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Председателката на БСП Корнелия Нинова, припом-
няйки гласуваните в парламента по предложение на
партията закони през изминалата седмица, най-важни-
ят от които е - безплатни учебници за учениците от
първи до дванадесети клас, написа:

- Първо: 282 000 деца ще ползват безплатни учеб-
ници от 2024 г. 300 лв. за едно дете и 600 за две ще
спести всяко семейство.
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Следващата ни стъпка е промяна в съдържанието.
Не можете да си представите с какви безумия пълнят
главите на децата ни;

- Втората добра новина е, че спасихме децата от
опита да бъдат настройвани срещу родителите си, да
водят дела срещу тях от 3-годишна възраст, да бъдат
отглеждани от социални служби и обучавани от непра-
вителствени организации. < 3
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ЦСКА завърши 0:0 с тима
на Македония Гьорче
Петров в предпоследната
си контрола от зимния
лагер в Турция пред
погледа на треньора на
северномакедонския
национален отбор по
футбол Благоя Милевски.
Така "червените" вече
имат две поредни нулеви
равенства на турска
земя, както и две загуби
и една победа, а днес
излизат срещу Шахтьор
(Караганда) в последната
си проверка. ЦСКА и
Македония ГП излязоха
на терена с фланелки с
надпис "НЕ на насилието"
заради инцидента с
пребития секретар на
българския клуб "Цар
Борис III" в Охрид,
23-годишен българин
Християн Пендиков. ç
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Зеленики поиска от САЩ
ракети с голям обсег
За да се справи с врага,
страната ни има нужда от
ракети с голям обсег -
това беше един от
акцентите в среднощното
обръщение на президента
Володимир Зеленски рано
в неделя. Украйна се
нуждае от ракети с
далечен обсег, за да
попречи на (руските)
окупатори да разположат
ракетните си установки
някъде далеч от фронто-
вата линия и да разруша-
ват с тях украинските
градове", каза Зеленски.
Той също така заяви, че
не бива да има никакви
"табута" при доставката
на оръжия за Украйна, за
да се защити от руската
агресия. "Ще направим
всичко възможно, за да
гарантираме, че партньо-
рите ни ще отворят тези
жизненоважни доставки,
включително доставката
на АТАСМS и други
подобни оръжия", каза
той. Според Politico
Зеленски безуспешно е
поискал ATACMS по време
на личния си разговор с
президента на САЩ Джо
Байдън във Вашингтон на
21 декември.

оскъпването на храните в България е
двойно по-голямо в сравнение с други
страни от Европейския съюз като
Италия и Франция например, показват
данни на европейската статистическа
служба Евростат. Цените на храните в
България са нараснали с 27% през
2022 г., във Франция с 13,1%, а в
Италия с 13,3%. Средно за страните от
ЕС повишението на цените на храните
е с 18,2% за година и също е значител-
но по-малкоq отколкото у нас. Рекордът
за поскъпване у нас се държи от яйца-
та. За година цените им са нараснали с
близо 65%, сочат още данните на Евро-
стат. Средно за страните от ЕС поскъп-
ването на яйцата е с около 30%, в Ита-
лия е с 22%, а във Франция със 17,2%.

Навършват се 169 години от рож-
дението на Стефан Стамболов - нас-
ледник на род със стари революци-
онни традиции, български револю-
ционер - делегат на БРЦК, един от
водачите на Старозагорското въс-
тание, а след Освобождението е дър-
жавник, строител на съвременна
България, защитник на българщи-
ната в териториите, населени с бъл-
гари, извън границата на Отечест-
вото. Един от малцината родни по-
литици, ефективно противопостави-
ли се на диктата на Великите сили
срещу малки народи като нашия. За-
емал постовете на депутат, предсе-
дател на парламента, регент и ми-
нистър-председател, поставял в рам-
ките на своята държавническа дей-
ност неизменно националния ин-
терес и модернизацията на Бълга-
рия над всичко друго. Зверски убит
в центъра на София, отричан от ед-
ни и боготворен от други, той e при-
мер за лидерство и патриотизъм от
най-висша степен.

Поклон пред паметта и делото
на Стефан Стамболов! ç
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аскоро прочетох в
уважаван български
всекидневник статия
от сънародник, който

твърдеше, че нашенската
инфлация не била вносна
(както уверяваше бивш
"редовен" министър), а си
била чисто българска. Made
in Bulgaria! И следваха
хладнокръвно поднесени
факти , че най-бедната
страна в Европа е с инф-
лация 10 - 15 процента
повече от другите държави
в Европа. Или например, че
минималната заплата у нас
е около 400 евро, а в Ис-
пания - над 1100... А пък
цените там, в страната на
фламенкото, били доста по-
ниски от тези у нашенско.

