

- Достигане на доходи-
те на българските гражда-
ни до средните за Евро-
пейския съюз;

- Преодоляване на
катастрофалната демог-
рафска тенденция;

- Да внесат предложе-
ние за реализация на
проекта АЕЦ "Белене", за
започване на подготовка
за изграждане на нови
блокове в АЕЦ "Козлодуй"
и за завършване на
проектите относно прено-
са и съхраняването на
природен газ;

- Да настояват до
средата на 2022 г. прави-
телството заедно с УС на
БНБ да изготвят анализ
на социално-икономичес-
ките ефекти (преки и

косвени плюсове и мину-
си) от присъединяване на
Р. България към Еврозона-
та, с оглед приемане на
национална позиция по
въпроса.

5. До месец май 2022 г.
да се проведе заседание
на 50-ия конгрес на БСП,
което да оцени резултати-
те от участието на БСП в
четворната коалиция през
първите шест месеца от
управлението.

6. Оценява някои
кадрови реализации в
изпълнителната власт,
като действия несъответ-
стващи на Устава и в
разрез с основни прин-
ципи на кадровата дей-
ност. Временното ръко-
водство да направи
преглед на кадровите
назначения от гледна
точка на вътрешнопар-
тийните критерии и
изисквания за заемане
на публични длъжности.

7. В  срок от десет дни
излъчени от Конгреса
работни групи да подгот-
вят позиции на БСП за:

- Социално-икономи-
ческото положение на
гражданите и задълбоча-
ващите се социално
неравенство и бедност;

- Икономическата
ситуация в държавата и
състоянието на държавни-
те финанси;

- В защита на Консти-
туцията, парламентарната
република и разделението
на властите;

- Състоянието и ефек-
тивността от работата на
регулаторните органи,
както и необходимостта от
законодателни промени
свързани с тях;

- По отношенията на
Република Северна Маке-
дония във връзка с проце-
са на нейната евроинтег-
рация и защитата на

правата на гражданите с
българско самосъзнание,
българското духовно и
материално наследство;

- За необходимостта от
нова политика на сигур-
ност на Европейския
континент и подобряване
на отношенията с Руската
федерация.

8. Да се пристъпи
към изпълнение на реше-
нието на 50-ия конгрес от
26 септември 2020 г. за
разработката на проект
за нова програма на
Българската социалисти-
ческа партия, останало
досега без никакво разви-
тие.

9. Отхвърля безпреце-
дентната разправа с в.
"Дума", убийството на
левия вестник и превръ-
щането му в обслужващ
орган на председателя на
партията.

10. Партийните органи-
зации по места незабавно
да предприемат необходи-
мите мерки за възстано-
вяване на другарското
взаимодействие между
социалистите  като задъл-
жителното условие за
успешно представяне БСП
на местните избори през
2023 година.

Конгресът отхвърля
всяко намерение за нов
кръг безпринципни обви-
нения и квалификации
спрямо едни или други
дейци и членове на парти-
ята. Необходима е макси-
мална отговорност и
готовност за съвместни
усилия за възстановяване
и укрепване на авторитета
на БСП като силна лява
социалистическа партия,
способна да бъде изрази-
тел и гарант на въжделе-
нията на милионите бъл-
гарски граждани за досто-
ен живот в просперираща
държава!
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Кралица Елизабет II е
на път да отбележи нещо
удивително - 70 години,
откакто е на трона и носи
короната на монарх, и по
този повод ще има доста
тържества през лятото. Но
в личен план надали й е
толкова празнично - като
започнем от това, че
загуби съпруга си принц
Филип, в когото е влюбена
от 13-годишна. Хари и
Меган напуснаха кралското
семейство и имат навика
да хвърлят от време на
време някое и друго сенза-
ционно изказване по
отношение на фамилията,
изцепките от миналото на
принц Чарлз, които още
ехтят - любовните му
истории и развода с Дая-
на, като стигнем до Андрю,
който ще бъде съден за

Бижутата върху короната на Елизабет II
струват милиарди

сексуални посегателства.
Но шоуто трябва да про-
дължи, както се казва.

Елизабет II се качва на
трона на 25-годишна
възраст след смъртта на
баща си Джордж VI на
6 февруари 1952 г. Корона-
цията е проведена повече
от година по-късно, на
2 юни 1953 г. в Уестминс-
търското абатство, поради
традицията да се оставя
подходящ период, от време,
след като монарх умре.

По време на тричасова-
та служба Елизабет полага
клетва, помазана е със
свето миро- коронована за
кралица на Обединеното
кралство, Канада, Австра-
лия, Нова Зеландия, Южна
Африка, Пакистан и
Цейлон (сега Шри Ланка).
Тържества в областите на

Британската общност са
ознаменували събитието с
възпоменателен медал.
Това е единствената бри-
танска коронация, която се
предавала изцяло по
телевизията, камери не са
били допускани в абатство-
то по време на коронация-
та на родителите й през
1937 г. Тази на Елизабет е
четвъртата и последна
британска коронация на
20-и век. Изчислено е, че
струва 1,57 милиона лири.

Бижутата върху корона-
та й имат приблизителна
стойност 4-7 милиарда
долара. Общото богатство
на всички членове на
семейството се оценява на
около 72,5 милиарда
британски лири. Голяма
част от богатството на
Лилибет идва от нейните

имоти. Тя притежава замък
на стойност 140 млн.
долара в Шотландските
планини и "Сандрингам
хаус" за 65 млн. долара,
общо имотите й са на
стойност 10 млрд. долара.
В добавка кралицата
притежава и някои неща.
Нейни са всички диви

лебеди в Обединеното
кралство, тя има най-
голямата колекция от
марки в света. Елизабет II
получава заплата от пра-
вителството в размер на
12,9 млн. долара, просто
защото е кралица. Доходи-
те отчасти идват от парите
на данъкоплатците.

Аманда Лиър претърпя
сърдечна операция в клиника в
Швейцария. След интервенция-
та 82-годишната певица и
актриса успокои почитателите
си, че всичко е наред, със
снимка от болничното легло.

"Щастлива съм, че го напра-
вих. Сърдечна операция. Сър-
цето ми вече е възстановено и
ще обича още повече моите
фенове", написала е легендата.

Неостаряващата звезда с
френски и италиански паспорт,

Ане Франк, герман-
ското момиче от еврей-
ски произход, което е
обречено на жестока
смърт в концлагер по
времето на Втората све-
товна война, е било
предадено на нацисти-
те от свой сънародник.
Това е заключението на
разследващ екип, кой-
то днес представи сво-
ите констатации пред
медиите в Нидерландия
78 години след гибелта
на девойката.

Скривалището в Ам-
стердам на Ане Франк
и семейството й, които

Аманда Лиър е живяла в щастливи времена
винаги жизнена и провокативна,
повече от 60 години е под
светлината на прожекторите в
различни изкуства: модел и муза
на художника Салвадор Дали, с
когото е имала и любовна
връзка, певица - благодарение
на срещата й с Дейвид Боуи
през 70-те години на миналия
век. Боуи я убеждава да напусне
модния подиум заради музиката
и през 80-те Аманда Лиър се
изкачва на върха на всички
европейски класации със специ-

фичния си нисък контраалт.
След като се установява на

Ботуша, става и любим телеви-
зионен персонаж от италианс-
кия екран като субретка и
водеща на различни предава-
ния. Снимала се е в игрални и
тв продукции, а в анимацията
на Pixar "Феноменалните"
дублира на италиански една от
героините - модната стилистка
Една Мод. Мистичната Лиър е
радостна, че в нейните времена
не е имало спин, рак и ковид.

Откриха кой предаде Ане Франк

Емблематични мес-
та в Пловдив, свърза-
ни с живота и творчес-
твото на известни пи-
сатели и поети. Има
вълнуващи локации -
любимата беседка на
Иван Вазов, къщите, в
които Димитър Димов
е живял и написал ро-
мана "Тютюн", Седмо-
то тепе, на което са из-
писани имената на
видни български авто-
ри, части от техните
произведения.

