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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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ÐÑÌ çàñåäàâàò
çàåäíî
Правителствата на
Република България и
на Република Северна
Македония ще проведат
съвместно заседание
днес в резиденция
"Бояна" в София. Това
съобщи Правителствената
информационна служба.
В рамките на събитието
премиерите Кирил Петков
и Димитър Ковачевски ще
разговарят на четири очи,
ще се проведат встъпи-
телно и същинско пле-
нарно заседание на
делегациите. В края на
съвместното заседание
ще бъдат подписани
двустранни документи,
след което Петков и
Ковачевски ще дадат
съвместна пресконфе-
ренция. ç
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Съвсем скоро румънското
крило на Лудогорец Дорин
Ротариу ще има нов клуб.
Гръцките медии съобща-
ват, че той е получил
оферта от елитния
Атромитос. Клубът от град
Перистери е воден от
легендата на уелския
футбол Крис Коулман,
който пое "безстрашните"
преди няколко дни. Целта
на специалиста е една -
да спаси отбора от
изпадане. Отборът е
предпоследен в Суперли-
гата и спешно се нуждае
от попълнения. Ротариу
дойде в Лудогорец през
лятото, но се превърна
в твърда резерва след
финализирането на
трансфера на Кирил
Десподов за постоянно.
Освен това през тази
зима бяха взети още две
крила - Спас Делев и Рик
Джонатан. ç

В
сменяли масово имената
си. Конкретната причина
за този "възродителен
процес" е, че досегашни-
те патрони не били някак
си политкоректни. И кои
са тези страшилища,
изчегъртани от фасадите,
за да не плашат малките
англичанчета от всички
раси и полове!? Сред тях
са мореплавателят и
откривател Франсис
Дрейк, премиерът и един
от съюзниците, победили
Хитлер, нобеловият
лауреат сър Уинстън
Чърчил, авторката на
"Хари Потър" Джоан
Роулинг. Единият заподоз-
рян за търговия с роби,
другият в расизъм, а
детската писателка
направо за най-страшния
грях - съмнявала се в
джендър идеологията. И с
кого са сменени имената
на училищата? Например,
с Грета Тунберг. Заради
кривите огледала на
политкоректността, се
случиха и много други
примери за неолиберален
фашизъм - цензура на
филми като "Отнесени от
вихъра", на книги като
"Пипи Дългото чорапче" и
"Чичо Томовата колиба".
И обявяване за опасен
расист Ейбрахъм Линкълн,
без чиито принос робите
още щяха да бъдат роби.
В грешния ни свят
командва не здравият
разум, а активисти, които
искат не права за своите
малцинства, а репресия
срещу мнозинството и
нормалността. Гей акти-
вистите, феминистките,
спомнили си с 30-го-
дишна давност, че са
преспали с режисьора
заради роля, ама насила,
на чернокожите активис-
ти, които "демократично"
палеха американските
градове, и на климатични
терористи, заради чиито
"зелени" сделки Европа
се гъне в енергийна
криза и инфлация. Така
колосът Чърчил падна
жертва на надъханото
пубертетче Грета. Но нали
и българските аналози на
тези "активисти" от
години искат да махнат
Левски и Ботев от
учебника, да "преведат"
Вазов на маймуница,
да цапат паметници на
Съветската армия и на
българските антифашисти,
загинали в битките с
кафявата чума, да ни
внесат малко мигранти
за цвят и трети пол -
за мирис...

Докъде ли ще стигне
лудостта!? И колко още
ще я търпим!?

Редица западни държави започ-
наха вчера евакуация на семейст-
ва на дипломати и служители от
мисиите си в украинската столица
Киев. Причина са собствените им
твърдения, че в скоро време Русия
ще нападне Украйна, нещо което
Москва категорично отрича. Влас-
тите в Киев определиха като "преж-
девременно" изтеглянето на семей-
ствата на дипломатите.

За днес премиерът Кирил Пет-
ков свиква Съвета по сигурността
към МС, на който участниците ще
обсъдят напрежението около Украй-
на и плановете на съюзниците в
НАТО да укрепят източния фланг
на Алианса като изпратят военни
сили и техника в Източна Европа,
включително и България. От ГЕРБ
поискаха пък извънредно заседание
на парламента по темата. ç
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естник "Дейли
мейл" пише, че
училища във
Великобритания

Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ

Öåíîâè
øàìàð

оетапното увеличение на акцизните
ставки за тютюневите изделия от 1 юли
2022 г. и следващите две години е
заложено в средносрочната бюджетна
прогноза на Министерството на финан-
сите. Това се случва на фона на много-
кратни обещания от страна на новите
управляващи, че данъците тази година
няма да се повишават. Ако промяната
бъде одобрена и от Народното събрание,
ефектът върху бюджетните приходи от
акцизите на цигарите само за 2022 г. ще
бъде в размер на 100 млн. лв. През
2023 г. се очаква по-високата ставка да

Àêöèçúò ùå ñå âäèãà äî 2024 ã., êîåòî ùå îñêúïè
öèãàðèòå ñúñ 70 ñòîòèíêè

Çàïàäíè
äúðæàâè
åâàêóèðàò
ïåðñîíàë
îò Êèåâ

за пушачите

ÏÏ
донесе допълнителни 35,9 млн. лв., а
през 2024 г. - 7,1 млн. лв. В момента
общата ставка на акциза на цигарите е
177 лв. на 1000 къса. От 1 юли се пла-
нира тя да стане 187 лв. на 1000 къса.

Така на практика в средата на годи-
ната цигарите ще поскъпнат средно с
около 20 ст. Акцизът на тютюна за
пушене (за лула и цигари) от 152 лв.
на кг, ще стане 159 лв. на килограм.
До края на 2024 г. акцизът на цигарите
трябва да достигне 206 лв. на 1000 къса,
което значи, че те ще поскъпнат
с около 70 стотинки.  5

Снимка БГНЕС

София.  Българската народна банка пусна в обращение медна възпоменателна
монета на тема "100 години от рождението на Стоянка Мутафова" от серията
"Български творци". Цената на монетата е 30 лева.

Крис
Коулман

Ïðåìèåðúò Êèðèë Ïåòêîâ ñâèêâà
Ñúâåòà ïî ñèãóðíîñòòà



Ðåêîðä íà ïðèåòè äåöà â áîëíèöà
çàðàäè COVID-19 â Áóðãàñ

Åìèë Êîëàðîâ: Íàé-âåðîÿòíî çàâåäåíèÿòà
ùå áîéêîòèðàò íîâèòå îãðàíè÷åíèÿ

Най-вероятно заведени-
ята ще бойкотират новата
ограничителна заповед, в
противен случай ще фали-
рат, предупреди пред БНР
Емил Коларов, председател
на Сдружението на заведе-
нията в България.

Повечето колеги в бран-
ша, които не фалираха, са
изправени до стената, ка-
тегоричен е Коларов. Аз
предполагам, че най-веро-
ятно ще бойкотират всички
тази заповед, защото няма
никаква логика в нея. Ако
не я бойкотират, това озна-
чава да фалират веднага,
каза още той.

Коларов поясни, че на
среща на представители на
бранша ще се реши и ще
бъде обявено как точно ще

Ó÷åíèöèòå ùå
ñå îáó÷àâàò íà
ðîòàöèîíåí
ïðèíöèï è íÿìà
äà ìîãàò äà
èçëèçàò íàâúí
âå÷åð áåç
ïðèäðóæèòåë
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Отделението за малки
пациенти е препълнено.
Наложило се е да се
разкриват допълнителни
легла. На този фон се
въвеждат и нови мерки за
учениците в региона,
съобщава БНТ. Леглата са
осигурени от тези, които
са за възрастни, защото
все още болниците разпо-
лагат с този капацитет.
Категорично от името на
ръководството на заведе-
нието искаме да заявим,
че няма да бъде върнато
нито едно дете, което се
нужда от лечение в бол-
ничното заведение, така

Научната програма на
Антарктида започва с прис-
тигането на втората група
наши полярници на Леде-
ния континент, съобщи днес
ръководителят на Българс-
кия антарктически институт
и на българските експеди-
ции проф. Христо Пимпи-
рев. След двудневно заба-
вяне поради лошото време,
наетият от Португалската
полярна програма самолет
успя да излети от Пунта
Аренас, Чили, с научната
група от 11 души на XXX на-

Íàó÷íàòà ïðîãðàìà íà Àíòàðêòèäà çàïî÷âà ñ ïðèñòèãàíåòî
íà âòîðàòà ãðóïà íàøè ïîëÿðíèöè

се действа. Ние сме един
от малкото сектори, да не
кажа почти единствен, кои-
то бяхме наистина прину-
дени да въведем зелен сер-
тификат, да ваксинираме

персонала си или да се пра-
вят тестове през два дена.
Всички, които работят в на-
шия бранш, са със зелен
сертификат и по наши дан-
ни поне 80 % от тях са вак-

синирани, коментира Кола-
ров и подчерта, че са най-
ваксинираният бранш. По
думите му РЗИ налага рес-
трикции точно на най-вак-
синирания бранш. Запитан
за загубите от въвеждане-
то на зеления сертификат
Коларов коментира, че за-
ведения фалират всеки ден,
а загубите са колосални. Не
само че загубихме много го-
ляма част от клиентите. Ние
загубихме много голяма
част и от персонала, който
напусна, за да отиде да ра-
боти на места, където не им
искат зелени сертификати.
Тези заповеди, които в мо-
мента се издават, никой по
места не е консултирал с
бизнеса, категоричен е Ко-
ларов. ççççç

ционална антарктическа ек-
спедиция към летището на
остров Кинг Джордж в Ан-
тарктида. Там се състоя тро-
гателна среща на пътуващи-
те за базата ни полярници
с 12 души от логистичната
група, които се прибират
към дома. Те вече са на път
за Сантияго де Чили и се
очаква да се приберат в
България на 30 януари, съ-
общи проф. Пимпирев чрез
фейсбук страницата на БАИ.
Втората ни група антаркти-
ци бяха превозени от ост-

ров Кинг Джордж с испан-
ския кораб "Сармиенто де
Гамбоа" до остров Ливингс-
тън и вече са на базата ни
"Св. Климент Охридски". С
тяхното пристигане започ-
ва изпълнението на научна-
та програма. Изследовате-
лите ще работят по два ме-
дицински, един геоложки,
един геофизичен и три био-
ложки проекта от Нацио-
налната програма за поляр-
ни изследвания", заяви
проф. Пимпирев, уточни
БГНЕС. ççççç

че на този етап ги транс-
формираме, доколкото е
възможно. Повечето от тях
са с характерните симпто-
ми от кашлица, повишена
температура, обща отпад-
налост, има развити и
пневмонии, които се
лекуват по утвърдените
стандарти, обясни  д-р
Светослав Тодоров, замес-
тник-директор на УМБАЛ
Бургас. Още една мярка
има, че е ограничен достъ-
път до моловете, кафене-
тата, кината за деца под
18-годишна възраст. Те
могат да влизат само с
придружители - родители,
настойници. Контролът ще
се осъществява, както
досега се правеше, с
проверки, които са съв-
местни от различни инсти-
туции, заяви д-р Миросла-
ва Киселкова от РЗИ-
Бургас. Най-малкият
пациент е бебе на два
месеца, съобщава "Нова
телевиия". От 130 легла
имаме 15 свободни за
възрастни. Приетите деца
в единствения детски

COVID сектор в областта
са 21, което се случва за
първи път. Състоянието им
е стабилно. За съжаление,
част от децата са и с
пневмония, заяви пред
"Нова телевизия" д-р
Тодоров. В областта
влязоха в сила и нови

мерки срещу заразата. Ще
бъде увеличен броят на
леглата за пациенти с
коронавирус във всички
болници. Учениците ще се
обучават на ротационен
принцип и няма да могат
да излизат навън вечер
без придружител. ççççç

Проф. Христо Пимпирев

И Брацигово въвежда
режим на тока
Брацигово въведе режим на
уличното осветление от
понеделник вечерта, съобщи
кметът Надежда Казакова.
Причината е високата цена на
тока. Ако през декември 2020
г. кметството е платило за
електроенергия 19 252 лв.,
миналият декември сумата е
повече от двойна - 46 669 лв.
Мярката е временна и цели да
се спестят средства, увери
Казакова, пред БНР. Уличните
лампи ще се изключват по
график, като срокът на
режима е определен до 30
април.
Ръководството на Община
Брацигово ще положи макси-
мални усилия населението да
бъде засегнато във възможно
най-малка степен от тези
процеси, но следва да е ясно,
че влошената икономическа
обстановка в страната
неминуемо ще окаже негативно
влияние върху някои бъдещи
планове за развитието и
модернизирането на нашата
община, се казва в обръщени-
ето на Казакова до жителите
на Брацигово.

Ковид в образо-
вателната система
452 са паралелките в страната,
които са в карантина по
заповед на образователния
министър. Това е под 1%
всички паралелки в държавата,
уточни БНТ. Още две общини
са въвели ротационен принцип
за учениците от 5-и до 12-и
клас - Габрово и Трявна.
Учениците, поставени под
карантина в цялата страна, са
средно 2,99 %. Стара Загора
отбелязва рекорд в това
отношение с 4,08 % ученици в
изолация. Най-малък брой
карантинирани ученици има в
Габрово - 1,21 %. Процентът на
карантинираните учители по
най-нови данни е средно 4,31
на сто за страната. Видин е
областта с най-много учители в
изолация - 7,86 %. Най-малко
карантинирани преподаватели
има в Разград - 1,36 %. В
София карантинирани са
5,26 % от учителите и 3,89 %
от учениците. Като цяло се
наблюдава покачване на
процентите през последните
дни. Коментира обществената
телевизия.

Две годишнини
отбелязва
Художествената
галерия в Силистра
Богата програма подготвят от
културната институция за
отбелязване на две годишни-
ни.През март се навършват 50
години от откриването на
Художествената галерия. 130
години се честват тази година
и от построяването на
сградата. Първата за годината
изложба е с картини от фонда
рисувани от местни автори,
разказа пред БНР Йордан
Колев, директор на Художест-
вената галерия. Изложбата ще
бъде посветена на града и на
художниците в него, също по-
стари художници като Петър
Чаушев, Симеон Говедаров и
други - общо 30 творби ще
могат да се видят", разказа
още Колев.

Íàêðàòêî

:
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Âèãåíèí: Íÿìà êîíôëèêò ìåæäó
ÁÑÏ è ïðåçèäåíòà Ðàäåâ

"Ние внимателно преце-
нихме ситуацията, в която
се намира страната,
мястото и ролята на БСП в
управлението и перспекти-
вата в следващите 2 или 3
месеца. Вместо  партията
да се занимава само със
себе си, структурите да
формират местните поли-
тики, да се опитват да
изработят, както бяхме
планирали, конкретни
мерки за развитие на
регионите, в които се
намират." Така заместник-
председателят на Народно-
то събрание и заместник-
председател на БСП
Кристиан Вигенин обосно-
ва решението на Конгреса
на левицата да не приеме
оставката на Корнелия
Нинова, в ефира на БНТ.

"Това, че над 400 деле-
гати отказаха да се анга-

експлоатират президента,
за да атакуват Нинова.
Това е погрешен подход,
който по принцип вреди
на отношенията между
президента и БСП", катего-
ричен бе той като уточни,
че когато опозицията се
опитва президента да се
легитимира вътре в БСП,
това естествено създава
напрежение.

Вигенин обясни: "Тряб-
ва да оценим факта, че
БСП успя в преговорите

жират с такова нещо, е
по-скоро признак на
мъдрост и опит наистина
БСП да се стабилизира и
да играе конструктивна
роля в управлението",
каза той.

Заместник-председате-
лят на БСП обясни, че в
партията има чуваемост, и
ако някой има несъгласие,
то трябва да го изложи с
правилните аргументи.

"В БСП сред делегатите
и ръководството няма
основания, не е имало
политика и няма и да има,
която целенасочено да
руши взаимоотношенията
с президентската институ-
ция", допълни още той,
като по думите му е
нормално все пак на
моменти да има различия.

За пореден път част от
хората се опитаха да

"Ако не бъде променено сега
действащото законодателство, от
1 юли предстои осъвременяване
на пениите съгласно Кодекса за
социално осигуряване. По прог-
нозни данни то ще е с 6,1%".
Това каза министърът на труда и
социалната политика Георги Гьо-
ков в интервю за предаването
"Събуди се" на Нова телевизия.

Той обясни, че ако епидеми-
ята и извънредната епидемична
обстановка продължат и след
юни, може да се мисли за про-
дължаване на изплащането на ко-
вид добавката към пенсиите за
по-дълго време. "Ще търсим въз-
можност от 1 юли, това плащане
да бъде извадено от пенсионна-
та система, защото мястото й не
е там и незнайно защо предиш-
ните управляващи я сложиха
там", каза министър Гьоков. "Во-
лята на правителството е с пре-
махването на добавката да няма
пенсионери, които получават по-
малко пари. За да се случи това,
усилено работим по различни ва-
рианти на законодателни проме-
ни", добави той.

Георги Гьоков заяви, че ще
настоява лично таванът на пен-

Ìèíèñòúð Ãüîêîâ: Ðàáîòèì ïî ðàçëè÷íè âàðèàíòè íà
çàêîíîäàòåëíè ïðîìåíè çà óâåëè÷åíèå íà ïåíñèèòå ñëåä þíè

сиите да се вдига сериозно и с
времето да отпадне от само се-
бе си. "Силно се надявам в рам-
ките на мандата на правителст-
вото, ако таванът не е премах-
нат, той да бъде до такава сте-
пен увеличен, че да засяга съв-
сем малка група хора", каза той.
Около 700 000 пенсионери ще
получат през февруари еднократ-
на добавка от 75 лв. затова, че
са се ваксинирали, добави ми-
нистърът на труда.

Той посочи, че в проектобю-
джета на държавното обществе-
но осигуряване е заложено мак-
сималният осигурителен доход да
се повиши от 3000 на 3400 лв.
"По всяка вероятност минимал-
ната заплата ще бъде променена
с актуализацията на бюджета в
средата на годината и може да е
повече от 710 лв. Размерът й мо-
же да се обвърже със средната
заплата и към края на мандата
да стигне 50% от нея", каза Ге-
орги Гьоков. Той обясни, че с про-
екта на държавния бюджет се
предлага да се повиши размерът
на детските добавки и да се уве-
личи броя на семействата, които
имат право да ги получат.ç

Георги Гьоков се срещна с посланика на Република Корея в България Ли Хо-
шик. Основна тема в разговора беше цифровизацията на труда и работните
места.  Обсъдена беше и темата за равенството между половете. "България
е на водещо място в ЕС по дял на жените на управленски позиции и в

сектора на информационните технологии", каза министър Гьоков.

Христо Иванов е единствена-
та номинация за председател на
"Да, България", според публику-
ваната информация на интернет
страницата на партията. На 29 яну-
ари Националната конференция на
формацията трябва да избере
председател и ръководство. Сро-
кът за номинациите изтече на 9

Õðèñòî Èâàíîâ å íà ïúò äà çàïàçè ïîñòà ñè
íà êîíãðåñ íà "Äà, Áúëãàðèÿ" ñ åäèí êàíäèäàò

януари. Те се правят от местните
структури.

Кандидатите за членове на На-
ционалния съвет са 134, сред ко-
ито са досегашните Антоанета Цо-
нева, Божидар Божанов и др.

По устав Съветът се състои от
председателя на "Да, България" и
от не по-малко от 50 членове,

избрани от Националната конфе-
ренция. В момента Съветът е от
79 партийци, вкл. председателя.
На предстоящия форум се очаква
да бъдат направени промени в ус-
тава.

Заради "изключително лошия",
по думите на Христо Иванов, ре-
зултат на последните избори /14

ноември м.г./ на "Демократична
България" и в частност на "Да, Бъл-
гария" като част от коалицията, той
подаде оставка от председателс-
кото място още на 15 ноември
м.г.

В събота Националната конфе-
ренция трябва да гласува ново ръ-
ководство на политическата сила.ç

за коалиционното управле-
ние да включи една много
голяма част от своите
ангажименти по много
сектори, включително и
социалната политика.
Потвърждение за това, че
има лява партия в това
управление, е бюджетът.
Това е най-социалният
бюджет най-малкото от 15
години. Ако БСП не беше
част от това управлението
бюджетът нямаше да изг-
лежда така", категоричен бе
зам.-председателят на БСП.

По думите му БСП, като
част от управлението, но и
респективно България като
част от ЕС и НАТО, е да
търси начини за намалява-
не на напрежението, но
допълни: "България е
суверенна държава, реше-
нията се взимат тук  в
София и не приемаме
някой някъде да обсъжда
какви мерки за сигурност
бихме предприели", комен-
тира той по отношение на
формирането на външната
ни политика.ç

Áúëãàðèÿ å ñóâåðåííà äúðæàâà,
ðåøåíèÿòà ñå âçèìàò òóê â Ñîôèÿ,
ïîä÷åðòà çàì.-ïðåäñåäàòåëÿò íà ÁÑÏ

Понякога искам да си при-
бера БСП обратно. Вкъщи. В
лозето на Габровски. Нима не
виждате, че върху идеята от-
ново се възкачиха наглеци?!

Спрях да чета новини. За-
щото много стимулират ума
ми. Други пък четат ли, четат,
разхлопват се, и пак продъл-
жават да четат, но те си зна-
ят, щото нали всеки сам си
преценя…

Ако обобщя обаче, някои
от основните теми, ето какво
виждам аз:

Според мен най-добре ще-
ше да бъде, ако Киро беше
договорил директен лифт меж-
ду София и Скопие, както и
един ВИП-мост, по който щя-
ха да могат да минават един-
ствено ваксинираните с плюн-
ка от Сашо Македонски.

Майтап ти е на теб, загри-
жено ще изкоментират тук
ваксинираните, ама дори и те
в крайна сметка ще трябва да
признаят, че в свят с такъв
обем от натурална лошотия,
коронавирусът няма как да те
плаши. Щото аз отдавна съм
приел, че живея в една изк-
лючително конкурентна сре-
да. От мега малоумници.

От друга страна, Киро мо-
же да бъде обвинен във всич-
ко, но не и в това, че свали
високото ниво, заложено пре-
ди това от Борисов. Баце си
имаше клонинга Влади, Киро
пък си има Лорел.

Аз, например, що не оти-
дох да уча в Харвард, според
вас? Щото си тъп, ще отгово-
рят бързо приятелите ми, ама
дори и те няма да са напълно
прави.

Или по-накратко. Видимо
е, че трябват промени. Ама от-
къде да ги купим тези проме-
ни? Да махнем Гешев и да сло-
жим на негово място Милена,
а? Не знам… Сигурни ли сте,
че няма да стане по-кофти?

Не знам, не знам… Дано
американците нападнат Кана-
да, та да я питам аз тогава
Деса Атанасова, хокей по
прашки играе ли?

Сложна работа. И много
конкурентна среда, бате. За-
това спрях да чета новини. За
да не си стимулирам прека-
лено много акъла си. И един
ден да не се събудя, и аз кул-
турен като колежанина Атана-
сов, и аз умен като Лъчо Мо-
зъка.

Има моменти, в които съм
сигурен, че част от историята
ми принадлежи. Ненормалник,
ще кажете вие. Може би. Но
нима не виждате, че върху
идеята отново се възкачиха
наглеци?

Пяна, бате. Отново пяна
покрива хоризонта.

Èñêàì äà ñè
ïðèáåðà ÁÑÏ
âêúùè…

син на писателя Николай
Петев, дългогодишен
председател на СБП

(със съкращения)
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Минималният месечен
размер на осигурителния
доход за земеделски
стопани и тютюнопроизво-
дители скача рязко от 1
април. Това е заложено в
Бюджет 2022, чийто проект
бе представен от финансо-
вия министър Асен Васи-
лев. Така фермерите вече
ще се осигуряват минимал-
но не на 420 лв., а на 710
лв., както и самоосигурява-
щите се лица и хората със
заплати на 3000 лв. Мини-
малната работна заплата
също се увеличава от 650
лв. на 710 лв., е записано в
проектобюджета.



Ôåðìåðèòå ùå ïëàùàò ñ îêîëî
80 ëâ. ïîâå÷å ìåñå÷íî, êàòî ñå
îñèãóðÿâàò ìèíèìóì íà 710 ëâ.

В миналогодишния
бюджет също се говореше
за увеличаване на осигу-
ровките на земеделците,
но то не се реализира.
Ръстът бе заложен още
при утвърждаването на
Закон за бюджета на
държавното обществено
осигуряване (ДОО) за 2022
г. от Националния осигури-
телен институт в края на
2021 г. Сметките показват, че
ако Бюджет 2022 бъде приет
в този му вид, то фермерите
ще плащат с около 80 лв.
повече месечно за осигу-
ровки, или над 197 лв.

Досегашните неколкок-

След известен застой и спад
в движението на цените на ос-
новните зърнени контракти през
първите седмици на новата 2022
г., поскъпването отново е факт.
Ценовото покачване ще продъл-
жава въпреки сравнително висо-
ките добиви, прогнозират от Со-

Çúðíåíè áîðñè:
Öåíîâîòî ðàëè
ñå çàâðúùà

фийската стокова борса АД (ССБ).
В периода между 18 и 21 яну-

ари пшеницата в САЩ се повиши
с 13,00 долара до 338,00 дола-
ра/тон, а във Франция - с 5,00
евро до 279,00 евро/тон. Цените
в Украйна и Русия продължават
да са много близки - 331,00 и

330,00 долара/тон.
При  царевицата в САЩ цена-

та се възстанови с плюс 6,00 до-
лара до 281,00 долара/тон, до-
като в Украйна има лек спад от
минус 2,00 долара до 276,00 до-
лара/тон.

Ечемикът в Украйна остана на
300,00 долара/тон, а във Фран-
ция се наблюдава повишение от
7,00 евро до 263,00 евро/тон.

Рапицата в Европейския съюз
(Еиronext) отново сериозно отс-
кача нагоре с 20,50 евро до
760,75 евро/тон.

Десетото, юбилейно из-
дание на Националния събор
на овцевъдите предстои да
се проведе тази пролет на
поляните край Петропавлов-
ския манастир. Фермерски-
ят форум ще продължи в
рамките на 6, 7 и 8 май и
ще бъде наситен с множест-
во атракции и прояви в под-
крепа на традиционния по-
минък овцевъдство, автентич-
ната българска култура, оби-
чаи и фолклор, предаде в.
Борба.

Специално внимание ще
бъде обърнато на вековни ку-
линарни рецепти и здравос-
ловни фермерски храни и на-
питки. Посетителите ще имат
възможността да закупят ди-
ректно от производители ка-
чествени меса, колбаси и
млечни продукти.

Гостите ще бъдат заинт-
ригувани от вълнуващи със-
тезания по ръчна стрижба и
доене на овце, изложения на
чистопородни животни, тех-
ника, оборудване и фуражи,
демонстрации на занаяти,
нестинари, етновъзстановки
и народни веселби.

Ще се проведе традици-
онният за събора фолклорен
конкурс "Заблеяло ми агън-
це", в който се включват му-
зикални състави от цялата
страна.

На сцената се очаква да
пее победителката в послед-
ното издание на шоуто "Гла-
сът на България" Петя Пане-
ва, която спечели надпрева-
рата "Заблеяло ми агънце"
през 2016 г. Ще има "Гер-
гьовско надиграване", хоро-
теки, детска артработилница
и т.н.

Събитието се организира
от Националната овцевъдна
и козевъзна асоциация с под-
крепата на общините Вели-
ко Търново, Горна Оряхови-
ца и Лясковец.ç

ратни опити да се повиши
минималният осигурителен
доход на земеделските
стопани и тютюнопроизво-
дители срещаше сериозен
отпор от бранша, като
опасенията бяха, че това
може да е фатално за
дребните производители.

В бюджета за настоя-

щата година, който ще
влезе в сила от 1 април, а
дотогава ще действа
Бюджет 2021, се предвиж-
да още увеличаване на
максималния осигурителен
доход от 3000 на 3400 лв.
Минималната пенсия пък
става 370 лв., а максимал-
ната - 1500 лв.ç

У нас котировките остават
почти без промяна, сочат данни-
те в подкръг "Зърно" на Софийс-
ка стокова борса (ССБ). Хлебна
пшеница се търси на 530,00 -
540,00 лв./тон, като продавачите
не дадоха насрещни котировки.
Царевица се търси на начална це-
на от 480,00 лв./тон срещу 510,00
лв./тон от страна на продавачите.
Цената "купува" на маслодаен слън-
чоглед от място е 1100,00 лв./
тон, а "продава" е на 1200,00 лв./
тон. Всички цени са без ДДС, уточ-
няват анализаторите.ç

Българската банка за разви-
тие (ББР) стартира Програма
"Подкрепа за розопреработване"
с преференциални условия за
спасяването на традиционния за
страната ни бизнес. Банката ще
продължава да създава нови про-
дукти в помощ на българските
малки и средни предприятия от
различни сектори, заяви вчера
министърът на иновациите и рас-
тежа Даниел Лорер. По думите
му подкрепата на затруднените
микро-, малки и средни фирми е
част от актуализираната страте-
гия на Групата на ББР. "Тя утвър-
ждава приоритетите на банката
за по-бързото възстановяване на
МСП, ускоряване на икономичес-
кия растеж и създаването на ра-
ботни места след кризата от
COVID-19", посочи министърът на
иновациите и растежа.

Банката ще предостави фи-
нансиране за оборотни средст-
ва на микро-, малки и средни

Ìèíèñòúð Ëîðåð: ÁÁÐ ïðåäîñòàâÿ 20 ìëí. ëâ.
çà ñïàñÿâàíå íà ðîçîïðîèçâîäñòâîòî íè

фирми от сектора на розопре-
работването, изправени пред се-
риозни затруднения и намалена
ликвидност. Обемът на програ-

мата е 20 млн. лв. Ще бъдат от-
пускани директни кредити до 1
млн. лева със срок до 3 години,
облекчена схема на финансира-

не и минимални изисквания за
обезпечение, вкл. залог на ро-
зово масло.