В Пловдив е къщата

са били преследвани от
нацистите по време на
Втората световна война,
най-вероятно е било
разкрито от евреин но-
тариус, сочат данните от
ново изследване, цити-
рано от ДПА и Ройтерс.

Нотариусът Арнолд
ван ден Берг е предал
на германските окупа-
тори списък със скри-
валища на евреи в Ам-
стердам, за да спаси жи-
вота на собственото си
семейство, става ясно
от доклада. В продълже-
ние на пет години меж-
дународен екип прави

проучвания, като изпол-
зва най-съвременни
техники, за да отвори
студеното досие и да
разбули една от най-го-
лемите тайни от Втора-
та световна война.

Основното доказа-
телство е копие от ано-
нимно писмо, което ба-
щата на Ане - Ото
Франк, е получил през
1946 г. Вътре е споме-
нато и името на нота-
риуса. Оригиналното
писмо е изчезнало, но
копие от него е откри-
то в градските архиви
на Амстердам.

Пловдив ни свърза с духа на родните писатели
на Йоаким Груев и сгра-
дата, в която Иван Ва-
зов редактира в. "Народ-
ний глас" и сп. "Нау-
ка", паметника на Заха-
рий Стоянов в Донду-
ковата градина, дома, в
който е живял Патриар-
ха на българската лите-
ратура. Емблематична-
та Първа мъжка гимна-
зия, в която са препо-
давали и учили плеяда
поети и писатели. В
близост е и къщата, в
която Алеко Константи-
нов е гостувал, преди да

тръгне за Пещера, а по
пътя е убит. През Ар-
менската църква е па-
метникът на гениалния
Пейо Яворов, експози-
цията "Възраждане" на
Историческия музей, ко-
ято представя делото на
някои от най-големите
ни книжовници и буди-
тели, училището, в кое-
то П. Р. Славейков как-
то и любимото му ка-
фене. Красиви любови,
свързали с Пловдив Яво-
ров, Димчо Дебелянов,
Вазов, Раковски.
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Българката Биляна
Великова работи като
графичен дизайнер и
артист илюстратор в
Букурещ. "Моята исто-
рия със сигурност не
е необичайна. Някои
ученици, завършващи
гимназия в родния ми
град Русе, продължават
образованието си в
Букурещ и аз бях част
от тях", споделя съна-
родничката ни пред
Юлия Баховски от
МyRo.Biz - единстве-

Достоевски: Радвайте се на живота,
а не на неговия смисъл
Българка прави реклама
на мляко в Румъния

Знаменитият портрет,
рисуван от четката на То-
мас Гейнзбъро е от 1770 г.,
ще видят в Лондонската на-
ционална галерия от 25 яну-
ари  до 15 май. Картината
е предадена за временно
ползване  от Калифорнийс-
ката библиотека, на която е
собственост от  1922 г. На-
вършиха се сто години от

Картина на Гейнзбъро за първи път
от век напуска САЩ

Преди 121 години в София тръгва първия електрически трамвай
121 години - на 14 януа-

ри 1901 г. (1 януари по стар
стил) в София, тържествено
накичен с цветя, тръгва пър-
вият електрически трамвай.
Това отбелязват от Нацио-
налния политехнически му-
зей (НПТМ).

С това София става една
от малкото европейски сто-
лици, използващи електри-
чески градски транспорт.
Маршрутът започва от га-
рата, минава през "Св. Не-
деля", "Граф Игнатиев" и
стига до пресечката с бул.
"Патриарх Евтимий". Релси-
те са построени от белгийс-
кото акционерно дружество
"Електрически трамваи - Со-
фия", а мотрисите, развива-

щи скорост от 15-20 км/ч,
също са белгийско производ-
ство.

Елитът на града пътувал
в обикновено празната пър-
ва класа и се радвал на лук-

созна мебелировка, а прос-
толюдието сядало на дърве-
ните пейки във втора класа.
Имало е обособени спирки,
но трамваят е спирал и по
желание на пътниците.

След като цяла София се
изрежда да се повози на
трамвая, и писателят Иван
Вазов решава да го изпроб-
ва. От музея напомнят не-
говите впечатления: "Какво
ахкане и негодувание у всич-
ки софиянци, когато гледа-
ха запречкването със стъл-
бове софийските мегдани и
улици за нуждите на елект-
рическото осветление и на
електрическия трамвай и
замрежването въздуха с тая
паяжина от медни жици! Ни-
кога столицата не е знаела,
че имала толкова любители
на красотата си! А помните
ли какви възхитени сбори-
ща се трупаха около първи-
те пуснати трамваи, някол-

ко дена наред натъпкани, ка-
то сардели, или като Ное-
вия ковчег - изберете което
щете от тия две сравнения -
с пътувачи от двата пола и
от всичките възрасти? Не-
годувание, очудване, възхи-
щение - всичко мина. Кога-
то цяла София се извози и
насити на трамвая, вредих
се и аз да му се порадвам и
се качих при Банката на ва-
гона с надпис "Гарата-Игна-
тиев". Той се търси, гърми,
стъклата на прозорците чат-
кат. Това тръскане и шум
произвеждат неприятно впе-
чатление из пръв път. Но
големите сгоди на това съ-
общително средство стократ-
но го изкупуват".

момента, когато платното за
последно е висяло в Наци-
оналната галерия.  Шедьо-
върът е бил купен  от маг-
ната Хенри Е. Хънтингтън
през 1921 г. "Момче в си-
ньо" принадлежи на уест-
минстърския херцог, но в
началото на ХХ век карти-
ната е откупена. Мецанатът
заплатил за нея рекордна

ния информационен
портал за българите в
Румъния.

Биляна завършва
бакалавърска програ-
ма по графичен ди-
зайн в Националния
университет по изкус-
твата в Букурещ, а
след това магистрату-
ра по визуална кому-
никация. В рамките на
магистърската програ-
ма прави тениски с
български мотиви и
туристически гайд на

България. Дипломна-
та й работа пък е пуб-
ликувана от една от
най-големите издател-
ски къщи в Румъния.
Следват няколко про-
екта за илюстрация на
книга и корици за дет-
ски романи. След спе-
челен конкурс илюст-
рация на Биляна се
появява и върху ети-
кетите на румънски
бранд за мляко.

- Какви бяха ос-
новните предизвика-
телства, с които се
сблъска в началото, и
как ги преодоля?

- Езикът не беше
голяма пречка. Спра-
вих се значително

бързо, започвайки от
нулата. За три-четири
месеца вече разбирах
70-80% от това, което
чувах. Изразявах се
сравнително разбира-
емо. Опитвах се да че-
та проза на румънски
и да комуникирам с
повече румънци. Труд-
ното дойде през пър-
вата сесия в универ-
ситета с изпита по
философия. Започнах
да се подготвям за не-
го три месеца по-ра-
но. Изкарах шестица
- най-високата оцен-
ка в България, но на
практика равна на
"Добър 4".

- По какво се раз-

личават българите и
румънците и по какво
си приличат?

- Доста си прили-
чаме в някои аспекти,
все пак сме близо и ге-
ографски. В началото
постоянно търсех при-
лики и разлики. Сега
ми се струва, че няма
граница. За мен делта-
та на Дунава, Рила,
Родопите и Апусени са
си в една и съща дър-

жава. Приличаме си
по сармичките за Ко-
леда и се различаваме
по кимането за "да" и
"не".

- Какви съвети би
дала на тези, които
обмислят или скоро
ще се преместят в Ру-
мъния?

- Може би да ня-
мат предубеждения. Да
бъдат отворени и при-
ятелски настроени.

сума от 728 хиляди долара.
Томас е силно повлиян от
творчеството на Ван Дайк.
Така той рисува един порт-
рет в този стил. Става дума
за "Момчето в синьо", емб-
лематичното за английския
художник произведение.
През 1774 г. Гейнзбъро се
преселва в Лондон, където
умира на 2 август 1788 г.
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Рано или късно, Зеле-
ният сертификат ще оти-
де на боклука, но Жълта-
та книжка винаги ще е ак-
туална.

  

- Аз имам чувства към
теб!