Българското розово масло се
слави като едно от най-търсени-
те и скъпи на международния па-
зар, но в последните години
браншът се сблъсква с пробле-
ми, които водят до натрупване
на големи запаси от ценния про-
дукт. Сред причините са конку-
ренцията на производители от съ-
седни държави, които изнасят на
по-ниски цени, както и отслаб-
налият интерес към високия клас
козметика и парфюмерия зара-
ди пандемията от COVID-19. Сек-
торът е затруднен и от проинф-
лационния натиск - увеличение
на цените на труд, електроенер-
гия и торове. След проучване
на проблемите и нуждите на ро-
зопреработвателите в България
ББР ще съдейства за спасява-
нето на традиционния за стра-
ната ни бизнес.ç

Ïî Ãåðãüîâäåí
Ëÿñêîâåö ùå áúäå
äîìàêèí íà Äåñåòèÿ
íàöèîíàëåí ñúáîð
íà îâöåâúäèòå

Áþäæåò 2022:  Ðÿçêî ñêà÷àò îñèãóðîâêèòå
íà çåìåäåëöèòå îò ïúðâè àïðèë
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Поетапното увеличение
на акцизните ставки за
тютюневите изделия от 1
юли 2022 г. и следващите
две години е заложено в
средносрочната бюджетна
прогноза на Министерство
на финансите, която
представлява и мотивите
към предложения Закона
за държавния бюджет за
тази година. Това се
случва на фона на многок-
ратни обещания от страна
на новите управляващи,
че данъците тази година
няма да се повишават.

Ако промяната бъде
одобрена и от Народното
събрание, ефектът върху
бюджетните приходи от
акцизите на цигарите
само за 2022 г. ще бъде в
размер на 100 млн. лв.

През 2023 се очаква по-
високата ставка да донесе
допълнителни 35,9 млн. лв.
а през 2024 г. - 7,1 млн.
лв.

Предложените промени
в Закона за акцизите и
данъчните складове
(ЗАДС) са мотивирани "с
цел да се хармонизира
националното законода-
телство с изискванията на
европейското, като се
намери баланс между
необходимостта да се
улесни законната презгра-
нична търговия и необхо-
димостта да се осигури
осъществяването на
ефективен контрол и
мониторинг с цел събира-
не на акцизните задълже-
ния".

Така на практика в

Öèãàðèòå ïîñêúïâàò îò
ñðåäàòà íà ãîäèíàòà

Не се очаква инфлацията у
нас да прехвърли 10%, заяви
пред БНТ финансовият министър
Асен Василев. Той посочи, че за
първи път се прави и предлага
макрорамка, която не стъпва на
прогнозни данни, а на реални от-
четни показатели.  "Инфлацията
е в рамките на процент и поло-

Àñåí Âàñèëåâ îïòèìèñò, íe î÷àêâà
èíôëàöèÿòà ó íàñ äà ïðåõâúðëè 10%

Автомагистрала "Хемус" е с
висок риск от настъпване на
тежки пътнотранспортни про-
изшествия и е необходимо не-
забавно предприемане на дей-
ствия за обезопасяване на ав-
томагистралата от страна на
стопанина на пътя. Това е по-
сочено в доклад, предоставен
от неправителствената органи-
зация Институт за пътна безо-
пасност на министъра на реги-
оналното развитие и благоуст-
ройството Гроздан Караджов.
Институтът му напомня, че но-
си пряка отговорност за дейс-
твията на Агенция "Пътна инф-
раструктура" (АПИ), включител-
но и наказателна. В АПИ са пос-
тъпили десетки сигнали за
опасности по АМ "Хемус" през
последния месец, но реакция
не е последвала.

Според института необходи-
мостта от обезопасяване на АМ
"Хемус" е незабавна предвид
високия риск от настъпване на
тежки пътнотранспортни про-
изшествия вследствие конста-
тираните опасности в доклада
на инж. Методи Стелиянов. Той
е изследвал 50 километра от
магистралата (2 платна по 25
километра). В доклада са опи-
сани няколко основни пробле-
ма. Констатирано е, че обезо-
пасителните съоръжения са ви-
сокорискови и не са в състоя-
ние да извършат необходима-
та работа съгласно изисквани-
ята на краштестовете. Тези съ-
оръжения са опасни и са спо-
собни да причинят разкъсва-
ния или ампутации на крайни-
ци на пасажерите в МПС и мо-
тористите.

Пътната настилка не отго-
варя и на минималните нор-
мативни изисквания за безо-
пасност. Съществува риск от
загуба на контрол върху МПС
поради агресивните деформа-
ции и задържането на вода вър-
ху настилката. Поради високи-
те скорости на движение, кои-
то са характерни и желани за
магистрален път, са възможни
сериозни или фатални нараня-
вания.

Сигнализацията и маркиров-
ката не отговарят на приетите
стандарти, като това я прави
объркваща и опасна. Тунелите
също не отговарят на изисква-
нията за безопасност. Налице
са предпоставки за настъпва-
не на ПТП със сериозни или
фатални наранявания поради
грешно взети решения и в ре-
зултат на дезинформация. Тя е
породена от качеството и със-
тоянието на комуникацията
чрез настоящата знакова уред-
ба. Тези причини след ПТП би-
ват замаскирани в базата дан-
ни, като пътнотранспортното
произшествие бива класифи-
цирано като следствие от не-
съобразена скорост.

От института очаква конк-
ретни действия от Караджов,
както и да бъдат уведомени за
сроковете им за изпълнение.
На 6 януари той съобщи, че
един от приоритетите на ми-
нистерството е да се направи
пълен одит на всички първок-
ласни пътища и магистралите.ç

Åêñïåðòè:
Ìàãèñòðàëà "Õåìóñ"
å âèñîêîðèñêîâà çà
òåæêè êàòàñòðîôè

Íîâàòà àêöèçíà ñòàâêà ùå
äîíåñå äîïúëíèòåëíè 100 ìëí.
ëâ. ïðèõîäè â äúðæàâíàòà õàçíà

средата на годината
цигарите ще поскъпнат
средно с около 20 ст. В
момента общата ставката
на акциза на цигарите е
177 лв. на 1000 къса. От 1
юли се планира тя да
стане 187 лв. на 1000
къса. Акцизът на тютюна
за пушене (за лула и
цигари) от 152 лв. на кг,
ще стане 159 лв. на килог-
рам. При бездимните
цигари също ще има
промяна - акцизът на
нагреваемо тютюнево
изделие от 233 лв. на кг,

колкото е в момента,
става 244 лв. на кг. Косве-
ния налог за пури и
пурети остава без промя-
на - 270 лв. на 1000 къса.

До края на 2024 г.
акцизът на цигарите
трябва да достигне 206 лв.
на 1000 къса., което
значи, че те ще поскъпнат
с около 70 стотинки.

Тютюневите изделия
формират над 50% от
приходите от акцизи в
хазната. За 2022 г. общо
от акцизи се очаква да
постъпят 5,915 млн. лв.ç

подход при определяне на при-
ходните параметри в план смет-
ката за тази година, каза още
финансовият министър. "Всъщ-
ност бюджетът, който внасяме,
за първи път стъпва на реални
отчетни данни. Досега бюджети-
те винаги са стъпвали на прог-
ноза какво ще се случи към края
на годината и на база на това се
прави бюджетът за догодина", ко-
ментира Василев.

Не съм обещавал за 4 години
да стане и един мост, това не е
възможно. Може само да започ-
не строителството на един или
два, каза вчера пред "Нова теле-
визия" министърът на регионал-
ното развитие и благоустройст-
вото Гроздан Караджов. Изказва-
нето на неговия колега министъ-
ра на финансите Асен Василев до
края на този мандат да са готови
четири подобни съоръжения той
определи, като преразчитане на
възможностите. "Шест години е
минималният срок да се мине ця-
лата процедура по започването и
завършването за един мост, и то
ако няма обжалвания. Около две
години е само подготовката за
строителството ", каза още той.

Според Караджов твърдения-
та на предишните управляващи,
че магистрала "Хемус" ще е го-
това през 2024 г., са били само
предизборни обещания без въз-
можност за реализация. Той пов-
тори, че най-рано през 2027 г.

Êàðàäæîâ: Â ìàíäàòà íà òîâà ïðàâèòåëñòâî
íå ìîæå äà å ãîòîâ è åäèí íîâ ìîñò íà Äóíàâ

В момента са заложени при-
ходи, които са сравнително кон-
сервативни, защото се отчитат
ръстът на икономиката, инфла-
цията както и подобрената съби-
раемост. "Растежът е около 4,8
на сто. А инфлацията е заложена
между 5 и 6%. Дефицитът, който
е предвиден по бюджета, без ко-
вид мерките, е 2,5%, с ковид мер-
ките излиза около 4%", допълни
министърът.ç

вина - два от това, което е в
еврозоната. За следващата го-
дина очакваме проинфлационна
среда - и от ЕЦБ, и от Федерал-
ния резерв на САЩ беше сигна-
лизирано. Наистина се движим
в диапазон 5-6-7, максимум до
8%", обясни Василев. Очаква се
средногодишната инфлация в
рамките на следващата година
да бъде между 6 и 7 процента.

Използван е и консервативен

може цялото трасе да се пусне.
Първи нов участък (между Боаза
и пътен възел Дерманци) ще бъ-
де пуснат през май тази година.
Следващата година има вероят-
ност да се пуснат още два - от-
сечката до пътен възел Каленик
и частта, която пресича пътя,
свързващ Ловеч и Плевен. До-
ри тогава това ще е от полза на
около 5% от пътуващите, уточ-
ни министърът . Той повтори те-
зата си, че ще е много скъпо за
държавата и ще се загуби мно-

го време, ако се прекратят до-
говорите, възложени с т.нар. ин-
хаус поръчки. За Караджов ва-
риантът е Народното събрание
да констатира по кои участъци
от "Хемус" се работи незакон-
но, да разреши по тях работата
да продължи, а вече построено-
то да се узакони.

За магистрала "Струма" през
Кресненското дефиле регионал-
ният министър е привърженик на
трасето по сега одобрения про-
ект - за едната посока да се пол-

зва сегашното трасе, а за друга-
та ново по билото на планината.
"Това е най-евтиният вариант и
най-бързият. Ще струва 1 млрд.
лв. и може пътят да е готов през
2028 г. Тунелът е 4 пъти по-скъп
и участъкът може да се завърши
не по-рано от 2030 г.", каза Ка-
раджов. Както е известно, пос-
ледната позиция на министъра на
екологията Борислав Сандов е да
се направи тунел. Гроздан Кара-
джов посочи, че не изключва да
се мине и към този вариант, но
предпочита другия.

Коментирайки амбициозните
планове за основни ремонти на
3 хил. километра пътища тази го-
дина, министърът посочи, че в
момента се обсъждат критерии-
те, които да се заложат в проце-
дурите по обществените поръч-
ки, както и по индикатори, с ко-
ито ще се измерва качеството
на работата. Караджов каза, че
досега подобни оценки на качес-
твото не са правени.ç
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РЕГЛАМЕНТИ НА ЕСЪЮЗ

През последните две де-
сетилетия цифровите плат-
форми се превърнаха в не-
изменна част от ежедневие-
то и е трудно да си предста-
вим интернет без Google или
facebook.

Ползите за потребители-
те са явни, но има и риско-
ве. Доминацията на някой
онлайн платформи дава ог-

ромно предимство пред кон-
курентите, а също така и не-
обосновано влияние върху
демокрацията, основните
права, развитието на общес-
твото и икономиката.

За преодоляване дисба-
ланса, Европейския съюз ра-
боти по актуализиране пра-
вилата за цифровите услу-
ги. Законодателните актове

Законодателни актове на ЕС
за цифрови пазари и услуги
променят дигиталното
пространство в Европа

Изкуственият интелект
(Artificial Intelligence) е съв-
купност от технологии, поз-
воляващи да се създават ал-
горитми, които могат да се
самообучават от определен
набор от данни и на тяхна
основа да правят прогнози
за тенденции и резултати.
За да се "тренират" да ре-
шават комплексни пробле-
ми, тези алгоритми трябва
да се захранват с голямо
количество данни.

Именно възможностите
за събиране на данни и
спазването на регулациите
за опазването на данни са
ограниченията пред бизне-
са в прилагането на тех-
нологиите на изкуствения
интелект. На настоящия
етап технологиите на изкус-
твения интелект намират
приложение в две големи
области на търговията: ав-
томатизиране на процеса
по веригата доставчик -
продавач - клиент и под-
помагане на правилното
вземане на решения от ли-
цата на отговорни постове
в търговската организация

за цифровия пазари и услу-
ги ще създадат единен ком-
плект от правни норми за
целия ЕС.

Цифрови пазари

Законодателният акт цели
да гарантира равни условия
на конкуренция за всички ди-
гитални компании незави-
симо от мащаба им.

Въвеждат се ясни прави-
ла за големите платформи
- какво следва и не следва
да правят, за да не могат
да налагат несправедливи
условия и практики на фир-
мите и потребителите, кои-
то ги ползват. Такива прак-
тики могат да бъдат поста-
вянето на продукти или ус-
луги на самата платформа
на по-предно място сред по-
добни услуги, предлагани от
други търговци, или лиша-
ване на потребителите от
възможност да изтрият
предварително инсталиран
софтуер или мобилно при-
ложение.

Законодателният акт цели
да се насърчат иновациите,
конкурентоспособността и
растежът, като се помогне на
малките и стартиращите ком-
пании да се конкурират с го-
лемите.

Законодателството също
така ще установи критерии
за определяне на онлайн
платформи "пазачи на ин-

формационния вход" и ще
даде на Европейската коми-
сия правомощия да извър-
шва пазарни разследвания,
да променя изискванията
към "пазачите на информа-

ционния вход" и да санкци-
онира констатирани нару-
шения.

(Следва продължение
във февруарския брой

на бюлетина)

ИНОВАЦИИ

(Decision Making Support).
Търговията е сред индус-

триите, които първи започ-
наха да се възползват от
предимствата на изкустве-
ния интелект. Ключовите
приложения на изкуствения
интелект в търговията но-
сят следните ползи за кли-
ентите и търговците:

� Проследяване
на клиентската
удовлетвореност,
даване на
интелигентни
препоръки и
персонализация
на обслужването.

Технологиите на изкуст-
вения интелект позволяват
да се проследи настроение-
то на клиентите при паза-
руване в магазина. В ма-
газините на водещия тър-
говец на дребно в света
Walmart са въведени систе-
ми за лицево разпознава-
не с тази цел.

Появата на признаци на
раздразнение сред някой от

клиентите е основание за
незабавна реакция от стра-
на на търговския персонал.

Използвайки алгоритми-
те на изкуствения интелект,
е-търговците могат да ана-
лизират онлайн активност-
та на милионите потреби-
тели, за да опознаят нави-
ците, вкусовете и предпочи-
танията им. На тази осно-
ва, с помощта на техноло-
гиите на машинното обуче-
ние (област на изкуствения
интелект), онлайн търговци-
те могат да създават не са-
мо препоръки за стоки,
предназначени за конкретен
клиент или група, но също
така да показват изцяло
персонализирано съдържа-
ние на всеки отделен пот-
ребител.

� Прогнозиране
на потребителското
поведение и ценова
оптимизация

Алгоритмите на изкустве-
ния интелект позволяват да
се определи кога и за какви
продуктови категории има ве-
роятност даден клиент да се
върне в магазина или на
сайта и на база на тази ин-
формация да се отправят пра-
вилните маркетингови пос-
лания в подходящия момент.
Чрез машинното обучение,
например, може да се опре-
дели колко пари ще изхарчи
всеки определен потребител
в магазина и на тази осно-
ва ефективно да се разпреде-
лят разходите за маркетинг.
Чрез машинното обучение

могат да се оценят за части
от секундата факторите, кои-
то влияят върху цената и на
тази основа да се предложи
оптималната спрямо набор
от критерии цена за всеки от-
делен клиент. Използването
на изкуствения интелект, нап-
ример, позволява на най-го-
лемия електронен търговец в
света Amazon да променя це-
ните на всеки 10 минути.