- Така ли?
- Да, чувствам, че ми

лазиш по нервите!

  

- Бабо, ти какво пред-
почиташ - локум или млад
мъж?

- Ох, чедо, че къде у
мене зъби за тоз локум.

  

- Ще ми изпържиш ли
яйца на очи?

- Добре! Как ги искаш?

- Ококорени!

  

За добрия любовник
всички гардероби са ви-
наги отворени.

  

Красива жена влиза в
кабинета на психиатъра.
Той скача, разкъсва й
дрехите и жестоко я из-
насилва. После си опра-
вя дрехите, сяда на бю-

рото си, оправя си очи-
лата и произнася:

- Така, приключихме с
моите проблеми, да чуем
за Вашите!

  

В магазин за домакин-
ски уреди:

- Госпожице, ще ми по-
кажете ли прахосмукачка?

- Знаете ли, не съм
много силна в пантомима-
та.

  

- Госпожо, може ли за
минутка?

- Не, тарифата ми е на
час.

  

Двойка на рецепцията
на хотела, мъжът:

- Може ли стая за 2
минути!?

Рецепционистката:
- Така не може!
Жената, отчаяно:
- Може, повярвайте ми!

  

Жена на средна въз-
раст в такси… Шофьорът
кара бързо…

- Моля, карайте вни-
мателно, вкъщи ме чакат
8 деца…

- И вие ми казвате да
внимавам ли?

  

Трабантче се блъска в
мерцедес. От него изска-
чат четири мутри.

- Сега те утрепахме! -
викат те.

- Не е честно! - казва
човекът от трабантчето.

Анекдоти

мантична вечеря в скъп
ресторант, мъжът паднал
на колене и предложил.
Блондинката отговорила:

- Ох, съжалявам... На-
истина искам да се омъ-
жа за теб, но в моето се-
мейство е традиция да се
женим за роднини - ма-
ма се е омъжила за тат-
ко, леля се е омъжила за
чичо, дядо за баба...

  

Домашен скандал - то-
ва е семеен диспут, в ре-
зултат на който жената
казва, че няма какво по-
вече да добави, а нейни-
ят мъж е длъжен цял час
да слуша това!

  

Бурен семеен секс.
Жената:
- Аахх! Оххх! Говори ми

мръсотии! Аах! Кажи не-
що мръсно, бе!

Мъжът:
- Кухнята. Банята. Хо-

лът...

  

- Маро, отслабнах

3 кила!
- Ма, Пено, те това е

се едно на камион да му
падне номерът...

  

- Не е прилично да се
казва чистачка, а хигие-
нистка.

- Добре! Дясната хи-
гиенистка на колата ми не
работи.

  

Американски войник
стои на стража на върха
на крепост.

- Командире, идват
двама индианци!

- Приятели или враго-
ве?

- Сигурно приятели,
идват заедно!

  

Джеймс Бонд в Банско:
- Кафе, дълго кафе!
- Три лева, двайсет и

три лева.

  

Казват ми "Трябва да
пиеш с мяра!". Погледнах
в речника - мяра, старос-

- Вие сте четирима, а
аз съм един!

Едната от мутрите
казва:

- Ето ти двама от мо-
ите.

- Пак не е честно! Ние
ставаме трима, а вие сте
двама!

- Добре, бе! Ти си оти-
вай, ние ще се оправим!

  

Тези, които твърдят, че
щастие с пари не се ку-
пува, просто не са пла-
щали съдебна такса за
развод!

  

Две приятелки си го-
ворят за живота. Едната
казва:

- Виж колко е интере-
сен животът. Децата са
нашата радост, а мъжете
- нашата слабост!

Другата отговаря:
- Така е, проявим сла-

бост... и после цял живот
се радваме!

  

- Какво отличава ис-
тинския мъж от мухльото?

- Мухльо е този, на
когото жена му всеки ме-
сец му взема цялата зап-
лата. Истинският мъж сам
си я дава!

  

СМС от жена към мъж
си:

- За вечеря има шунка
в хладилника. Не давай на
котката, че е стара!

  

- Докторе, с купен сер-
тификат съм!

- Няма страшно, аз
съм с купена диплома!

  

Мъж имал дългогодиш-

на връзка с блондинка и
накрая решил да й пред-
ложи да се оженят. Всич-
ко било перфектно, ро-

лавянска мярка за обем,

равна на 26,24 литра...

  

Данъчен към политик:
- Как ще обясните то-

ва, че в данъчната си дек-
ларация не сте посочили
15 имота зад граница?

- От скромност!

  

Дъщерята на Елтън
Джон, успокоява момче-
тата преди запознанство-
то с баща й, с думите:

"Не се притеснявай, ще
му харесаш!".

  

Отива индианец в Пас-
портна служба.

- Искам да си сменя
името.

- Защо?
- Много е дълго.
- Я да чуем?
- Дивият орел с голе-

мите крила, който пада
като камък от небето.

- Хм, наистина е много
дълго. И какво име сте си
избрали?

- Фиууу туп.

  

Току-що си изготвих
бюджета за февруари.
Значи... ако не си купу-
вам храна, няма да ми е
нужна тоалетна хартия.

  

Две приятелки си го-
ворят и едната пита дру-
гата:

- На теб как ти беше
първия път - по любов или
за пари?

- Е, по любов, естест-
вено, то 20 лева пари ли
са?

  

Оня ден ме питат в
НАП:

- Какво е Вашето фи-
нансово състояние?

- Пет милиарда и
осемстотин хиляди.

- Лева? Евро?
- Не, пореден номер в

списъка на "Форбс."

  

В чата:
- С какво тяло си?
- Спортно.
- Акробатика?
- Сумо.

  

- Как да се научим да
играем индийски танци?

- Представете си, че с
едната ръка отвинтвате
крушка, а с другата гали-
те куче.

  

Семейна кавга:
- Пак си се направил

на свиня!!! Въобще не мо-
га да разбера как е въз-
можно да се напиваш все-
ки ден???

- Аз на теб, колко пъ-
ти трябва да ти казвам,
не разсъждавай за неща,
които не са ти ясни!!!

Павел
КУЧИНСКИ
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На 10 януари в
много страни по света
се отбелязва Денят на
бележитите екстрава-
гантни личности.
Необикновените хора
са двигател на прогре-
са, създават нови
неща, диктуват тенден-
циите, включително и
в модата. Например от
известно време насам
не се притесняваме от
oversize и търсим
рокли с големи разме-
ри. Ето някои прочути
необикновени инова-
тори.
Дейвид Боуи

За Дейвид Боуи,
който почина преди
шест години, модата
не беше прищявка, а
култ. Ненапразно го
наричат "хамелеона
на рок музиката".
Измисленият от него

Любимите ексцентрици на шоубизнеса

блестящ грим и прово-
кативни тоалети.

Нищо чудно, че е
оказал толкова силно

влияние върху шоу-
бизнеса и киното.
Джони Деп

Вечният пират
Джони Деп е красив
във всеки свой образ
както на екрана, така
и в живота. И макар
че на червените
килими обикновено
има дрескод, Джони
рядко носи сако.
Очната линия, очи-
лата с цветни стъкла,
многобройните
колиета и цветните
федори или шапки
може да изглеждат
прекалено. Но сами-
ят Деп се чувства
удобно в този вид. И
ние продължаваме да
му се възхищаваме
въпреки скандалите и
обвиненията.
Александър Маккуин

Модните дизайнери

също често мислят
нестандартно. Поня-
кога публиката не
може да се справи с
въображението им, а
новите визии могат да
бъдат твърде екстрава-
гантни. Александър
Маккуин беше кралят
на екстравагантността.
Всяка от колекциите
му е шоки-
рала, изумявала и
удивявала. Например
"Атлантида на Пла-
тон" от 2010 г., вдъх-
новена от "Атлантида".

Обувките Battleship
стават запазена марка
и Лейди Гага се
появява с тях в музи-
калния клип Bad
Romance. Обувките не
са подходящи за
всекидневието като
офиса или за срещи с
приятели.