� Подобряване
на комуникацията
между потребители-
те и търговците

С помощта на изкустве-
ния интелект продавач-кон-
султантите в магазините ус-
пешно могат да бъдат заме-
нени от роботи, а при он-
лайн търговията хората кон-
султанти се заместват от вир-
туални асистенти (чатботове),
които помагат на потенци-
алните и настоящите клиен-
ти в процеса на покупка по
най-ефективния начин. Ин-
телигентните чатботове, ба-
зирани на обработката на ес-
тествен език и изкуствен ин-
телект, могат да тълкуват пот-
ребителските въпроси и да им
отговарят индивидуално, как-
то и да се учат от всеки про-
веден разговор.

Приложения на изкуствения
интелект в търговията

(Следва продължение
във февруарския брой

 на бюлетина)
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Äà áúäåì ÷åñòíè êúì èñòîðèÿòà:
Â Áúëãàðèÿ å èìàëî ôàøèçúì!
Èçâúðøèòåëèòå è ó÷àñòíèöèòå â äåïîðòàöèÿòà íà òåçè 11 343 äóøè,
îñíîâíî îò äíåøíàòà ÐÑÌ, ñà îñúäåíè îò Íàðîäíèÿ ñúä ñ ðàçëè÷íè ïðèñúäè

Градският съвет на
Българския антифашис-
тки съюз София подк-
репя усилията на пра-
вителството за започ-
ване процедура за пре-
говори за прием на Ре-
публика Северна Маке-
дония в Европейския
съюз. Заставаме твър-
до зад позицията, че
това зависи основно от
приемане от страна на
РСМ на историческите
факти за нашето общо
минало, както и приз-
наване правата на жи-
телите в РСМ с българ-
ско потекло и самосъз-
нание. Приветстваме
примера за честно от-
ношение, даден от пре-
миера Кирил Петков,
за признаване на ис-
торическите факти и от
българска страна!

А именно, че Бъл-
гария е била част от
фашисткия Тристра-
нен пакт и надежден
съюзник на хитлерис-
тка Германия. Няма
как да се опитваме да
изтрием фактите, че

именно Царство Бъл-
гария организира и
изпълнява депортаци-
ята на мирно населе-
ние от окупираните
територии - 11 343 ду-
ши от Тракия, Маке-
дония и Пиротско са
изпратени в концлаге-
ра Треблинка, където
почти всички са уби-
ти. Царството плаща
на нацистка Германия
за "услугата" - по 200
марки за възрастен,
100 - за дете, а бебе-
тата са "приети" без-
платно. Имуществото
на тези хора е отнето
от държавата. Пак
Царство България
преследва и унищо-
жава хиляди свои
граждани антифашис-
ти в т.ч. и деца, пла-
ща парични награди
за отрязана глава, из-
гаря къщи на семейс-
твата на хората от
съпротивата.

Монархофашистка
България започва и
депортацията на хиля-
ди евреи, спряна след

народни протести, в
т.ч. и на редица об-
щественици, на зам.-
председателя на На-
родното събрание Ди-
митър Пешев и други
депутати, дори такива
първоначално гласу-
вали ЗЗН още преди
влизането ни в Трист-

Ето, че изтече едноме-
сечния срок на поставения
от Русия Ултиматум към
САЩ (не споменавам НАТО
поради неговата фактичес-
ка незначителност!), за да-
ване на писмени гаранции
за сигурността на Руската
Федерация. От самото на-
чало бях песимист относно
адекватната реакция на
американската администра-
ция. Песимист, защото съм
твърдо убеден, че държава,
която е създадена с наси-
лие и цялата й история е
изпълнена с насилие, както
вътрешно, така и в между-
народен план, не може да
реагира адекватно на таки-
ва предложения. САЩ мно-
го трудно, да не кажа нико-
га, ще се откажат от своите
претенции за световно гос-
подство и за изключител-
ност на американската на-
ция (доколкото такава
има?!).

Администрацията на Бе-
лия дом беше шокирана от
твърдата и безкомпромис-
на позиция на Русия. Зато-
ва и нейни представители
заговориха "на фалцет", от-
хвърляйки всяка възмож-
ност за приемане на руски-
те предложения.

Явно, нито американска-
та администрация, нито
дребните чиновници от НА-

рания пакт, на Българ-
ската православна
църква и т.н. Царство
България отнема иму-
ществото и правата на
48 хиляди евреи, де-
сетки хиляди са интер-
нирани из страната, а
повечето от мъжете са
вкарани в трудови ла-

Çà Óëòèìàòóìà è îùå íåùî…
Íèòî àìåðèêàíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ, íèòî äðåáíèòå ÷èíîâíèöè
îò ÍÀÒÎ è ÅÑ íå ìîãàò äà îñúçíàÿò, ÷å äíåøíà Ðóñèÿ êîðåííî ñå
ðàçëè÷àâà îò Ðóñèÿ ïðåç 90-òå ãîäèíè íà ÕÕ âåê

ТО и ЕС не могат да осъз-
наят, че днешна Русия ко-
ренно се различава от Ру-
сия на 90-те години на ХХ
век! В своята вековна ом-
раза към лидера на правос-
лавието и славянството Ру-
сия те не виждат, че поста-
вят света пред прага на
разрушителна война. Може
би тук трябва да им напом-
ним само две мисли на го-
лемия германски политик и
държавник Бисмарк: "Вни-
мавайте, защото русите
дълго запрягат, но бързо
пристигат!" и "Знам хиляда
начина да извадя руската
мечка от бърлогата й, но ни-
то един да я върна обрат-
но. Затова, внимавайте
много с Русия!". Западни
наблюдатели казват, че ад-
министрацията на Белия
дом е наясно с днешните
военни възможности на Ру-
сия и предполагат, че Ва-
шингтон ще се съобрази с
това. Мисля, че ИНЕРЦИЯ-
ТА В МИСЛЕНЕТО на янки-
те буквално им замъглява
мозъците. Затова съм по-
склонен да приема следния
сценарий на по-нататъшно
развитие на този въпрос:

Белият дом ще се опита
(в добре познатия ни стил!)
да печели време, да прота-
ка преговорите с общи и ни-
що незначещи формулиров-

ки, докато сведе "на нула"
повдигнатите от Путин ис-
кания за гаранции. Защото
военните наблюдатели и
специалисти сме наясно, че
днес Русия е много по-нап-
ред от САЩ в няколко важ-
ни стратегически направле-
ния, а именно: значимо пре-
възходство в областта на
стратегическите хиперзву-
кови ракети, на системите
за противовъздушна отбра-
на (включително противора-
кетната), в разположение-
то на новите хиперзвукови
оръжия на земята, под во-
дата, във въздуха и на над-
водни кораби, които са
снабдени със системи за
избягване и заобикаляне
системите за ранно откри-
ване и предупреждение на
американската армия, в ла-
зерните оръжия. Руските
въоръжени сили неведнъж
демонстрираха на практи-
ка и своите възможности да
заглушават радиолокацион-
ните и свързочни средства
на "противника". А това е
един много важен елемент
в противопоставянето на
съвременните въоръжени
сили. Следва да подчертая,
че тези най-съвременни
оръжия се намират не в
процес на разработване, а
вече са на въоръжение в
руската армия. Именно по-

ради това Путин е толкова
категоричен. Защото Руска-
та армия разполага с най-
съвременните оръжия за
близко и далечно поразя-
ване. Трябва да спомена и
онази област, в която САЩ
засега просто ги няма - ра-
кетните двигатели, задвиж-
вани с ядрено гориво. Това
са ракети, които изстреля-
ни веднъж се движат, об-
разно казано, безкрайно
около Земята и биват за-
действани по определени
цели по команда.

И тук възниква резонни-
ят въпрос - а докога Русия
ще търпи такова поведение
от страна на САЩ?! Мис-
ля, че частично на този въп-
рос отговориха нееднократ-
но и категорично предста-
вители и на руското външ-
но министерство, и на рус-
кото военно ведомство - не
се ли съобразят САЩ с ис-
канията на Русия, то тога-
ва ще бъдат задействани
военни и военно-техничес-
ки мерки за противодейст-
вие на заплахите срещу Ру-
сия, които ще бъдат адек-
ватни на тях. А какви са те-

зи мерки вероятно знаят
само Путин, Шойгу и Гене-
ралния щаб на руската ар-
мия. Появиха се предполо-
жения, за разполагането на
съвременни нападателни
оръжия "под носа" на САЩ
- на Куба и във Венецуела,
за изпращането на посто-
янно патрулиране на удар-
ни руски атомни подводни
лодки и на надводни кора-
би в близост до бреговете
на САЩ, за непрекъснато
патрулиране на самолети от
руските въздушно-косми-
чески сили над Атлантичес-
кия и Тихия океан…

Явно, следващите някол-
ко седмици ще са изпълне-
ни с драматични преговори,
резултатът от които ще по-
каже на световната общес-
твеност кой на практика е
агресорът, кой милее за све-
товния мир и кой не се съ-
образява с аргументирани-
те искания на другите за
своята безопасност.

Полк.-инж. о. р.
Чавдар БОРАЧЕВ

Експерт по национална
и международна сигурност

Петков е силната, пра-
вилна и честна пози-
ция - не само пред
света, но и пред нас
самите, както и пред
паметта на загинали-
те хора, станали жер-
тва на политиката на
Царство България за
участие във войната
на страната на нацис-
тка Германия. Този път
трябва да извървят и
в РСМ разчитайки
честно и правдиво ис-
торическите факти в
т.ч. и за преследване-
то на българите в ми-
нали години. Днешни-
те управници и наро-
ди не носят вина за
стореното в миналото,
но правдивото и осно-
вано на фактите про-
читане на историята
гарантира, че сторено-
то лошо в миналото
няма да се повтори
днес или утре в общи-
ят ни дом Европа!

Борис ЦВЕТКОВ
Председател на

ГС на БАС-София

гери, където някои съ-
що губят живота си.
Други, по скалъпени
процеси, са осъждани
в т.ч. и на смърт, тре-
ти са убити при акции
срещу антифашистка-
та съпротива. Депор-
тацията на мирно на-
селение по време на
война е единственото
престъпление, което е
обявено и за военно,
и за престъпление
срещу човечеството.

В България извър-
шителите и участници-
те в депортацията на
тези 11 343 души, ос-
новно от днешната
РСМ, са осъдени от
Народния съд с раз-
лични присъди.

Днес ,  от двете
страни на границата с
РСМ трябва да приз-
наем историческите
факти, да спрем фал-
шификациите и прев-
ратното тълкуване и
да сме заедно в обе-
динена Европа. Приз-
наването на истината
от премиера Кирил

Богдан Филов с Адолф Хитлер

Джо Байдън
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Малцина са поетите от втората
половина на XX век, в чието
творчество така яростно избликва
жаждата за живот, жаждата за
промяна, както у Андрей Германов.
Поезията му сякаш се самозареж-
да и самовъзпламенява от експло-
зиите на своята жизненост и
първична чувствителност. И печал-
ният факт, че поетът, ненавършил
още 50 години, ни остави сами на
"каменната земя" (заглавие на
една от стихосбирките му), никак
не разколебава нашата вяра в
несломимата жизненост на поези-
ята му. Тази поезия за сетен път
ни убеждава, че истинският живот
е в неспокойствието, в изтощител-
ната и несекваща всекидневна
борба за истина, че зад привидно
мрачната констатация: "Самоубий-
ствено живеене е животът", поетът
всъщност сгъстява цялата си
вътрешна енергия и воля за
живот, фанатичната вяра на своя-
та душа, че смърт няма за оня,
който носи у себе си слънцето на
надеждата.

А Германов цял живот е изга-
рян и заедно с това осветляван
от вътрешния огън на това слън-
це. От неговите огнени кълнове,
пронизали живота и творчеството
му. Неслучайно първата книга на
поета носи заглавието "Кълнове"
(1959). Стихотворенията, събрани
в нея, ни изправят пред поетичес-
ко самосъзнание, за което най-
важна, съдбоносна е връзката с
природния живот, усещането
излъчванията на първичното. И
ние виждаме претворени в худо-
жествени образи със завладява-
ща сила всички елементи от
неподправения и неизмислен свят
на поета. А този свят е светът на
българина от средата на двайсе-
тия век? - побрал в себе си
многовековните наслоения на
традицията, паметта на рода,

заключени в обредите и обичаи-
те. И никак няма да е пресилено,
ако кажем, че за Германов Оте-
чеството, темата за родината е
първата и истинска любов и
страст, на които той служи в
своята поезия.

Ала измамно би било впечатле-
нието, че поетът остава в прост-
ранствата на спокойното съзерца-
ние, че неговото вглъбяване в
историята не носи драматичните
заряди на раздвоението и резиг-
нацията. Тъкмо защото страстно
се стреми към хармонията на
минало и настояще, защото иска
да пренесе посланията на изконно
българското в нравствеността на
съвременния човек, Германов е
непрестанно подлаган на атаките
на скепсиса и раздвоението. Още
в "Равноденствие", четвъртата му
книга, ще усетим пристъпите на
раздвоението, ще блесне пред
очите ни леденият огън на разяж-
дащата мисъл:

От своя радост и от чужда скръб
умирам.

От завист съскаща към мен
умирам.

От користно похвалване
умирам.

От врагове и от приятели
умирам.

("Преодолявам радостта
у себе си")

От "Равноденствие" нататък
Германов вече няма да може да се
освободи от резигнацията - от
тази изкусителна за него, може
би, песен на сирените. Изкусител-
на, защото единствено в борбата
с нея поетът доказва себе си,
постига своята действителна
същност. В неговия глас пак ще
доловим пасторалната просветле-
ност и патетичната жизненост на
предишните му стихотворения, но
вече приглушени и заредени с
вътрешно нап-режение. Започнала
е борбата, страшната и опустоши-
телна борба на поета с всичко,
което обезчовечава човека, което
разрушава хармонията на неговата
душа и намества там безсърдечи-
ето и пустотата. "Яростно слънце"
(1969), "Взривна зона" (1977) и
"Самоубийствено живеем" (1979)
бележат все по-ярките акценти в
тая борба на поета. Тези стихо-
сбирки изсичат релефно пред нас
образа на А. Германов като един
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Между поетите от т. нар. Априлска вълна Андрей Германов е
от онези, които с най-голяма сила, проникновено и човешки
изстрадано се докоснаха до света на селска България

неизкоренимия усет за национал-
ното, чувството за родното,
диханието на земята, вечния
кръговрат на кръвта и пръстта в
мащабите на националното съзна-
ние; но също така и свят, в който
отекват тежките стъпки на ново-
то, свят, в който заедно с бурно-
то обществено-политическо раз-
витие нахлуват и раздвоението, и
резигнацията.

Още в първите книги на Герма-
нов се стълкновяват усетът за
традиция и чувството за съвре-
менност, в интонацията на стихот-
воренията долавяме дисонансите
на това стълкновение. Книги като
"Работнически влак" (1962), "Ро-
дов герб" (1964) и "Равноденствие"
(1965) насочват вниманието ни
към трусовете в самосъзнанието
на поета, към драматичните
измерения на конфликта: старо-
давно, патриархално - модерно,
урбанистично, конфликт, ярко
изразен в духовния свят на съв-
ременника.