"Ние, Разбойникови"
е финландски бестселър,
издаден на близо 20 ези-
ка.  Спечелил е децата,
но и техните родители-
те. Романът на Сири Ко-
лу излиза за първи път
на български в превод
на Росица Цветанова,
изд. "Персей".

Главната героиня
Виля е новата Пипи
Дългото чорапче.

"Това беше най-хуба-
вото лято в живота ми.
Лятото, в което станах
пътна разбойничка."
Това е равносметката на
Виля. Не изглежда въз-
питателно, но така е са-
мо на пръв поглед. Бун-
тарска, забавна, прик-
люченска, книгата при-
ковава вниманието на
децата.

Бандитският глава-
тар Свирепия Карло от-
крадва малката Виля им-
пулсивно - когато Раз-

Националният исто-
рически музей (НИМ)
е създаден с Разпореж-
дане №90 на Минис-
терския съвет от 5 май
1973 г. "със задача да
издирва, събира, съх-
ранява, проучва, обна-
родва и показва вещес-
твени и документални
паметници, свързани с
цялостната история на
българския народ от ос-
новаването на българ-
ската държава до наши
дни…"

За пръв директор на
НИМ през юни 1974 г.
е назначен проф. Стра-
шимир Димитров. Мал-
ко след това започват
назначенията и на пър-
вите служители на му-
зея. За осигуряване на
възможността за рабо-
тата им, Градската биб-

Испанската актриса
Кармен Маура, извест-
на със сътрудничество-
то си с Педро Алмодо-
вар, се завърна на те-
атралната сцена в Па-
риж след 30-годишно
отсъствие , предаде
Франс прес.

Почитателите на
Маура могат да я гле-
дат в пиеса, която иг-
рае на френски - "ужа-
сяващо предизвикател-
ство" по думите на акт-
рисата.

"Беше луда идея, ко-
ято ме осени. Не си да-
дох сметка колко ужа-
сяващо ще бъде това.
Всичко ми беше в гла-
вата, но на испански",
споделя 76-годишната
Маура.

Актрисата играе на

герой Зиги Стардъст
се превръща в алтер
его на художника.
Боуи не само пише

песни, но и създава
свой отличителен
външен вид - от
яркочервено сако до

Джони Деп

През 2022 г. Националният исторически
музей навършва 49 години

лиотека, която по това
време се помещава на
ул. "Гурко" №1, им пре-
доставя малка стая. С
ентусиазма на първите,
наред с организацион-
ната работа, тези пър-
ви служители на музея
полагат началото на
комплектуването на не-
говите фондове, уреждат
временни изложби, по-
пуляризират българско-
то културно-историческо
наследство.

Още първата излож-
ба на музея - "Праис-
торическо изкуство в
българските земи" (5
май 1975 г.), е заявка
за бъдещото надхвър-
ляне на хронологични-
те граници, заложени в
Разпореждането за съз-
даването на НИМ. Тя
е последвана скоро от

други, не по-малко впе-
чатляващи изложби:
"Български женски
накити през вековете"
(9 октомври 1975 г.),
"1000 години българс-
ка икона" (16 януари
1976 г.), "Тракийско из-
куство и култура" (5 ап-
рил 1976 г.), "100 го-
дини от Априлското
въстание" (май 1976
г.), "Култура и изкуст-
во на средновековната
българска държава" (17
май 1977 г.).

През 1978 г. музеят
се премества в сградата
на бившето руско посол-
ство - на ул. "Московс-
ка", където остава до
1983 г. Тук той разпола-
га с малка експозицион-
на площ, където предс-
тавя редица изложби.

БГНЕС

Финландският вариант на „Пипи Дългото
чорапче“, издаден на близо 20 езика

мейство - Хилда и Ка-
ле. Но съвсем скоро на-
ходчивата и умна Виля
става една от Разбойни-
кови.

"Ние, Разбойникови"
получава наградата за
най-добър детски роман
"Финландия джуниър"
през 2010 г., а три го-
дини по-късно книгата
печели и най-престиж-
ните награди за детска
литература в Белгия и
Холандия.

Следват още две про-
дължения - романи с но-
ви приключения на Ви-
ля и Разбойникови. Та-
зи година те също ще
излязат в превод на
български. Книгата има
успех в Европа, особе-
но в Холандия, Фран-
ция, Германия и Есто-
ния. Заснет е и филм,
реализирани са и теат-
рални постановки по ро-
мана.

бойникови нападат ко-
ли, обикновено те кра-
дат само бонбони и дру-
ги неща за ядене, бар-
бита и списания. Виля,
която е на път към къ-
щата на баба си, заед-
но с родителите и по-
голямата си сестра, нап-
раво умира от скука. Не-
надейно отвлечена, тя
прави компания на де-
цата на бандитското се-

Актрисата Кармен Маура се завърна
на парижка театрална сцена

сцената на театър
"Еберто" в постановка-
та "Лястовичката" на
каталунския автор Ги-
йем Клуа. Преди актри-
сата пожъна голям ус-
пех с участието си в
пиесата, поставена на
сцената в Мадрид. "Ре-
жисьорката Ан Бувие
разбра проблема ми с
внезапното преминава-

не към френски. Успях
обаче да открия герои-
нята, която тя искаше.
Тя се оказа доста раз-
лична от тази, която
представих в Мадрид,
но много ми допадна",
разказва актрисата.
Кармен Маура споделя,
че заради епидемията е
излизала само за репе-
тиции.
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Най-малко 40 монаси
от общо 1800 в Света гора са по-
чинали от Covid-19. Около 1000
са се разболели, а само 500 са
ваксинирани, пише гръцкият вес-
тник "Та Неа". Игуменът на един от
манастирите - архимандрит Вар-
толомей, заяви пред изданието, че
някои от заболелите монаси са
хоспитализирани и са включени
към апарати за интензивна тера-
пия. Вестникът пише, че един ма-
настир е под карантина, а 2-3 са
затворени превантивно за поклон-
ници. Между постоянно живеещи-
те в Света гора има и 400 монаси
от Сърбия, Румъния, България и
Русия, които категорично отказ-
ват да се ваксинират. Когато част
от тях се разболели, били потър-
сени лекари от Белград, тъй като
не искали да ги лекуват гръцки ле-
кари. Част от по-възрастните мо-
наси в Света гора, отказващи да
се ваксинират и обявени за анти-
ваксъри, съветват поклонниците,
които посещават обителта, също
да не го правят.  След изказвани-
ята на монах от Света гора, че
има монаси антиваксъри, които с
реториката си призовават вярва-
щите да не се ваксинират и са
отговорни за много смъртни слу-
чаи, преди дни реагира прокура-
турата в Солун и започна разс-
ледване за възможно разпростра-
нение на фалшиви новини.
Франция
ще представи график за облекча-
ване на ковид ограниченията, съ-
общи правителственият говорител
Габриел Аттал. Той предупреди, че
вълната от инфекции от Омикрон,
която залива страната, не е дос-
тигнала своя пик.  Атал заяви, че
новите правила за ваксинацион-
ните паспорти във Франция ще по-
могнат за смекчаване на прави-
лата дори когато честотата на ин-
фекциите продължава да се уве-
личава. В сряда Франция съобщи
за близо половин милион заразе-
ни с коронавирус, като средната
стойност за седем дни е 320 000
случая. Въпреки това броят на па-
циентите с ковид в интензивните
отделения се е стабилизирал, ко-
ето оставя на правителството из-
вестно пространство за маневри-
ране. В неделя правителството да-
де окончателно одобрение на пла-
новете на президента Еманюел
Макрон за ваксинационен пропуск,
според които, за да влизат в об-
ществени заведения като ресто-
ранти, кафенета, кина и влакове
за дълги разстояния, гражданите
ще трябва да представят серти-
фикат за ваксинация. Очаква се
пропускът да влезе в сила скоро,
след като Конституционният съд се
произнесе по въпроса в петък.
Ваксинационният паспорт отново
активизира уличните протести сре-
щу ваксините.
Пакистански съд
осъди на смърт мюсюлманка, като
я призна за виновна, че е публи-
кувала "богохулен" статус - кари-
катури на пророка Мохамед - в
WhatsApp и е изпратила същото съ-
общение на свой приятел. 26-го-
дишната Анека Атик е арестувана
през май 2020 г., след като неин
приятел я обвинява, че е изпрати-
ла "богохулни" карикатури на про-
рока и "непристойни" забележки за
"свещени личности". По този на-
чин тя "съзнателно и преднамере-
но осквернява свещени праведни
личности и обижда религиозните
убеждения на мюсюлманите", се
казва в обвинителния акт. В сряда
съдът постанови жената да бъде
"обесена" и да плати глоба в раз-
мер на 200 000 пакистански ру-
пии (1137 долара). По данни на
Комисията на САЩ за международ-
на религиозна свобода, около 80
души в Пакистан са в затвора за
богохулство, като поне половина-
та от тях са осъдени на смърт. Въп-
реки това досега не е имало екзе-
куции.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на