2

Между поетите от т. нар. ап-
рилска вълна Андрей Германов е
от онези, които с най-голяма
сила, проникновено и човешки

Но великолепното пресъздаване
на тая действителност бе необхо-
димо на поета, за да постигне
художествения образ на човека,
на българина. Всяка стихосбирка
на Германов разкриваше нови
пластове в душевността на този
човек- тя отразяваше като в
калейдоскоп националната психо-
логия на българина, неговия бит и
нрави, чувствителност и световъз-
приемане, страсти и емоции.
Разбира се, всичко това поетът бе
"закодирал" в конкретни образи и
внушения, най-малко при него
можем да говорим за абстракт-
ност на поетическата визия, за
отвлеченост на чувствата. За да
се убедим в това, достатъчно е да
припомним само няколко заглавия
на стихотворения от първите му
книги: "Селските гостилници",
"Нощувка в балканско село",
"Стари майки", "Изсичането на
лонгоза", "Старата България", "По
тебе от далечни времена", "Ста-
ропланински връх" и т.н.

3

Поезията на Андрей Германов
разбужда у нас камбаните на
националната памет, тя ни връща
към първоизворите, към корени-
те, в звученето є дочуваме шепо-
та на изконни и скъпи за всеки
българин неща, озарява ни бля-
съкът на стародавни предания и
поверия. Тази поезия ни кара да
приемем и осмислим поновому
историческите послания на рода,

Иван ГРАНИТСКИ,

член- кореспондент на БАН

изстрадано се докоснаха до света
на селска България. В стиховете
му тя оживяваше в цялото си
патриархално великолепие и
заедно с това наивитет. Мелодия-
та на отделните творби ни напом-
няше пасторалната мелодия на
димящите угари, в диханието на
поета се усещаше полъхът на
полския вятър, люлеещ треви и
уханни билки, в неговия пулс
отекваше пулсът на пръстта, в
пълноводието на кръвта му тече-
ше природното време. Могъщото
спокойствие на тази, сякаш
вечна, селска картина позволява-
ше на поета да заяви:

Аз до днес си останах верен
на спокойствието на нивите.
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от поетите на съвремието с най-
болезнена чувствителност.
Той е предоставил сърцето си
за арена на сблъсъка между
доброто и злото. Не абстрактното
зло и добро, витаещо в небесните
селения, а злото и доброто
в душата на човека - двуличието и
искреността, лъжата и истината,
хуманното и нечовешкото, благо-
родството и низостта.

Има някаква безумна упоритост
в несекващата борба на поета?-
той вижда, че силите са неравни,
но пак предпочита "самоубийстве-
ното живеене" пред спокойната
смърт на нравственото предателс-
тво. Човекът е човек само в
борбата и вечното неспокойствие,
сякаш иска да ни каже Германов,
в непрестанното съпротивление на
всичко обезличаващо го, лишава-
що го от неговата човешка възви-
шеност и поетичност.

4

Поезията на Андрей Германов
във "Взривна зона" и "Самоубийст-
вено живеем" се бори за човека.
Самият живот е "взривната зона",
в която човекът трябва да устои,
да запази чиста душевността си,
да не продаде идеалите си. Иначе
той става живият мъртвец, мърт-
вата душа, лишена от човешки
облик. С драматичен лаконизъм
ни предава това внушение поетът
в стихотворението "Оживелият от
Термопилите":

Но гласове ще креснат гневно: "Не!"
Тълпата погнусена ще се дръпне.
Ти ще заплачеш и със думи тръпни
ще паднеш гологлав на колене.

Но покрай теб ще бъде тишина.
Ти ще се блъскаш във стени студени.
Кръгът на мълчаливото презрение
ще очертава твоята вина.

И с нея ти ще крачиш мълчалив.
Докрай! Презрян, отритнат

и без стряха...
Те бяха честни. Да. Но те умряха.
И ти си честен. Да. Но ти си жив.

Човек би казал, че има много
печал и страдание в последните
стихосбирки на Андрей Германов.
И това наистина е така. Но тая
поезия не ни залива с вълните на
песимизма. Премного жизненост
има у нея, за да позволи на от-
чуждението, отчаянието, скепсиса
да я завладеят. Жизненост и
мъдро, проникновено вглеждане
във вътрешния мир на човека.

5

Този поет цял живот е бил
изкушаван от хармонията, от
неподражаемите й мелодични
излъчвания. Дори и в книги,
където най-ярко и релефно се
откроява драматичното раздвое-
ние на Андрей Германов, способ-
ността му да възприема болезнено
остро противоречивата същност
на битието - да речем "Взривна
зона" (1977) - даже и тук продъл-
жава да властва хармонията.
Всъщност цялата поезия на Герма-
нов е мъчително и изстрадано
търсене на тая хармония, но
разбирана не като нещо абстракт-
но и застинало, а съвсем конкрет-
но - вътрешната й симетричност и
мелодична неизчерпаемост поетът
открива във внезапния слънчев
лъч, в диханието на тревата, в
мълчанието на любимата, в звезд-
ния вятър и пр. Това вечно неспо-
койно, напрегнато и същевременно
съзерцателно-просветлено, плавно
движение към изворите на хармо-
нията ще съзрем твърде отчетли-
во в творбите, създадени през
десетилетието, заключено между
"Яростно слънце" (1969) и "Самоу-
бийствено живеем" (1979). Ала

лик на смъртта, поетът търси
тайната на живота, в най-черното
отчаяние той дири надеждата. И
след края той знае, че започва
нещо ново - неизвестността му го
привлича неудържимо, а вярата в
неговата непредотвратимост
надделява над всичко:

Небето звездно се открива, светлее.
А къде е краят?

И докъде лъчът отива? Къде е, питам,

 где е краят?

Все нейде свършва се безкраят.

Да, но какво оттам започва?
Мълча и свят ми се завива. Немея.
Всъщност, где е краят?

6

Човекът е малка вселена, той е
безкраен в духовната си необят-
ност и смъртта няма власт над
него, защото е победена от живот-
ворната самопродължаемост на
рода. Но човекът е безсмъртен
само в онова, което го отделя от
останалата жива природа - в
неизтощимия си стремеж поети-
чески да интерпретира заобикаля-
щата го действителност, да я
възвиси и пречисти в пламъка на
вътрешната освободеност. Това ни
внушава Андрей Германов в своите
"Други четиристишия" с присъщата
му дискретност и отсъствие на
всякакъв дидактизъм.

Не може да не ни порази в
последната книга на поета особе-
ното разгръщане на лирическата
идея. Тя сякаш е непрестанно
изправена на ръба на трагичното,
но заедно с това носи в себе си
винаги и светъл порив; в мига,
когато е пределно експресивно
изведена, долавяме у нея хармо-
нията на непривично съзерцание.
Причината за това е амбивалент-
ната същност на поетическата
идея - у нея се съдържат и отри-
цанието, и утвърждението; обра-
зът се изгражда винаги от проти-
воположни и взаимно изключващи
се внушения, което придава мно-
гопластовост и многозначност на
изображението. С това ще си
обясним и афористичния характер
на четиристишията, нерядката им
притчово-иносказателна обагре-
ност:

Звездата Сириус, звездата, която
свети с кървав блясък

от дъното на небесата и нанагоре
се възнася! -

Зове тя нашите души.
И те ще бъдат там, при нея,

там някъде, а пък телата ще бъдат
пясък, пясък, пясък...

Поезията на Андрей Германов
има една цел - човекът. Тази
поезия е насочена към прониква-
нето в необятните пространства
на човешката душевност. И ако в
творбите на поета понякога проз-
вучават трагични нотки, то е,
защото той знае, че истинската
хармония на човешката душа е
изстраданата, пречистената във
вътрешната борба и раздвоение, в
несекващото колебание и съмне-
ние хармония. И макар в един
стих поетът носталгично да заявя-
ва: "Ще ме откривате, но късно:
когато няма да ме има", ние не
само преоткриваме действителни-
те мащаби на неговата поезия, но
и виждаме човека Андрей Герма-
нов. Ето хармонично изваяния му
образ в неговите четиристишия? -
той стои и ни гледа.

като че ли най-подходящата фор-
ма, в която се излива поетовата
жажда по хармонията, тълкувана
като истина и свобода, се оказва
четиристишието. Онова неповтори-
мо андрейгермановско четиристи-
шие, побрало в себе си светлия
възторг и елегичната самовглъбе-
ност, надеждата и отчаянието,
усещането за безсилието на
човека пред смъртта и несломи-
мата енергия на духа. В това
недвусмислено ни убеждава
последната книга на поета
"Други четиристишия". Тук има
нещо от атмосферата на "Четирис-
тишия" (1974) и "Нови четиристи-
шия" (1976) - чувството за единст-
во между човек и природа, вели-
колепното преливане на настрое-
нията, пастелната мекота на тона.
Но заедно с това ще се сблъскаме
и с нещо твърде различно. Все
по-често в душата на поета проз-
вучават дисонансите на реалност-
та, действителното разрушава
мечтата:

Аз не сънувам, че летя: летежът
се превръща в бреме.

По-рядко вика ме виста? -
по-често вече ми се дреме.

И в дрямката се вия аз, но полет
и пълзене смесвам.

Тъй застарялата мечта превръща се
 в кошмар след време.

Но драматичното, дори трагич-
но усещане за противоречивостта
на битието, колкото и парадоксал-
но да звучи, говори тъкмо за
страстния стремеж на поета към
постигането на неговата хармония.
Зад черно-бялата, често графично
заострена фактура на четиристи-
шията - резултат от съчетанието
на толкова контрастни и разноре-
чиви внушения - се притаява
неподозирана мекота, блика
изпълнено с топлота и непосредст-
веност чувство. И ние виждаме, че
дори когато се докосва до хладния
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В края на миналата сед-
мица съветникът на прези-
дента на САЩ по национал-
ната сигурност Джейк Съ-
ливън заяви, че американ-
ското разузнаване имало
"достоверни данни" за гот-
вена от Русия провокация
срещу Украйна, с които да
оправдае планираната си
агресия. Към обвиненията
се включи и говорителят на
Белия дом Джен Псаки.
Фантазията на авторите на
"достоверните данни" се
развихри до такава степен,
че предположиха, че в рус-
ката армия се подготвяла
група диверсанти, които
преоблечени в чужди уни-
форми и под чуждо знаме
ще атакуват опълченци в
Донбас. Такъв инцидент щял
да развърже ръцете на
Москва да нападне.

Съчинителите на подоб-
ни прогнози нямат понятие
нито от по-далечното, ни-
то от по-близкото минало.
Те се правят, че не помнят
дори това, което са вър-
шили вчера. Да напомним:
от по-далечната история -
началото на Втората све-
товна война, когато герман-
ци преоблечени в полски
униформи нападат своя
гранична радиостанция. От
по-близкото минало - аг-
ресията срещу Ирак, повод
за която беше голямата лъ-
жа на Колин Пауъл, събра-
на в епруветка с прах за
пране и представен за
опасно химическо оръжие
на Саддам Хюсеин.

Примерите са много, лъ-
жите нямат край и винаги
свършват с трагедия за на-
рода, върху когото се е сто-
варила защитата на "отб-
ранителния" съюз НАТО и
главно на САЩ. Когато ис-
тината излиза на повърх-
ността, фантазьорите се
взривяват, изпадат в исте-
рия и въображението им
още повече се разпалва до
опасни граници. Западни-
те спецслужби имат коло-
сален исторически опит в
организирането на внуши-
телни провокации, които се
превръщат в предлог за на-
чалото на голям въоръжен
конфликт. Често тези про-
вокации може да бъдат из-
вършени там, където най-
малко се очакват.

Неотдавна министърът на
отбраната на Русия Сергей
Шойгу най-отговорно в при-
съствието на Владимир Пу-
тин изложи данни за готве-
на от киевския режим про-
вокация с химическо оръ-
жие. Той съпроводи изявле-
нието си с конкретни фак-
ти и дори посочи населе-
ните места в Донбас, къде-
то това може да се случи.
Министърът добави, че опе-
рацията се подготвя от аме-
риканска частна военна
компания. Не са тайна и
специалните пособията с
инструкции, с които този
род формирования се обу-
чават за различни диверсии.

За разлика от редица за-
падни политици нито Путин,
нито Шойгу са били забе-
лязвани в празнословие,
още по-малко в лъжи. За-
това пък от онези, за кои-
то провокациите са изпи-
тан похват в политиката,
може да се очаква всичко.
Още повече, че "разкрити-
ята" на американските
спецслужби за планирана
от Русия провокация се по-
явиха само две седмици
след съобщените от Шойгу
факти. Последната лъжа
хвърлена от американски-
те медии в общественото
пространство бе, че Русия
изтегля дипломатите си от
посолството и консулства-
та в Украйна, което доказ-
вало намеренията на Мос-
ква да нападне съседната
страна. Всъщност целта на
информационната диверсия
е да подсили страха и па-
никата пред "вероятната
руска агресия".

На този най-пресен слу-
чай от богатия арсенал с
провокации и пропагандни
лъжи на Запада не може
да не се обърне особено
внимание, защото той раз-
крива механизмите и ниш-
ките, свързващи замесени-
те в операцията структури.
Лъжата бе замислена в
Службата за сигурност на
Украйна (СБУ), на която се
позова в. "Ню Йорк таймс",
за да я пусне в обращение
сред публиката и по папа-
галски да бъде повторена
и разкрасена от световни-
те медии. Фактът, че друго
официално украинско ве-
домство - външното минис-
терство, я опроверга, бе
пренебрегнат. Любопитно е
и обстоятелството, че въп-
росният американски вес-
тник има солидно корес-
пондентско бюро, акреди-
тирано в Москва, но там
никой не си направи труда
да поиска потвърждение от
руското външно министер-
ство.

С други думи, щом удов-
летворява пропагандистки-
те цели, лъжата може да
се използва в суров вид,
както я пуска украинският
първоизточник. Нишките
обаче се разплитат и се
връщат към действителния

поръчител на поредното ак-
тивно мероприятие - ден
по-късно лъжата се произ-
нася от говорителя на Бе-
лия дом. Москва и нейни-
ят посланик във Вашингтон
реагират веднага и опро-
вергават "достоверните
данни" на украинските и
американските спецслуж-
би, но това вече никого не
интересува. Информацион-
ният боклук се шири, за-
мърсява съзнанието на ми-
лионната публика и нато-
рява почвата за опасните
решения на политиците.

В Москва много добре
разбират, че съвместните
провокации на киевско-ва-
шингтонския "главен щаб"
може да бъдат извършени
не само в Донбас, но и на
много други места. Умест-
но е да се напомни, че в

во да привлекат внимани-
ето към полузабравената
тема за "анексията" на по-
луострова и западните ме-
дии да имат какво да дъв-
чат.