район "Овча купел" СО
Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание

Заповед № РОК22-РД09-22/19.01.2022 г. на Кмета на р-н "Овча купел" в условията на
дигитална среда (онлайн), т.е. посредством специализирана уеб платформа, ще се проведе
обществено обсъждане на проект "План за улична регулация за създаване на нова улица
(ПУР) от о.т.124 през о.т. 250 и о.т.251 до нова о.т.253 и нова о.т.252 и план за регулация
и застрояване (ПРЗ) с образуване на нов УПИ ХІІ-696,797 "за складове, безвр. произв. и жс"
и изменение на план за регулация (ИПР) за контактен УПИ ІІ-694 в кв.41"а" по плана на м.
"кв. Суходол". Представянето на проекта - на 03.02.2022 г. от 17,30 ч. на интернет адрес:
h t t p s : / / c i t y - c o u n c i l - s o f i a . w e b e x . c o m / c i t y - c o u n c i l - s o f i a /
j.php?MTID=m952c90f4a91029c61353fa9323e69ecb

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения
по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в
деловодството на район "Овча купел" бул. "Цар Борис ІІІ" № 136В ет. 1 или на
e-mail:so_ok@ovchakupel.bg до 10.02.2022 г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар,
конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на
други варианти, като същите следва да са комплектовани с актуални скици, (стари скици,
документи за собственост), телефон, e-mail-адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на Направление "Архитектура и градоустройство" и на сайта
на район "Овча купел" за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация
за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в
понеделник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. Проектът се намира в стая 35 на ет. 2 в сградата на
районната администрация.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление "Архи-
тектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към
интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно
чл. 23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на
пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

Заключителната дискусия ще бъде проведена на 17.02.2022 г. от 17.30 ч. на интернет
адрес:

h t t p s : / / c i t y - c o u n c i l - s o f i a . w e b e x . c o m / c i t y - c o u n c i l - s o f i a /
j.php?MTID=mea9b0866edcfbb6906d3523a7d0956f3

От стр. 1

"Президентът Байдън
също така знае от
дългия си опит че рус-
наците имат обширен
набор от средства за
агресия, които не стигат
до военни действия,
включително кибератаки
и паравоенни тактики.
И той заяви днес, че
тези прояви на руска
агресия ще получат
решителен, реципрочен
и единен отговор",
отбеляза тя.

На пресконференция-
та Байдън изрази пред-
положение, че руският
президент Владимир
Путин може да предпри-
еме по-нататъшни дейст-
вия спрямо Украйна, но
не иска да стига до
открита война. Той

Áàéäúí: ÑÀÙ ùå ðåàãèðàò ïî-ìåêî ïðè „îãðàíè÷åíî íàõëóâàíå“ íà Ðóñèÿ â Óêðàéíà
заплаши Русия, че ще
плати скъпо, ако започ-
не нашествие в Украйна.

Точно една година
след като Байдън зае
президентския пост,
мнозинството американ-
ци не одобряват дейст-
вията му на фона на
неспиращата пандемия
и нарастващата инфла-
ция, показва проучване
на Центъра за изслед-
ване на обществените
отношения Асошиейтед
прес-НОРК.

Само 43 на сто от
американците подкре-
пят президента си
срещу 56 на сто, които
са недоволни от манда-
та му. Едва 28 на сто от
анкетираните искат той
да се кандидатира за
преизбиране, включи-

Áèë Ãåéòñ: Ñâåòúò ùå ñå ñáëúñêà ñ
ïî-ñìúðòîíîñíè è òåæêè èíôåêöèè
îò Covid-19
Áóì íà ôàëøèâè ñåðòèôèêàòè â Ãåðìàíèÿ,
ïîëèöèÿòà ðàçñëåäâà íàä 12 000 ñëó÷àÿ

Светът е изправен
пред пандемии, които ще
бъдат много по-лоши от
коронавируса. Това каза
основателят на Microsoft
Бил Гейтс, който призова
правителствата да се
подготвят и да заделят
милиарди за борба със
следващата глобална
епидемия, пише британс-
кият в. "Файненшъл
тъймс", пише Епицентър.

Омикрон и Делта са
най-заразните вируси,
съществували някога,
смята Гейтс, но светът ще
се сблъска с по-смърто-
носни и тежки инфекции в
бъдеще. Милиардерът се
оплака от "странните"
приоритети в света.
Филантропите и богатите
правителства трябва да се
справят с недостига и
трудния достъп до вакси-
ни срещу Ковид в света,
смята милиардерът. Коа-
лицията за иновации за

готовност към епидемии
получи дарение от 300
милиона долара от фонда-
цията на Бил и Мелинда
Гейтс и базирания в
Обединеното кралство
Wellcome Trust. Коалицията
участва във формирането
на програмата Covax,
която помага за доставки
на ваксини за страни с
ниски и средни дохо-
ди.Наскоро Гейтс прогно-
зира, че до средата на
2022 г. пандемията на
коронавирус може да е
приключила в световен
мащаб. Дотогава броят на
смъртните случаи и обща-
та заболеваемост ще
достигнат нивата на
сезонния грип, каза
основателят на Microsoft.

Фалшиви сертификати
се предлагат в интернет и
в социалните мрежи, най-
вече в платформата
"Телеграм". Там срещу 300
евро може да се закупи

пълен пакет документи -
попълнена ваксинационна
книжка и код за смартфо-
на. Полицията в Германия
разследва над 12 000
случая на фалшиви серти-
фикати за ваксинация
срещу коронавирус във
всички 16 провинции на
страната. Най-много
такива случаи има в
Бавария, предава БНР.

Броят на разследвания-
та се е увеличил през
декември, след като
властите обявиха нови
ограничения, с които

неваксинираните имат
затруднения пред участие-
то си в обществения
живот. Въпреки че наказа-
нията за фалшифициране
на документ в Германия
са много строги, нелегал-
ният бизнес с фалшиви
сертификати процъфтява.
Досега полицията е уста-
новила 5500 фалшиви
сертификата в Бавария и
разследва още 4000
случая. В Северен Рейн-
Вестфалия има конфиску-
вани 3500 фалшиви серти-
фиката. ççççç

Снимки  Интернет

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков
каза по повод твърдението на американ-

ския президент Джо Байдън, че Русия
ще предприеме действия срещу Украйна
и Москва ще плати скъпо при евентуал-
но широкомащабно нашествие, че през
последния месец Русия е получавала и
други подобни заплахи. "Смятаме, че те

по никакъв начин не допринасят за
намаляване на напрежението, което се
появи в Европа, и освен това всички

тези изявления могат да допринесат за
дестабилизиране на ситуацията", каза
той. Москва се опасява, че заплахите

със санкции от страна на САЩ могат да
подтикнат Киев да се опита да реши със

сила продължаващия вече 8 години
конфликт с проруските сепаратисти,

въпреки че Украйна многократно отрича
това, допълни Песков.

Бил Гейтс прогнозира, че за да може човечеството да се справя
с бъдещи пандемии, трябва да може да създава ваксини за тях

в рамките на 100 дни

телно 48 на сто от
демократите. Проучва-

нето е било проведено
от 13 до 18 януари. ççççç
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Èçáðàõà Êèðèë Äåñïîäîâ
çà Ôóòáîëèñò íà ãîäèíàòà

Кирил Десподов беше
определен за номер 1 в
анкетата "Футболист на
годината" в България с 203
точки. Името на победите-
ля обяви спортният ми-
нистър Радостин Василев,
а втори и трети останаха
Мартин Камбуров (Берое)
със 156 точки  и Георги
Йомов (ЦСКА) със 72
точки. Това е втора награ-
да за Десподов след 2018
година.

112 спортни журналис-
ти от 41 медии дадоха
своя вот в 61-вата анкета
"Футболист на годината" и
определиха най-добрите в

родното първенство за
2021 година в няколко
различни категории, а
имената на победителите
бяха обявени на онлайн
церемония.

Първата награда за
вечерта бе специалният
приз на основния органи-

затор на анкетата "Дакс
Медия". Получи я Мартин
Камбуров (Берое), който
взе и приза за нападател
номер 1 у нас. Юрген
Матай от ЦСКА беше
определен за автор на
най-красивия гол у нас за
изминалото първенство.


Íàêðàòêî

Марица (Пд)
допусна четвърта
поредна
загуба в груповата фаза на
най-силния европейски
клубен волейболен турнир -
Шампионската лига за жени.
Пловдивчанки загубиха от
Фенербахче Опет (Истанбул)
с 0:3 гейма в среща от
група D на турнира. Така
Марица остава на последно-
то 4-то място, без спечелена
точка до момента. Фенербах-
че пък е еднолично начело с
4 успеха от 4 мача.

Нигерия се наложи
над Гвинея-Бисау
с 2:0 в последна среща на
група D от Купата на
африканските нации по
футбол. В другия двубой
Египет победи Судан с 1:0.
Нигерия спечели групата с 9
точки, следвана от Египет с
6 точки. Двата отбора
продължават във фазата на
елиминациите.

Изпълнителният
директор на
Барселона
Матеу Алемани потвърди, че
на Усман Дембеле повече
няма да се разчита, след
като отказва да подпише нов
договор. Каталунците се
надяват още през този
месец той да отиде в друг
отбор, защото през лятото
така или иначе ще е свобо-
ден агент.

ç

Юрген Матай
с три награди,
Мартин
Камбуров и
Светослав
Вуцов с по
два приза

БФС има още един нов дирек-
тор  - това е Валентин Чакъров,
съобщава Gong.bg. Новата длъж-
ност на Чакъров ще бъде дирек-
тор на направление "Първенства
и турнири". Той ще е с ранг на
зам. изпълнителен директор на
футболната централа.  До този мо-
мент Чакъров бе председател на
ЗС на БФС - София. Припомняме,
че преди няколко дни БФС обяви,
че легендата на Левски - Георги
Иванов, поема поста на техничес-
ки директор.

"Преди всичко искам да изтък-
на добрата работа на регионални-
те звена на Българския футболен
съюз в последните години. Оче-
видно е, че федерацията претър-
пява сериозна трансформация по
лична инициатива на президента
Борислав Михайлов, като УЕФА
има участие във всички процеси.
Промените се отнасят не само до
централната администрация, но и
до структурите по места", заяви

Â ÁÔÑ íàçíà÷èõà
îùå åäèí äèðåêòîð

Чакъров.
Той взе отношение и по ско-

рошните нападки от страна на еки-
па на Димитър Бербатов към ръ-
ководителите на зоналните и об-
ластните съвети. "Като дългогоди-
шен председател на ЗС - София,
мога да гарантирам, че всички мои
колеги работят само и единствено
за доброто на клубовете в съот-
ветните региони. Това включва не
само организационна и материал-
на помощ, но и защитаване на ин-
тересите на клубовете пред мест-
ните власти. Работата на тези хо-
ра често остава в сянка, но те са
онези, които реално движат фут-
бола по места. Именно затова смя-
там, че вместо критики, те заслу-
жават похвала и уважение", каза
новият футболен началник.

Чакъров ще отговаря за рабо-
тата не само на Зоналните и Об-
ластните съвети, но и за спортно-
техническия и новосформирания
трансферен отдел на БФС.ç

Лекарят на Лудогорец
Валентин Великов заслу-
жи приза "Лъвско сърце -
Трифон Иванов" за дейст-
вията си по спасяването
на датския национал
Кристиан Ериксен на
Евро 2020.  Симона Петко-
ва беше определена за
номер 1 при дамите, а
Светослав Вуцов (Славия)
получи наградата "Най-
добър млад играч".

Ивайло Чочев (ЦСКА
1948) пък беше определен
за полузащитник номер 1,
а при треньорите начело
в анкетата е Илиан Илиев
(Черно море), оставил зад
себе си наставниците на
ЦСКА Стойчо Младенов и
на Левски Станимир
Стоилов.

Юрген Матай и Жорди
Кайседо от ЦСКА пък
получиха равен брой
гласове и поделиха приза
за чужденец номер 1 в
родния футбол.

Матай взе и наградата
за защитник номер 1, а
при вратарите на първо
място е Светослав Ву-
цов.ç

Кирил Десподов за втори път бе избран за Футболист на годината

Григор Димитров отпадна във
втория кръг на Australian Open
след загуба с 1:3 сета от фран-
цузина Беноа Пер (4:6, 4:6,
7:6(4), 6:7(2). Мачът продължи
3 часа и 22 минути. Българинът
и 56-ият в света изиграха ос-
порван двубой, като в третия и
четвъртия сет се стигна до тайб-
рек.

Първият бе спечелен от Гри-
гор и така той намали изостава-

Ãðèãîð Äèìèòðîâ çàãóáè îò
ôðàíöóçèí âúâ âòîðèÿ êðúã

нето на 1:2 сета, след което оба-
че французинът измъкна успеха
със 7:2 точки във втория тайб-
рек, а с това и срещата.

През миналата година Григор
Димитров достигна до 1/4-фина-
лите на Откритото първенство по
тенис на Австралия.

В третия кръг Пер ще се изп-
рави срещу Стефанос Циципас,
който елиминира Себастиан Ба-
еж след 7:6(1), 6:7(5), 6:3, 6:4.ç

Áåðîå óñïÿ äà ðàçòðîãíå ñ òðåíüîðà,
î÷àêâà Ïåòúð Õóá÷åâ äà ïîåìå òèìà

Ръководството на Берое обяви
официално, че Петър Колев повече ня-
ма да води отбора. Сагата между две-
те страни продължи доста време, тъй
като спецът настояваше да получи на-
куп всичките си заплати до края на
своя договор, изтичащ през лятото.

Преди това стана ясно, че Петър
Хубчев ще бъде новият старшитре-
ньор на Берое, като официално ще
поеме отбора във вторник. Бившият
наставник на Левски е водил разго-
вор и с част от футболистите на ти-
ма от Стара Загора с молба те да

останат да играят под негово ръко-
водство.