Освен Крим любителите
на силни усещания в Киев
и на Запад отдавна се хвър-
лили око на Азовско море
и на Керченския пролив със
знаменития мост. Шансът си
да извърши провокация
срещу тези обекти изпроб-
ва бившият украински пре-
зидент Порошенко, но опи-
тът му завърши позорно и
плачевно. След него се
пробваха и кораби на ВМС
на Великобритания и авиа-
цията на САЩ и Франция.
При многобройните морс-
ки учения на НАТО в регио-
на периодично в провока-
циите се включваха и по-

една от главните цели на
операцията "анти-Русия",
предприета преди осем го-
дини с преврата в Киев, бе
и остава въвличането на
Москва в широкомащабен
въоръжен конфликт с Ук-
райна. За постигането на
тази цел провокация сре-
щу руските войски в Прид-
нестровието би могла да
послужи за спусък.

Задачата се улеснява и от
факта, че русофобски нас-
троените власти в Кишинев
се оказаха в перманентна
липса на средства и не са
в състояние да си плащат
за руския газ. Евентуална
гореща криза в Приднест-
ровието в случая може да
свърши добра работа. За-
падът разбира се ще обяви
Молдова за "жертва на рус-
ката агресия и руския га-
зов терор". При подобни об-
стоятелства за дълговете за
газа може да се забрави, а
Киев ще прояви готовност
да се притече на помощ на
съседната страна "посестри-
ма по нещастие". По ната-
тък всичко ще тръгне по
отъпкана пътека, Русия ще
бъде въвлечена в конфликт
и отвлечена от пътя й на
развитие.

Доста широк хоризонт за
действие украинските ва-
сални на Вашингтон влас-

въпреки войната в Донбас,
където всеки ден гинат
мирни граждани, включи-
телно и руски, Москва не
налага санкции, не прек-
ратява доставките на енер-
гоносители, на хранителни
и други стоки.

Същевременно в самата
Украйна стават странни не-
ща. Тези дни в Киев силни
вълнения предизвикаха об-
виненията в държавна из-
мяна срещу бившия пре-
зидент Порошенко. Едва не
се стигна до нов майдан и
преврат, опасността от ко-
ито не е преминала. Конк-
ретното прокурорско обви-
нение не е за убийствата и
разрушенията в Донбас,
нито за репресиите срещу
руското население в сама-
та Украйна, нито за раз-
вихрилата се корупция, а
за това, че е позволил внос
на въглища от "сепаратис-
тки" Донбас - област, коя-
то в Киев смятат за своя
суверена територия и за
която се бият. Не се смята
за предателство обаче, че
в момента президентът Зе-
ленски внася същите тези
въглища от Русия - стра-
ната, обявена за агресор.
По всяка вероятност утре
това на свой ред ще стане
повод за обвинение и сре-
щу Зеленски. На този етап
словесната престрелка
между президент номер 5
и номер 6 се свежда до
ненормативни обиди. Най-
невинното е, че единият на-
рича противника си "нар-
коман", а той му отвръща
с "алкохолик".

Така картината в и око-
ло Украйна придобива бе-
зумни, шизофренични
очертания. Докато Западът,
от една страна, плаши ук-
раинците с "неизбежната
агресия" на Русия, от дру-
га - ги успокоява, като все-
ки божи ден ги уверява,
че твърдо стои зад тях и
доказателство за това са
нескончаемите доставки
на вехто оръжие и орга-
низирането на лагери за
военна подготовка. В об-
ширни статии тези дни се
разказваше за пристигане-
то в Украйна на десетки
британски и канадски ко-
мандоси в помощ на тех-
ните украински колеги. Ня-
къде в края на публикаци-
ите с едно- две изречения
ставаше ясно, че те са
дошли да евакуират собс-
твените си граждани, ра-
ботещи там в посолствата
или в разни фирми. Но то-
зи факт също трябва да
намекне на украинците, че
"руските танкове са на път
към Киев". Всичко говори
само за едно: Западът се
чуди как да се отърве от
Украйна и затова с всич-
ки сили подканва Русия
най-после да я нападне.
Вече дори не крие нетър-
пението си.

(По материали на
РИА "Новости")

Страницата подготви
Светлана МИХОВА,

в. „Русия днес -
Россия сегодня“Украинският президент Зеленски изслушва инструкциите на държавния секретар Блинкин

Украински войници осма година подред обстрелват
мирни граждани в Донбас

украинското военно ве-
домство на щатна длъж-
ност работят американски
офицери. Потенциални
конфликтни точки на съп-
рикосновение на терито-
рията на Украйна има пре-
достатъчно. На първо мяс-
то това е Крим. Диверси-
онни действия там биха
били изгодни за техните
вдъхновители, които отно-

незначителни участници в
опасните игри.

Не бива да се забравя и
Приднестровието като ве-
роятна точка на напреже-
ние и предизвикване на
сблъсък. Както е известно
там се намира неголяма
оперативна група руски ми-
ротворци, които са напъл-
но отрязани от Русия. Тряб-
ва да се има предвид, че

ти откриха и по протеже-
ние на дългата беларуско-
украинска граница. Напос-
ледък зачестиха инциден-
тите с нейното нарушение
от страна на Украйна,
включително с военна тех-
ника. Не е изключено те
да са елемент от по-широ-
ка опознавателна операция
пред планирана по-сериоз-
на атака. Разбира се, в та-
кова развитие на събития-
та ще бъдат обвинени Ру-
сия и Беларус. Особен ин-
терес към подобен сцена-
рия имат Полша и Литва.

През последните осем
години киевският режим
прояви невероятна способ-
ност да си печели врагове.
Сред тях се оказаха дори
страни, които не му отказ-
ваха помощ и му предла-
гаха изгодно сътрудничес-
тво - такива като Беларус,
Китай и Казахстан. Да не
говорим за факта, който
днес поставя в недоумение
обикновените руснаци: не-
зависимо от дългогодишна-
та антируска политика на
различни киевски режими,

Тази седмица в Украйна пристигнаха британски командоси с голяма оръжейна пратка
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Говорителят на украинс-
кото външно министерство
Олег Николенко нарече
"преждевременно" Съеди-
нените щати да евакуират
семействата на дипломати-
ческия си персонал в Киев
поради опасения от предс-
тоящо руско нахлуване.
"Смятаме подобна стъпка
от американска страна за
преждевременна и за
проява на прекомерна
предпазливост", се казва в
неговото изявление.

Реакцията на украинска-
та страна идва на фона на
започналата евакуация на
семействата на дипломати-
те и на някои служители на
американското, британско-
то и канадското посолство
от Киев. Държавният
департамент вече нареди
близките на сътрудниците в
посолството в Киев да
напуснат страната "поради
продължаващата заплаха
от руски военни действия".
Също така е било разреше-

Êèåâ ñå ïðèòåñíè îò åâàêóàöèÿòà
íà äèïëîìàòè

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
О Б Я В А

1. Община Правец организира на 10.02.2022 год. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Общин-
ска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот
- частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI - 6661,
целият с урегулирана площ от 826 кв. м, находящ се в кв. 61 по плана за регулация на гр.
Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 4160 - II/13.07.2021 год.

Начална тръжна цена на имота в размер а 40 312.00 лв. (четиридесет хиляди триста и
дванадесет лева) без ДДС (облагаема).

2. Община Правец организира на 10.02.2022 год. от 14:00 ч. в Заседателна зала на Общин-
ска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот
- частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) II - 7236, 7152,
7153, целият с урегулирана площ от 518 кв. м, находящ се в кв. 211 по плана за регулация на
гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 4161 - II/13.07.2021 год.

Начална тръжна цена на имота в размер 24 864.00 лв. (двадесет и четири хиляди осемс-
тотин шестдесет и четири лева) без ДДС (облагаема).

3. Община Правец организира на 10.02.2022 год. от 15:00 ч. в Заседателна зала на Общин-
ска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот
- частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII - 6665,
6666, целият с урегулирана площ от 604 кв. м, находящ се в кв. 211 по плана за регулация на
гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 4162 - II/13.07.2021 год.

Начална тръжна цена на имота в размер 28 992.00 лв. (двадесет и осем хиляди девет-
стотин деветдесет и два лева) без ДДС (облагаема).

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 26.01.2022 г. до 17.00 ч. на 09.02.2022 г.
в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до
09.02.2022 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в
тръжната документация.

Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 09.02.2022 г. в Инфор-
мационния център на Община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден, след предварителна уговорка със
служител на общината на тел. 07133/4878.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 17.02.2022 г. и 24.02.2022 г., при
същия ред и условия.

За дата 17.02.2022 г.
Закупуване на тръжна документация - до 17.00 ч. на 16.02.2022 г.
Внасяне на депозит - до 17.00 ч. на 16.02.2022 г.
Приемане на документи за участие - до 17.00 ч. на 16.02.2022 г.
За дата 24.02.2022 г.
Закупуване на тръжна документация - до 17.00 ч. на 23.02.2022 г.
Внасяне на депозит - до 17.00 ч. на 23.02.2022 г.
Приемане на документи за участие - до 17.00 ч. на 23.02.2022 г
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4877

Босна и Херцеговина е неуспе-
шен проект и че най-доброто ре-
шение за страната е бошняците,
сърбите и хърватите да се разде-
лят по цивилизован начин, комен-
тира в интервю за испанския вес-
тник "Ел Мундо" Милорад Додик,
сръбският член на президентство-
то на Босна и Херцеговина и бивш
президент на Република Сръбска,
съобщи агенция БГНЕС. "БиХ няма
да може да оцелее по същата при-
чина, поради която и Югославия
не оцеля. В БиХ има три народа.
Два от тях, хървати и сърби, са
много недоволни. Мюсюлманите

Протестите в Брюксел
срещу ограниченията зара-
ди коронавируса прерасна-
ха в насилие в неделя, ко-
гато протестиращите се
сблъскаха с полицейски
служители и разбиха офи-
сите на Европейската служ-
ба за външна дейност
(ЕСВД), дипломатическото
звено на ЕС, пише европей-
ската редакция на "Полити-
ко", цитирана от агенция
"Фокус".

В една от най-големите
демонстрации срещу мер-
ките заради Covid-19 в гра-
да, около 50 000 души изля-
зоха на улиците, включител-
но групи, организирани из-
вън Белгия, според говори-
тел на полицията. Демонс-
трацията беше организира-
на от мрежата "Европейци
обединени за свобода"в це-
лия ЕС и други групи, кои-
то се противопоставят на
здравните ограничения.
Трима полицаи и 12 протес-

Äîäèê ïîòâúðäè, ÷å èñêà ñúðáèòå äà íàïóñíàò ÁèÕ
искат да създадат единна държа-
ва, в която те ще бъдат доминира-
щите", казва Додик. Той подчерта-
на, че сърбите няма да "започват
война за отделяне", но повтори, че
е най-добре раздяла", ако не може
да се живее заедно."

Междувременно бившият върхо-
вен представител в Босна и Хер-
цеговина, Валентин Инцко, заяви,
че все още съществува нон-пейпър,
неофициален дипломатически до-
кумент, в който се говори за про-
мяна на границите на Западните
Балкани по етническата линия. Той
е дал интервю за словенски ме-

дии, пред които е казал, че доку-
ментът е в неговото чекмедже ве-
че почти четири години.

Документът бе публикуван през
април миналата година за първи
път от словенски медии под пред-
полагаемо авторство на словенс-
кия премиер Янез Янша и беше из-
пратен на председателя на Евро-
пейския съвет Шарл Мишел по вре-
ме на словенския мандат като
председател на ЕС. че "БиХ е не-
успешен проект" и че най-доброто
решение за страната е "бошняци-
те, сърбите и хърватите да се раз-
делят по цивилизован начин." ç

Ïðîòåñò ñðåùó Covid-ìåðêèòå â Áðþêñåë ïðåðàñíà â ïîãðîì

Полицията разпръсна с водни струи агресивните протестиращи
Снимка БГНЕС

тиращи са били откарани в
болница, но никой с опас-
ност за живота. Задържа-
ни са около 70 души.

Протестиращите орга-
низират демонстрации
срещу ограниченията на
коронавируса в белгийска-
та столица редовно от ми-
налата година, но митин-

гът в неделя отбеляза го-
лям ръст в участието в
сравнение с приблизител-
но 5000 протестиращи по-
рано този месец и повече
от приблизително 35 000
души, които присъстваха
на протест миналия ноем-
ври, който също прерасна
в насилие. ç

но и "доброволно" напуска-
не на служители на посол-
ството, съобщава агенция
"Франс прес". Едновремен-
но с това Държавният
департамент е издал
предупреждение до граж-
даните на САЩ да не
пътуват до Русия поради
продължаващото напреже-
ние по границата с Украй-
на. Американците са пре-
дупредени, че може да се
сблъскат с тормоз от
страна на руснаци, като
съветът се отнася най-вече
до районите граничещи с
Украйна.

Великобритания също е
започнала евакуация на
своя дипломатически
персонал от Киев, съобщи
телевизия РТ. "Някои
служители на посолството
и техните семейства се
изтеглят от Киев в отговор
на нарастващата заплаха
от страна на Русия", се
казва в изявление публику-
вано на сайта на Форин

офис. Австралия пък подка-
ни своите граждани да
напуснат Украйна.

В същото време руското
външно министерство
обяви, че посолството в
Киев работи в обичаен
ритъм и няма намерение
да изтегля персонала си.
"Земя" припомня, че преди
седмица именно медии от
САЩ и Великобритания
обвиниха Русия, че готви
евакуация на посолството
си в Украйна като част от
подготовката за нападение
над тази страна.

Европейският съюз не
планира да изтегля семейс-
твата на дипломатите си от
Украйна засега, защото не
вижда причини за това,
обяви върховният предста-
вител на ЕС по външната
политика Жозеп Борел,
цитиран от "Ройтерс". Той
поясни, че очаква разясне-
ния от държавния секретар
Антъни Блинкън по темата.
Борел съобщи още, че за

момента ЕС няма да
предприема нови санкции
срещу Русия.

Междувременно "Ню
Йорк Таймс" съобщи, че
президентът Джо Байдън
обмисля възможността за
разполагане на допълни-
телни американски войски,
самолети и военни кораби
в Прибалтика и Източна
Европа. Според медията
може да става дума за
"няколко хиляди" военнос-
лужещи. Според един от
разглежданите от САЩва-
рианти можело да бъдат
изпратени между 1000 и
5000 военнослужещи в

източноевропейските
страни с възможност за
увеличаване на техния
брой, ако напрежението в
региона ескалира.

Други държави от
Алианса също обмислят и
дори изпращат военни
сили в нашия регион.
Дания изпраща фрегата в
Балтийско море и четири
изтребителя F-16 в Литва,
Испания изпраща фрегата
в Черно море и обмисля
да изпрати изтребители в
България, а Франция
заяви, че  е готова да
разположи свои сили в
Румъния. ç

Испанската фрегата "Блас де Лесо" отплава към Черно море преди
дни, за да се присъедини към силите на НАТО

Снимка БГНЕС
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ÖÑÊÀ îôèöèàëíî ñ
âòîðî çèìíî ïîïúëíåíèå

ЦСКА подсили редиците
си с още един латиноаме-
рикански футболист. След
бразилеца Маурисио
Гарсес, вчера официален
договор с "армейците"
сключи и колумбиецът
Браян Морено Алварес,
пише сайтът на клуба. Той
е на 22 години и идва от
първодивизионния Атлети-
ко Уила в родината си,
където в последните 12
месеца е изиграл общо 41
мача и отбеляза 9 гола.