Очаква се няколко бизнесмени
да поемат издръжката на Берое до
края на първенството, след като дър-
жавната ТЕЦ "Марица-изток" спря из-
дръжката на отбора.ç

Общото събрание на БОК
утвърди българската делега-
ция за ХХIV зимни олимпий-
ски игри в Пекин, които
започват на 4 февруари. В
най-престижната надпревара
на планетата България да
бъде представена от 16
състезатели в 7 спорта. Най-
опитен в състава ни за
китайската столица е 34-
годишният биатлонист
Владимир Илиев, като това
ще бъде неговата четвърта
олимпиада.
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05.15 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Малки истории
15.00 Мили Бате!... Писма на един дакел -

детски тв филм
15.15 Васил Бакърджиев - кинаджията -

документален филм /България, 2006
г./, режисьор Мария Траянова

15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът на жестовете
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 В капан - тв филм /2 сезон, 10,

последен епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.30 Викингите - тв филм /6 сезон, 5

епизод/ (16)
00.15 Светът и ние /п/
00.30 100% будни /п/
02.20 Култура.БГ /п/
03.15 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.00 Олтарите на България
04.15 България в 60 минути с Мариана

Векилска /п/

bTV

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

даване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели"
13.30 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
15.00 "Доктор Чудо" - сериал, еп. 73
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

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

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 "Съни бийч" - сериал, еп. 5, 6
22.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 1
00.30 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 11, еп. 18
01.00 "Като на кино" - предаване за кино
01.10 "Столичани в повече" - сериал, с. 5,

еп. 3
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 15

bTV ACTION

05.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп.
8

06.00 Анимационен блок (премиера): "Тур-
бо" - сериал, с. 2, еп. 17 - 20

08.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп.
8

09.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 4
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 6, еп. 4

11.00 "Закон и ред: Специални разследва-
ния" - сериал, с. 19, еп. 17

12.00 "Хутън и лейди Алекс" - сериал,
еп. 1

13.00 "Обетована земя" - драма (САЩ,
ОАЕ, 2012), режисьор Гюс Ван Сант,
в ролите: Мат Деймън, Франсис
Макдорманд, Джон Кразински, Хал
Холбрук, Тайтъс Уеливър, Роузмари
ДеУит, Скут Макнеъри и др.

15.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,
еп. 9

16.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 5
17.00 "Хутън и лейди Алекс" - сериал,

еп. 2
18.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 19, еп. 18
19.00 Часът на супергероите (премиера):

"Легендите на утрешния ден" - сери-
ал, с. 6, еп. 5

20.00 Екшън в 8 (премиера): "Блудният
син" - сериал, еп. 2

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "А отборът" - екшън,

комедия, приключенски (САЩ, 2010),
в ролите: Лиъм Нийсън, Брадли Ку-
пър, Шарлто Копли, Джесика Бийл,
Патрик Уилсън, Хенри Чърни, Юл
Вазкес, Брайън Блум и др.

00.15 "Блудният син" - сериал, еп. 2
01.15 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 19, еп. 18
02.15 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 6, еп. 5
03.15 "Хутън и лейди Алекс" - сериал,

еп. 2
04.15 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 5

bTV COMEDY

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

11, еп. 2, 3
07.00 "Мистър Пибоди и Шърман" /п./ -

сериал
07.30 "Круд" - сериал, еп. 22, 23
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
10.00 Премиера: "Трезвен шофьор" - ко-

медия, приключенски (Русия, 2019),
режисьор Резо Гигинеишвили, в ро-
лите: Виктор Хориняк, Андрей Бур-
ковский, Ирина Мартиненко, Янина
Студилина, Кирил Симоненко, Дмит-
рий Куличков и др.

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

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

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

медийно шоу
18.00 "Приятели" - сериал, еп. 15, 16
19.00 "Младият Шелдън" - сериал, с. 3, еп.

17, 18
20.00 "Уил и Грейс" - сериал, с. 2, еп. 13,

14
21.00 "Психоложки" - сериал, с. 2, еп. 8, 9
22.00 Премиера: "ФейсБог" - сериал, еп. 19
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 10, еп. 10, 21
00.00 "Трезвен шофьор" /п./ - комедия,

приключенски (Русия, 2019)
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" (2019) /п./
04.00 "Младият Шелдън" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 4, еп.
5, 6

08.00 "Конспираторът" - исторически,
криминален, драма (САЩ, 2010),
режисьор Робърт Редфорд, в ро-
лите: Робин Райт, Джеймс Мака-
вой, Том Уилкинсън, Евън Рейчъл
Ууд, Кевин Клайн, Дани Хюстън,
Колъм Мийни и др.

10.30 "Ривърдейл" - сериал, с. 4, еп. 7, 8
12.30 "Обич" - драма, романтичен, биогра-

фичен (Великобритания, САЩ, 2016),
режисьор Джеф Никълс, в ролите:
Рут Нега, Джоуел Еджъртън, Уил
Далтън, Шарън Блекууд, Кристофър
Ман, Майк Шифлет, Мартон Чокаш,
Майкъл Шанън и др.

15.00 "Подходящият мъж" - комедия, ро-
мантичен (тв филм, Канада, 2019),
режисьор Дейвид Страсър, в ролите:
Натали Драйфус, Андрю Дънбар,
Кармел Амит, Нейтън Уити, Мат Ха-
милтън и др.

16.45 "Агент в оставка" - екшън, комедия
(САЩ, Австралия, 2001), режисьор
Джон Уайтсел, в ролите: Дейвид
Аркет, Майкъл Кларк Дънкан, Лесли
Биб, Джо Витерели, Ангъс Джоунс,
Антъни Андерсън, Пол Сорвино и др.

18.30 "Денят на независимостта: Нова зап-
лаха" - фантастика, екшън, приклю-
ченски (САЩ, 2016), режисьор Ро-
ланд Емерих, в ролите: Джеф Голд-
блъм, Лиъм Хемсуърт, Шарлот Генс-
бур, Вивика Фокс, Сила Уорд, Уилям
Фиктнър, Майка Монро, Джоуи Кинг,
Бил Пулман, Джъд Хърш и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Kingsman: Тайните служби" - ек-

шън, комедия, приключенски (Вели-
кобритания, САЩ, 2014), режисьор
Матю Вон, в ролите: Тарън Еджър-
тън, Колин Фърт, Самюъл Джаксън,
Марк Стронг, Майкъл Кейн, Джак
Давънпорт, Марк Хамил, София Бу-
тела и др.

23.30 "Гангстерски отдел" - екшън, крими-
нален, романтичен (САЩ, 2013),
режисьор Рубен Флайшър, в ролите:
Шон Пен, Райън Гослинг, Ема Стоун,
Джош Бролин, Ник Нолти, Антъни
Маки, Майкъл Пеня, Джовани Риби-
си и др. [14+]

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

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

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA

12.30 "Черно-бяла любов" (премиера) -
сериен филм

13.30 "Неразделни" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон)

- риалити
21.00 "Полицаите от края на града" -

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

сезон 9
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сери-

ал, сезон 9
01.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал,

сезон 10
02.30 "Сияйна луна" - сериал

Êèíî Íîâà

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

06.00 "Коледа в замъка" - романтичен
филм с уч. на Мерит Патерсън,
Андрю Купър, Британи Бристоу, Ни-
кълъс Банкс и др.

08.00 "Стъкленият замък" - биографична
драма с уч. на Бри Ларсън, Уди
Харелсън, Наоми Уотс, Макс Грин-
фийлд, Сара Снук и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 6

12.00 "Приказна Коледа" - романтичен
филм с уч. на Джил Вагнер, Люк
Макфарлейн, Лорън Гучи и др. /п/

13.50 "Втори шанс" - романтичен филм с
уч. на Алисън Суини, Грег Вон, Еду-
ард Аснър, Бенджамин Стокан, Шар-
лот Лабади и др. /п/

15.45 "Смарагдовозелено" - фантастика с
уч. на Мария Ерих, Йозефине Пройс,
Костя Улман, Янис Нийвьонер и др.

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

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

21.00 "Вдовици" (премиера) - криминален
филм с уч. на Виола Дейвис, Лиъм
Нийсън, Мишел Родригес и др.

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

00.40 "Цвете" - трилър с уч. на Зоуи Дойч,
Катрин Хан, Тим Хайдекър, Адам
Скот и др.

Тв програма - петък, 21 януари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Променливо
Днес от северозапад на югоизток ще превали краткотрайно

дъжд, който бързо ще преминава в сняг, но валежите няма да
бъдат значителни. Минималните температури ще са от минус 5 до
нула, а дневните от минус 1 до 4-5 градуса. Облачността ще бъде
значителна, на места ще превали съвсем слаб сняг, на югоизток
- дъжд и мокър сняг. Ще бъде ветровито, с умерен и силен севе-
розападен вятър.

В събота и неделя остава ветровито, с променлива, често
значителна облачност. Минималните температури ще бъдат от ми-
нус 8 до минус 2, на места в котловините при изясняване - до
около минус 10. През деня ще остава студено, с температури от
минус 3 до плюс 2 градуса.