Морено, както е познат
във футболните среди, ще
внесе допълнителна
конкуренция и острота в
офанзивния вал на "черве-
ните". Той може да играе в
предни позиции като
нападател, но също така и
по фланговете като крило.
След като бяха уредени
последните формалности-
те около преминаването
му,  футболистът веднага
замина за Турция, а от
днес ще започне трени-
ровки с новите си съот-

борници.
Морено е трябвало да

започне тренировки
доста по-рано с ЦСКА, но
е дал положителен тест
за COVID, което го е
поставило под карантина.

Старши треньорът на
ЦСКА Стойчо Младенов
вече е напълно оздравял

ПСЖ разби у дома
Реймс
с 4:0 в мач от 22-ия кръг
на френската Лига 1 и
възстанови аванса си от
11 точки на върха. Лионел
Меси започна мача на
скамейката, но се появи в
игра за парижани в 63-ата
минута на мястото на
Анхел Ди Мария. Марко
Верати (44) изведе
домакините напред в
резултата, а след почивка-
та Серхио Рамос (62)
реализира първия си гол с
фланелката на парижани.
Секунди след това в игра
се появи и Меси, а в 67-
ата минута белгиецът Воут
Фаес си вкара автогол за
3:0. Данило Перейра (75)
пък оформи крайния
резултат след асистенция
на Килиан Мбапе.

Яник Синер стигна
до четвъртфиналите
на Australian Open след
победа над любимеца на
домакините Алекс де
Минор със 7:6 (3), 6:3,
6:4. Италианецът ще играе
в следващия кръг срещу
Стефанос Циципас.
Гръцкият тенисист победи
американеца Тейлър Фриц
с 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4 в
изключително интересна и
драматична осминафинал-
на битка. Синер е вторият
италианец след Беретини,
който достигна до четвърт-
финалите в Мелбърн тази
година.


Íàêðàòêî

Ïåòúð Õóá÷åâ ïðîïóñêà
ïúðâàòà êîíòðîëà íà Áåðîå

Петър Хубчев е отложил с
още два дни присъединяването
си към Берое. Наставникът тряб-
ваше днес да е при тима в Тур-
ция, но ще акостира там в чет-
въртък. Така новият треньор на
старозагорци ще пропусна кон-
тролата с руски Оренбург, коя-
то започва в 16 часа днес.

Четири от звездите на Берое
пък показват лоялност към клу-
ба до този момент. Става въп-
рос за Илиян Стефанов, Абуба-
кар Тунгара, Кийлън Лебон и Али-
ун Фал.

Към всеки един от тях има
интерес от други клубове, но
състезателите заминаха на под-
готовка със заралии в Турция.
Въпреки че засега играчите не

могат да разтрогнат по вина на
клуба, от ръководството не пра-
вят спънки на всеки желаещ да
напусне по взаимно съгласие,
предвид значително редуцирания
бюджет и неяснотата с финан-
сирането. Именно заради това
по собствено желание си тръг-
наха Александор Василев, Алек-
сандър Цветков, Нордин Бекер,
Кукула и Реян Даскалов.

Към Стефанов и Тунгара има
интерес от Левски, но Берое ис-
ка трансферна сума, а двамата
са влезли в положението на ста-
розагорци и не настояват да си
тръгнат като свободни агенти.
Същото е положението и с Кий-
лън Лебон, към когото поглед
бе вперил Ботев (Пловдив).ç

"Червените"
се подсилиха
с колумбиеца
Браян
Морено

след вирусното заболява-
не, което го измъчваше в
продължение на близо
една седмица. Екзекуто-
ра на Ливърпул ще про-
веде първа тренировка
на "червените" след края
на лечението си, съобща-
ва БЛИЦ.

"Армейците" се пре-

местиха от Алания в
Белек. Преди това футбо-
листите получиха два дни
почивка. Първата контро-
ла на "червените" на
турска земя беше срещу
полския Стал и завърши
1:1. Следващата е днес
срещу австрийския Харт-
берг.ç

Колумбиецът Браян Морено
ще подсили нападателната
мощ на ЦСКА

Ñòèâúí Ïåòêîâ äîíåñå
ïîáåäà íà Ôåéðåíçå

Стивън Петков вкара три ми-
нути преди края и Фейрензе спе-
чели с 1:0 срещу Мафра в мач
от 19-ия кръг на Лига Португал
2. Така отборът на българина се
изравни в класирането с втория
Каса Пиа, докато лидер с три точ-
ки повече е Бенфика Б.

Голът срещу Мафра бе осми
за Петков не само за сезона, а

и в последните десет мача на
бившия футболист на Ботев (Плов-
див), Монтана, Лудогорец, Берое
и Левски. Фейрензе пък прекрати
серия от два мача без победа във
втора дивизия."Сините" загубиха
срещу Насионал (Мадейра) и нап-
равиха равен със Спортинг (Кови-
ля) преди срещата с десетия в кла-
сирането Мафра.ç

Милан и Ювентус завършиха
0:0 в голямото дерби от 23-ия
кръг на италианската Серия "А", а
равенството отдалечи "росонери-
те" от лидера и градски съперник
Интер. Звездата на домакините

40-годишният Златан Ибрахимович се контузи още в 28-ата минута и напусна терена

Ìèëàí è Þâåíòóñ çàðàäâàõà Èíòåð
ñ íóëåâî ðàâåíñòâî

Златан Ибрахимович се контузи
и бе заменен принудително през
първата част. Според първоначал-
ните информации става въпрос за
травма на ахилесовото сухожи-
лие в десния крак на шведа.

След равенството "росонери-
те" вече са трети с 49 точки и
по-лоша голова разлика от На-
поли, като и двата тима изоста-
ват на 4 точки от лидера Интер,
който е с мач по-малко.ç
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На "Герена" вече имат
два стандарта за заплати-
те в тима. При българите
таванът е фиксиран на
8000 лева, докато чужден-
ците може да взимат и
повече пари, пише "Мач
Телеграф". Станимир
Стоилов, който държи
цялата спортно-техническа
власт на "Герена", се е
решил на този ход по две
причини. Първата е ясна
на всички - Левски е в
тежка финансова криза, а
лицензът на клуба за
следващия сезон е запла-
шен заради огромен дълг
към Петър Хубчев и асис-
тентите му и Насиру
Мохамед, който възлиза
на около 1 500 000 лева.
До месец ръководството
на клуба трябва да вземе
решителни мерки в тази
посока, за да не получи
тежки санкции.

Другата причина се
крие в настоящата ситуа-
ция в клуба, която не
кореспондира с дългого-
дишното правило в Първа
лига, а и като цяло в
Европа - чужденците да

Фиксираха
таван на
заплатите от
8000 лева за
родните
играчи

взимат повече пари от
местните играчи. Към
днешна дата най-скъпоп-
латените футболисти на
"Герена" са предимно
българи. Възнаграждение-
то на Ради Цонев е около
20 000 лева, на  Георги
Миланов - 28 000 лева.
Двамата има договор с
клуба до края на сезона.
Те получиха предложение
от ръководството да
влязат в положението на
Левски и да си намалят
заплатите. Близнакът
твърдо отказа, а това
беше и основната причина
брат му Борислав да бъде
пуснат без пари в Черно-
морец (Одеса). Все още

"Ñèíèòå" ñ íîâ ôèíàíñîâ óäàð
ïî áúëãàðñêèòå ôóòáîëèñòè

стъпен. От нидерландския
клуб вече обявиха офици-
ално, че връщат на Ломел
българския национал.
Според предварителна
информация Кръстев ще
получава по 5000 евро
месечна заплата в Левс-
ки. Любопитното е, че в
нидерланския тим той е
получавал четири пъти
повече. Сега се водят
преговори белгийският
клуб да плаща една част
от заплатата на Кръстев в
Левски.

Старши треньорът
Станимир Стоилов показа,
че се справя и с менажи-
ране на средства. Мъри
успя да привлече няколко
нови футболисти със
сравнително скромни за
европейските стандарти
заплати, а се раздели със
скъпоплатените Симеон
Славчев
(22 500 евро), Христос
Шелис (11 000 евро) и
Борислав Цонев (10 000
евро). Сега е на път да
спести още 10 000 евро,
след като клубът се отърве
от Радослав Цонев. Балан-
сът показва че спестените
пари от тези заплати е 53
500 евро.

Същевременно Мъри
направи няколко интерес-
ни хода за допълнително-
то подобряване на неза-
видната финансова ситуа-
ция в тима. Така например
негова била идеята за
виртуалните билети в
контролите на Левски.ç

няма индикация какво ще
е решението на Георги
Миланов. Той в момента е
контузен, а "сините"
евентуално ще му предло-
жат нов договор, след
като се възстанови и
започне да играе.

Левски очаква Филип
Кръстев в сряда. Халфът
игра за последно в елит-
ния нидерландски Камбюр
под наем. Правата на
юношата на Славия се
държат от белгийския
Ломел, който е собстве-
ност на "Сити Футбол
Груп" - компанията, прите-
жаваща Манчестър Сити.
Филип ще играе при
"сините" също като преот-

Няколко дни поред настав-
никът на Левски Станимир Сто-
илов е търсен и умоляван от
шефовете на футбола в Пана-
ма да пусне Хосе Кордоба в
националния отбор, информи-
ра Sportal.bg. Причината е, че
селекцията на Томас Кристи-
ансен има три важни световни
квалификации с Коста Рика (28
януари), Ямайка (31 януари) и
Мексико (3 февруари). Мъри
обаче остана безкомпромисен
и отхвърли молбите на панам-
ците, тъй като защитникът не
получи навреме официалната
повиквателна от Панама, коя-
то по правилата на ФИФА тряб-
ва да пристигне в клуба 15 дни
преди първия мач.

Панамците обаче пратили
повиквателна по-късно от оп-
ределения срок, след което да-
ли изключително нелепо оп-
равдание, което не се хареса-
ло на родния треньор. Кордо-
ба може да играе както като
централен, така и като ляв за-
щитник, с което се превърна в
основен футболист на Левски.
Той беше получил уверение от
Стоилов, че дойде ли на "Гере-
на", ще стане национал.

Мъри обяснил и на 20-го-
дишния футболист, че след ка-
то не е викнат в срок, няма да
бъде пуснат, както позволяват
правилата на ФИФА. Първо за-
щото футболистът му е потър-
сен, след като друг от предви-
дените играчи на Кристиансен
е получил травма и второ, за-
щото треньорът не иска да се
наруши подготовката на Кор-
доба, а има и проблеми на то-
зи пост, тъй като Гьоко Зайков
е с травма, а също така е пред
напускане на столичани.

Треньорът заявил на Кор-
доба, че както бил прав, че ще
бъде национал, сега ще изле-
зе прав, че ако продължи да
играе силно, повиквателната му
вече ще идва навреме и ще
бъде първи избор на испанс-
кия специалист, а не както в
този случай. Той дори му по-
желал да играе на световното
в Катар, след като Панама има
сериозни шансове да се кла-
сира на Мондиала.

Кордоба пристигна в Левс-
ки от Етър през есента, като
записа десет мача със синята
фланелка под ръководството на
Стоилов, а последните девет с
пълни 90 минути на терена.ç

Ïàíàìöè
ñå ìîëÿò
íà Ìúðè

54-годишният Станимир Стоилов е решил да се освободи от българите
с високи заплати

Ìàðèí Ïåòêîâ: Öåëòà íà Ëåâñêè
å Êóïàòà è ó÷àñòèå â Åâðîïà

Един от най-големите талан-
ти на Левски през последните го-
дини Марин Петков говори пред
Sportal.bg от лагера в Белек. 18-
годишният офанзивен футбо-
лист обяви амбициите и целите
си за предстоящия пролетен по-
лусезон. Имащият вече седем гола
в 41 мача за "сините" не се пла-
ши от конкуренцията.

- Започна и двата мача в
кнотролите на Левски досега ка-
то титуляр. Чувстваш ли се мно-
го по-сигурен в сравнение от ми-
налата година, когато пак запи-
са минути в някои контроли, но
беше с една година по-млад?

- Не може да си сигурен. Тряб-
ва да показваш на терена, че зас-
лужаваш да играеш.

- Кои от футболистите ти да-
ват най-много съвети?

- По-опитните ни помагат. Ка-
питанът Ники Михайлов, Иван Го-
ранов, Георги Миланов.

- Преди няколко дни бе изб-
ран за футболист №2 при най-
прогресиращите в България, как-
ви са твоите амбиции?

- Оттук нататък на първо място

искам да съм здрав, с моя отбор
да спечеля Купата на България и
да играем в Европа. Другите инди-
видуални награди сами ще дойдат.

- Какви са шансовете ви за
Купата на България?

- Не мога да кажа какви са
шансовете, надявам се да пече-
лим и да радваме феновете.

- Привържениците се радват
много на футболистите, които са
от школата на Левски. Какво ти
е отношението с тях?

- Радвам се, че ни подкрепят.
Подкрепят всички по-млади, за ко-
ето им благодаря.

- Кой е футболистът, на кого-
то адмирираш?

- Кристиано Роналдо.
- Имаш ли любим отбор?
- Да, Реал (Мадрид). Аз си сле-

дя Роналдо и сега в Манчестър
Юнайтед и почти всеки мач им гле-
дам.

- Като амбиция, кога смяташ,
че ще дойде твоят ред да заиг-
раеш в чужбина?

- Не мога да кажа кога. Когато
стана готов, ще си дойде. Нямам
предпочитания.

- Появиха се информации, че
има интерес към теб. Чувал ли
си нещо такова, някои мениджъ-
ри да са говорили с теб?

- Не, не ги гледам тези неща.
Гледам да си тренирам и да съм
здрав.

- Вече си част от младежкия
национален отбор. На 18 години
си, но си един от футболистите,
които играят редовно в българс-
кото първенство. Какво мислиш
за останалите млади играчи, ко-
ито са във водещите отбори?

- Има добри млади футболис-
ти - Слави Шопов и Филип Кръс-
тев са в Нидерландия, Марто Мин-
чев е в Спарта (Прага). Има мно-
го млади таланти и се надявам в
следващите години националният
ни отбор да играе на Европейско
или Световно първенство.

- Имаш 4 гола през този се-
зон и общо 7 за клуба. Колко
мислиш, че ще успееш да вка-
раш и каква ти е личната амби-
ция от тази гледна точка?

- Колкото мога повече, винаги
може повече. Надявам се да стиг-
на 10 гола, времето ще покаже.ç

Марин Петков е една от младите
"сини" надежди

Кордоба
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05.10 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 Телепазарен прозорец
14.15 Златно сърце детски - тв филм /3,

последна серия/
15.15 Книга на книгите - анимационен

филм /3 сезон, 11 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории /п/
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум с Добрина Чешмеджие-

ва
22.00 Достойните българи - церемония по

награждаването
23.00 По света и у нас
23.25 Викингите - тв филм /6 сезон, 7

епизод/ (16)
00.10 Светът и ние /п/
00.30 100% будни /п/
02.20 Култура.БГ /п/
03.15 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.00 Знаете ли, че...
04.10 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" /п./
13.30 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
15.00 "Доктор Чудо" - сериал, еп. 74
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 15, еп. 116
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 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, еп. 121
21.30 Премиера: "Влад" - сериал, с. 3, еп.