Ветровито, студено, със значителна облачност и предимно слаби
превалявания, главно около планините, ще остане времето през
първата половина на другата седмица. Минималните ще са най-
често от минус 9 до минус 3, в някои дни при намаляване на
облачността в котловините - малко по-ниски. през деня стойнос-
тите ще са около и под нула градуса.

bTV Cinema, 23.30 ч., "Гангстерски отдел" - екшън,
криминален, романтичен (САЩ, 2013), режисьор Рубен

Флайшър, в ролите: Шон Пен, Райън Гослинг, Ема
Стоун, Джош Бролин, Ник Нолти, Антъни Маки,

Майкъл Пеня, Джовани Рибиси и др. [14+]

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 13

ВОДОРАВНО: "Заровеното дете". Желатин. Декан.
Питател. Пинола. Минорат. Норит. Лири. "Анана". Ано
(Жан Жак). Дан. Нара. Ат. Бод. "Ки". Аналози. Кари.
Ана Мари. "То". Ерол. Кем. "Да". Ганимед. Радар.
Манолов (Манол). Синори. Омонимика. Царево.
"Ема". Ока. Ва. "Ето така". Нето. Славова (Славка).
Радетел. Норик. Ни. Еканит. Тири (Марсел). НИСАН.
Кабинет. Канарата. Инана.
ОТВЕСНО: "Кажи ми до кога". Аверина (Татяна). Ре-
тирада. Анората. Ин. Соланин. Реноме. Одеса. Вато
(Антоан). Кирилова (Росица). Екар (Жан). Ветера-
ни. Омоно. "Стана". НИЛАНА. Алеви (Шарл). Елен.
Тон. Таран. "Металика". Нанак (Талванди). Симов (Ни-
кола). ТА. Родина. "Америкатон". БИ. Дено. Аламана.
Авотин (Дайна). Декоратор. До. Окарина. Талин. Зи-
дар. КА. "Ирен". Сенатори. Арима (Райдо). Акита.
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Какво е през целия си
живот да си верен на една
кауза - културата на Бъл-
гария, нито за миг да не
изневериш на достойнст-
вото си, да имаш куража
да се опълчиш срещу най-
силните на деня в защита
на това, в което вярваш?
И в същото време да си
човек, който не умее и не
желае да изтъква себе си и
не обича да го величаят.
Малко са вече личностите
от такава величина в
страната ни, а всъщност
никога не са били мнозин-
ство. Костадинка Калай-
джиева и сега е неумори-
ма, творяща, непримири-
ма. Родена е на 5 декември
1921 г. в София, в семейс-
тво на българи от гр.
Кукуш - Егейска Македо-
ния, които след Балканс-
ките войни се заселват в
свободна България. През
1940 г. завършва Втора
девическа гимназия и през
1946 г. - немска филология
в Софийския университет.
Съвсем млада като член
на РМС се включва в
Съпротивата срещу фа-
шизма у нас. И днес
споделя: "Хората си мис-
лят, че човек става кому-
нист, когато е озлобен или
не е успял да направи
нещо в живота. Това не е
вярно, защото голяма част
от ремсистите бяха обик-
новено най-силните сту-
денти, от заможни семейс-
тва. Те най-лесно можеха
да бъдат привлечени към
социалните идеи, защото
мислеха, умееха да раз-
съждават." Заловена е,
измъчвана в Дирекцията
на полицията, без да
предаде никого от другари-
те си, осъдена на 15
години затвор, от който я
спасява идването на
Девети септември. Става
доброволка и участва в
последната фаза на Втора-
та световна война през
1945 г. в редовете на
Първа софийска пехотна
дивизия. Когато журналис-
ти я питат за тези години,
разказва, че в последния
ден на войната настъпва
мина и оцелява по чудо -
мината се оказва дефектна
и не избухва.

Голямото дело, което
Костадинка Калайджиева
върши за българската
култура, тя започва през
1948 г., когато постъпва
на работа в Народната
библиотека в София. От
1956 до 1965 г. е замест-
ник-директор, а от 1965 до
1983 г. - неин директор. Тя
е първата жена директор
на Народната библиотека.
Професионалният й път е

изцяло посветен на библи-
отечното дело в България.
Като директор на библио-
теката тя създава екип от
отлични специалисти и я
развива като институция
от национално значение.
Нейната дейност, многоб-
ройните й публикации,
компетентност и ерудиция
намират международно
признание с избора й за
член на Изпълнителния
комитет на Международна-
та федерация на библио-
течните асоциации (IFLA),
международен консултант и
един от тримата членове
на Съвета по библиотеч-
ните въпроси към Генерал-
ния секретар на ЮНЕС-
КО. И, представете си,
след 35 години отдаденост
на Народната библиотека
тя напуска поста си като
директор поради несъгла-
сие с политиката на
тогавашното ръководство
на Комитета за култура!
Запазва обаче и до днес
живия си интерес към
съдбата на Националната

библиотека, към българс-
ката култура и към общест-
вено-политическия живот.

Костадинка Калайджие-
ва е вярна на своята
съвест и на каузата си.
През 2016 г. е отличена с
наградата "Златен век" на
Министерството на култу-
рата по случай 95-ата x
годишнина. И... отказва да
я приеме. Гражданската си
позиция и мотивите за
отказа си защитава в
писмо до тогавашния
министър Вежди Рашидов.
Тя заявява, че наградата е
на практика обезсмислена
заради "липсата на адек-

ватна държавна политика
в областта на библиотеч-
ното дело" и заради факта,
че "постиженията, заради
които е присъдена награ-
дата, вече не съществуват".
Приема решението за
"Златен век" като призна-
ние не лично за нейния
принос, а за постиженията
на нейната генерация "в
изграждането на библио-
течно-информационната
система за обслужване на
българското общество и
държава през втората
половина на миналия
век".

Редовете от писмото й
до Рашидов и в момента
са повече от актуални:

"Горда съм като българ-
ка, че през този период
изостаналата ни в това
отношение страна успя за
кратко време да се класира
сред първите двадесет
държави в света според
статистическите годишни-
ци на ЮНЕСКО по основ-
ни библиотечни показате-
ли на глава от население-
то... Поколението ни
остави богато културно
наследство - най-добрата
съвременна библиотечна
система на Балканите
(и не само на Балканите),
която бе готова за над-

граждане с нови информа-
ционни технологии и да
превърне България в
информирано, знаещо и
можещо общество.

...България не е вече
сред първите държави в
света и е значително
изостанала в класацията
за библиотечно-информа-
ционно обслужване. Бога-
тото културно наследство
на библиотечната ни
система вече се руши.
През последните 25 години
книжовният фонд не само
не се е увеличил, но е и
намалял с милиони едини-
ци. Стойностната книга не
е вече част от бита на
българина и отговорност
за това носят и зле снаб-
дените с нова литература
обществени библиотеки.
Във време, когато надеж-
дите ни са свързани с
ролята на образованието и
благородното въздействие
на книгата, книгораздава-
нето в страната е многок-
ратно намаляло. Читални-
те на Народната библиоте-
ка са празни. Неприкосно-
веният архив на българс-
кото писмено културно
наследство, който по закон
библиотеката е задължена
да запази за поколенията,
за да съхрани национал-
ната ни идентичност, се
търкаля безредно и безп-
ризорно в незавършена
сграда, при абсолютно
недопустими условия за
съхранение... Това обрича
българския народ на
"изпадане от каруцата" на
съвременните цивилизова-
ни държави."

Накрая пожелава
наградата да остане за
представител на новото
поколение, което ще спре
разрушителните процеси и
ще започне градежа на
библиотечно-информаци-
онното обслужване в
България през информа-
ционния ХХI век. Благо-
дарност и поклон пред
голямата българка Коста-
динка Калайджиева!

През декември 2021 г. доайенката
на библиотечното дело у нас
навърши своето столетие

Поклон пред делото на голямата българка
Костадинка Калайджиева
Поклон пред делото на голямата българка
Костадинка Калайджиева

Велиана ХРИСТОВА
От в. "Дума" и

сп. "Ново време"
(Заглавието е

на ЗЕМЯ)