13
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

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

с. 11, еп. 20
01.00 "Като на кино" - предаване за кино
01.10 "Столичани в повече" - сериал, с. 5,

еп. 5
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 15

bTV ACTION

05.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп.
10

06.00 Анимационен блок (премиера): "Тур-
бо" - сериал, с. 2, еп. 25, 26
(последен)

07.00 Анимационен блок: "Приключения-
та на котарака в чизми" - сериал,
еп. 1, 2

08.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп.
10

09.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 6
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 6, еп. 6
11.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 19, еп. 19
12.00 "Хутън и лейди Алекс" - сериал,

еп. 3
13.00 "Х-Мен: Последният сблъсък" - фан-

тастика, екшън, приключенски (САЩ,
2006), режисьор Брет Ратнър, в
ролите: Патрик Стюарт, Хю Джак-
ман, Хали Бери, Иън Маккелън, Фам-
ке Янсен, Джеймс Марсдън, Ана
Пакуин, Ребека Роумийн, Вини Джо-
унс, Бен Фостър и др.

15.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,
 еп. 11

16.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 7
17.00 "Хутън и лейди Алекс" - сериал,

еп. 4
18.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 19, еп. 20
19.00 Часът на супергероите (премиера):

"Легендите на утрешния ден" - сери-
ал, с. 6, еп. 7

20.00 Екшън в 8 (премиера): "Блудният
син" - сериал, еп. 3

21.00 bTV Новините
22.00 Колекция Х: "Х-Мен: Първа вълна" -

фантастика, екшън, приключенски
(САЩ, 2011), режисьор Матю Вон, в
ролите: Джеймс Макавой, Майкъл
Фасбендър, Дженифър Лорънс, Ке-
вин Бейкън, Роуз Бърн, Зоуи Кравиц,
Алекс Гонзалес, Оливър Плат, Никъ-
лъс Хоулт, Джейсън Флеминг, Джеймс
Римар и др.

00.30 "Блудният син" - сериал, еп. 3
01.30 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 19, еп. 20
02.30 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 6, еп. 7
03.30 "Хутън и лейди Алекс" - сериал,

еп. 4
04.30 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 7

bTV COMEDY

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

с. 11, еп. 10, 11
07.00 "Мистър Пибоди и Шърман" /п./ -

сериал
07.30 "Круд" - сериал, с. 2, еп. 4, 5
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
10.00 "Дяволът носи Прада" - драма, коме-

дия, романтичен (САЩ, Франция,
2006), в ролите: Ан Хатауей, Мерил
Стрийп, Емили Блънт, Стенли Тучи,
Саймън Бейкър, Ейдриън Грение

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. 19, 20
19.00 "Младият Шелдън" - сериал, с. 3,

еп. 21
19.30 "Супер екипаж" - сериал, еп. 1
20.00 "Уил и Грейс" - сериал, с. 2, еп.

17, 18
21.00 "Психоложки" - сериал, с. 2, еп.

12, 13
22.00 Премиера: "ФейсБог" - сериал, с. 2,

еп. 1
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 11, еп. 1, 2
00.00 "Дяволът носи Прада" /п./ - драма,

комедия, романтичен (САЩ, Фран-
ция, 2006)

02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" (2019) /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 4, еп.

9, 10
08.00 "Добра година" - романтичен, дра-

ма, комедия (САЩ, Великобритания,
2006), режисьор Ридли Скот, в ро-
лите: Ръсел Кроу, Аби Корниш, Ал-
бърт Фини, Рейф Спол, Том Холан-
дър, Марион Котияр, Валерия Бруни
Тедески и др.

10.30 "Ривърдейл" - сериал, с. 4, еп. 11, 12
12.30 "Агент в оставка" - екшън, комедия

(САЩ, Австралия, 2001), режи-
сьор Джон Уайтсел, в ролите: Дей-
вид Аркет, Майкъл Кларк Дънкан,
Лесли Биб, Джо Витерели, Ангъс
Джоунс, Антъни Андерсън, Пол Сор-
вино и др.

14.15 "Ейва" - трилър (САЩ, 2020), режи-
сьор Тейт Тейлър, в ролите: Джесика
Частейн, Джон Малкович, Комън,
Джина Дейвис, Йоан Гръфъд, Колин
Фарел и др.

16.15 "Човекът, който знаеше твърде мно-
го" - трилър, драма (САЩ, 1956),
режисьор Алфред Хичкок, в ролите:
Джеймс Стюарт, Дорис Дей, Бренда
де Банзи, Бърнард Майлс, Ралф
Труман, Хилари Брук и др.

18.45 "Принцесата и дракона" - анимация,
семеен (Русия, 2018), режисьор Ма-
рина Нефьодова

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Джолийн" - драма (САЩ, 2008),

режисьор Дан Айърланд, в ролите:
Джесика Частейн, Франсис Фишър,
Рупърт Френд, Дърмът Мълроуни,
Чаз Палминтери, Майкъл Вартан,
Териса Ръсел и др. [14+]

23.30 "Немислимото" - фантастика, ек-
шън, романтичен (Швеция, 2018),
режисьор Виктор Данел, в ролите:
Кристофер Норденрот, Лиса Хени,
Йеспер Баркселиус, Пиа Халвор-
шен, Магнус Сундберг и др. [14+]

02.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 4, еп.
11, 12

04.00 "Книжарница "Мостът": Ново нача-
ло" - драма (тв филм, САЩ, 2016),
режисьор Майк Рол, в ролите: Кейти
Финдли, Уайът Наш, Тед Макгинли,
Фейт Форд, Стив Бейсик, Андреа
Брукс 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) -
сериал

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 - централна еми-

сия
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
03.30 "Намери ме" - сериал /п/
04.30 "Черно-бяла любов" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.30 "Холивудски новини"
07.00 "Снежен празник" - семеен филм с

уч. на Тревър Донован, Линди Буут,
Джо Тейсман, Андрю Дърбан и др.

08.50 "Коледна загадка" - романтичен филм
с уч. на Тия Моури, Джеси Хътч,
Патриша Ричардсън, Агам Дарши и
др.

11.00 "Духът на Коледа" - романтичен филм
с уч. на Катрин Бел, Ерик Клоуз, Кен
Тремблет, Малкълм Стюарт, Емили
Холмс и др. /п/

12.50 "Холивудски новини"
13.30 "Вкусът на Коледа" - романтична

комедия с уч. на Лора Бел Бънди,
Брендън Зуб, Палома Квятковски

15.30 "Виж кой говори пак" - комедия с уч.
на Джон Траволта, Кърсти Али, Олим-
пия Дукакис, Елиас Котеас и др. /п/

17.10 "Мис Слоун" - трилър с уч. на
Джесика Частейн, Марк Стронг, Джон
Литгоу, Джейк Лейси, Алисън Пил,
Сам Уотърстоун и др.

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

21.00 "Безпощадно" - екшън с уч. на Дуейн
Джонсън, Оливър Джаксън-Коен, Кар-
ла Гуджино, Били Боб Торнтън, Том
Беринджър и др.

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

00.00 "Свърталище" - ужаси с уч. на Кат-
рин Мари Стивънс, Уил Бритейн,
Лорин Маклейн, Андрю Колдуел
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Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.

Студено
Днес над Западна България се очакват краткот-

райни превалявания от сняг. Най-студено се очак-
ва да бъде в Кюстендил (-13 градуса), Перник, Бла-
гоевград и Смолян (-12 градуса). Минималната тем-
пература в София ще бъде -9 градуса. Над Източ-
на България ще бъде слънчево и без валежи.

В сряда, четвъртък и петък времето остава без
промяна. Минималните температури ще са между
-12 и -4 градуса, а максималните между -4 и 0
градуса.

 В събота и неделя над Западна България вале-
жите от сняг ще продължат, над източната част от
страната ще бъде предимно слънчево. Минимал-
ните температури ще са между -12 и -4 градуса, а
максималните между -4 и 3 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Джолийн" -
драма (САЩ, 2008), в ролите: Джесика Частейн,

Франсис Фишър, Рупърт Френд, Дърмът
Мълроуни, Чаз Палминтери, Майкъл Вартан,

Териса Ръсел и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 15

ВОДОРАВНО: Майонеза. Амири (Мирза). Кора.
"Атис". Ким. Копитар. Па. Нат (Мари Жозе). Надал
(Рафаел). Коз. Далак. Лам. Рила. Авак. "Тараре". Ба-
калов (Слав). Надине. Напор. "Кал". Нед. Раликор.
Ди. Лан (Мишел). Лосев (Олег). Сал. Пирин. Вал.
Ками. "Има как". "Маро". Секатор. Канава. Нас (Ин-
геборг). Котон (Йожени). Сос. "На терен". "Да". Лат.
Толен (Анри). Там (Игор). Соват. МАН. Рани. Зарин.
Рафинат. Николов (Чавдар). Колики.
ОТВЕСНО: Садина. "Авели". Енолози. Малак. Дарик.
Савак. Док. Таван. Ниман (Алберт). Таро. Нок. Ка-
лар. Натан (Жак). Тил (Йозеф). Перон. Копал. Ко-
сат. Но. Запал. Воловар. Том. ТА. "Идат". Рисак. Ке-
лар. Атаман. Кел. Коренак. Чатал. Раков (Запрян).
"Матен". Фо (Дарио). Мир. Радар. Канон. Рил. Мис.
Кирил. Саран. Тани (Йоко). Полен. Дамов. Данак.
Липаза. Едили. "Адамити".
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Навършват се 84
години от рождението на
великия Владимир Висоц-
ки. Бунтар, романтик,
борец за истината и
просто велик поет, без
когото културата нямаше
да е същата. Владимир
Висоцки е Хамлет-ът на
своето време. Пронизва-
що искрен и истински
талантлив, времето не му
стига нито да си до-
живее, нито да до-пее.
Силата на смъртта се
обезкуражава, когато все
още могат да звучат
неговите песни. С харак-
терния му дрезгав глас,
както преди, и сега, той
е променил и променял с
влиянието си много хора
по света, от тийнейджъри
до възрастни. Опирайки
се винаги на справедли-
востта и истината без
компромиси, със страст-
та си, с която изразява,
Висоцки предупреждава
къде са пропастите и
нервите на времето. Той
винаги е близо до съ-
вестта.

За малкото години
живот, Висоцки получава
огромната подкрепа на
хората и никаква такава
от официалната власт. Той
не получава "експертната"
оценка, че е поет, макар
много руски поети да го
подкрепят открито. Не
дочаква оценката, която
биха му дали, ако беше
останал дълголетник, но
това може би прави
фигурата му още по
антисистемна и бунтарс-
ка, разкъсваща структури
и категории, в които сме
свикнали да поставяме
изкуството, а това е
грешка.

През 2017 г. Всеруски-
ят център за изследване
на общественото мнение
(VTsIOM) проведе проуч-
ване, за да определи в

Áàðäúò è àêòüîð å êóìèð íà ðóñêàòà, à è íà ñâåòîâíàòà
ïóáëèêà, à ïîïóëÿðíîñòòà ìó è äíåñ å ñðàâíèìà ñ òàçè
íà Þðèé Ãàãàðèí è ìàðøàë Æóêîâ

класация големите идоли
на ХХ век за руснаците.
Анкетираните поставят
на първо място Юрий
Гагарин, Владимир Ви-
соцки на второ и Георгий
Жуков на трето. Само 1%
от анкетираните призна-
ват, че чуват името
Висоцки за първи път.
47% споделят, че го
обичат, най-вече като

певец, 13% - като театра-
лен и филмов актьор,
25% - като поет.

Роден в бедно семейс-
тво в Москва през бурна-
та 1938 г., Владимир
Висоцки се превръща в
изключително талантлив
певец, композитор и
актьор. Сред най-добрите
му роли в киното са
капитанът от милицията в
телевизионния сериал
"Мястото на срещата да
не се променя", офицер
от "Бялата армия" в
"Служили двама другари"
и Дон Жуан в "Малки
трагедии". Най-известната
му роля в театъра е
Хамлет в постановката на
театър "Таганка" - прогре-
сивната сцена на Москва
през 1960-те и 1970-те
години.

Всичко, което прави
Висоцки - независимо
дали е в театъра, дали

пее или просто живее - е
направено с "надрыв" (в
превод от руски - болез-
нено напрежение). Това
състояние се определя
като много силно напре-
жение, обхващащо всички
чувства, емоции и жизне-
на сила на човека. Умира
твърде млад - на 42
години, на върха на
славата си. За съжаление

има и тъмна страна и
животът му е помрачен от
алкохол и наркотици. На
25 януари той щеше да
навърши 80 години.

Животът му много
прилича на живота на
холивудска филмова

звезда. Той винаги е имал
скъпи коли, модерни
дрехи и, разбира се, най-
красивите жени. Послед-
ната му съпруга е френс-
ката актриса Марина
Влади.

Висоцки композира
почти 600 песни, които
изпълнява на китара. Ето
няколко, които все още
са популярни и със
сигурност са израз на
мистериозната руска
душа.

Поет, писател, актьор

и бард: песните на Ви-
соцки се превръщат в
нова "енциклопедия на
руския живот", а офици-
алните власти го игнори-
рат до периода на перес-
тройката. И чак тогава
започват да обръщат

внимание на факта, че
този човек се превръща
в една от централните
личности на руската
култура на 20 век, оказа-
ла силно влияние върху
формирането на възгле-
дите на немалка част
негови съвременници.

Давал е концерти
освен из всевъзможни
мазета и ъндърграунд
пространства, в които са
се събирали огромни
тълпи негови сърцати
почитатели, също така и
за служители на КГБ, а
касетки с негови записи
са слушали децата на
съветския лидер Леонид
Брежнев Галина и Юрий
Брежневи, така и децата
на шефа на КГБ Юрий
Андропов.

Когато умира, Москва
е Олимпдиада. Излиза
кратко съобщение във
вестник "Вечерна Моск-
ва" - "Поетът умря", след
което главният редактор
на вестника е уволнен. И
без тези редове, въпреки
Летните олимпийски
игри, страната вече е
знаела. Хиляди, хиляди,
хиляди се стичат в Моск-
ва, за да се сбогуват.
Пред театър "Таганка",
където е работил, се
стичат огромни тълпи от
хора, за да поднесат
своята почит. В деня на
погребението му хора
има дори по покривите
на съседните сгради. ç

Æèòåéñêèòå âúçëè íà ðîäîï÷àíèíà
 Има книги, които

завършват определен
писателски кръг, книги -
поанти; има и книги,
които обобщават опреде-
лени отрязъци време и
стават нарицателно име
на същото това време;
има книги, които се
превръщат в знаково
постижение на писателя
и намират широк резо-
нанс в общественото
съзнание. Понякога този
отзвук по принципа на
синекдохата припокрива
личното писателско поле,
носещо атмосферата на
родния край, имената на

любими хора, на спътни-
ци и разпътници в живо-
та му.

Верен на своя изоб-
разителен усет, Мюмюн
Тахир и в новия си
роман "Възел" посвещава
вдъхновението си на
своя роден край - Източ-
ните Родопи, които в
него лице се сдобиват с
проникновен, обективен
и сърдечен летописец.
Героите му се движат,
реализират и действат в
обетованото  пространст-
во на родната земя,
където се преплитат
четирите човешки време-

на. Всяко от тях е обаг-
рено от призивте на
делника, от надеждите,
чувствата и постъпките
на героите, които и в
екстремалните условия
на връхлитащото без-
времие успяват да отсто-
ят вярата и достойнство-
то си.

Експресивен, дина-
мичен и увлекателен е
езикът на тази дъхава
книга, създадена с обич
и разбиране на човека -
единствената вечност в
тоя ефирен свят.

Иван ЕСЕНСКИ

С Марина Влади