И толкова. Спокойни,
научно аргументирани ста-
новища без капка емоции.
Ами какви ти емоции? На-
ли става дума за "свеще-
ната крава" на нашата де-
мокрация - пазара! За та-
зи тема трябва диплома-
тичност, уважителност, мно-
ого внимателен подход!

И отново питам: трябва
ли да се говори спокойно
по този въпрос? Отговорът
ми е категорично "Не". За-
щото не става дума за ис-
тински пазар, а за масова
спекулация, за един стра-
ховит валс на търгашите. За
един опит да се вземат и
последните стотинки на жес-
токо обеднелите българи!

Спокойно, чувам гласо-
вете на мъдрите говорещи
глави. Спекула винаги е
имало, но пазарът я конт-
ролира с правилата си, а
държавата - с демократич-
ното си законодателство.
Но и това не важи за на-
шенско. Нито пазарът от-
ворил алчно уста контро-
лира, още по-малко дър-
жавата в сегашния си ока-
ян вид. Къде са контрол-
ните органи по качеството
и цените на храните? Или
в защита на гражданите?
Или и те, притихнали, ча-
кат поредните избори?

И още нещо: има два
вида наказания за дока-
зана спекула - в мирно вре-
ме и при извънредни ситу-
ации (война, природни бед-
ствия, епидемии и др.). При
извънредни ситуации, в поч-
ти всички държави, нака-
занието за спекуланти е
едно - СМЪРТ. А при ре-
довни ситуации - санкции,
глоби, фалити...

И питам - дали днес
при взривове на война на
няколкостотин километра
от нас, при наши участия
в Украинската криза - не-
преки (и доста по-преки),
обстановката може ли да
се нарича "мирна"? Когато
само за няколко американ-
ски военни самолета - все
още на хартия, държавата
ни плаща - днес и сега -
МИЛИАРДИ долари? Това
нормална мирна обстанов-
ка ли е?

Кошмарният валс на тър-
гашите - едри и дребни -
трябва да бъде спрян неза-
бавно. Ако сме все още дър-
жава и някой мисли за жи-
вота на милионите българи.
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Подобно е положението със сиренето. У
нас за година то е поскъпнало с 38,4%,
сочат данните на Евростат. А средно за
страните от ЕС повишението на цените
на сиренето е с 26,9%. Месото у нас
също е поскъпнало значително повече
спрямо средното увеличение за страните
от ЕС. В България цените му са нарас-
нали с 27,5% през миналата година, а
средно за ЕС поскъпването е само със
17%. Над средното за ЕС е и поскъпва-
нето на зеленчуците у нас с 21,5% за
година.  Бившият министър на финан-
сите Асен Василев често казваше, че
има внос на инфлация и това е причи-
ната за високата инфлация в България.
Данните на Евростат показват, че това
не е вярно. < 5
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МВР залови
полицайка с
марихуана
25-годишна полицайка е задър-
жана с трева в личния й авто-
мобил, съобщи NOVA. При про-
веждането на специализирана
полицейска операция до Раз-
лог в събота следобед е спрян
лека автомобил. При провер-
ката шофьорката се легитими-
рала със служебната си карта
на полицай от столичното Сед-
мо РУ.  Колегите й не се впе-
чатлили от служебната карта
и направили проверка на ав-
томобила, където открили па-
кет със суха зелена тревиста
маса. Полевият наркотест ре-
агирал на марихуана, а тегло-
то е 0,5 кг. Служителката е за-
държана за 72 часа с поста-
новление на прокуратурата.

200 000 лв. глоба
за фирма ако пак
умишлено счупи
жълто паве
200 000 лв. е глобата, която
ще наложа на фирмата "Трейс
груп холд", ако се установи,
че неин работник за втори път
умишлено чупи цяло жълто ке-
рамично паве, заяви столич-
ният кмет Йорданка Фандъко-
ва в профила си във фейс-
бук.  През октомври минала-
та година вече наложих санк-
ция от 100 000 лв. за доказа-
но умишлено чупене на цяло
керамично паве от работник
на фирмата. Налагането на
максималния размер на сан-
кцията е задължително, както
при повторно нарушение, под-
чертава Фандъкова.

Медицинските
хеликоптери ще летят
от 5 града
Ако всичко върви нормално, до
края на годината би трябвало
да имаме един, а може и два
медицински хеликоптера, зая-
ви командирът на Държавния
авиационен оператор (Авиоот-
ряд 28) ген.-майор Златко Зла-
тев в предаването на БНТ "Де-
нят започва с Георги Любенов",
цитиран от "Сега". Очаква се
тези дни авиоотрядът да пое-
ме дейността на специално съз-
даденото дружество "България
Хели Мед Сървиз", а то само-
то да бъде закрито от прави-
телството. За момента планът
е първите 6 вертолета да бъ-
дат разположени в София,
Пловдив, Варна, Ямбол и Дол-
на Митрополия. Опцията а е
вертолетите да са 6+2 и така
да се покрие цялата страна,
посочи ген.-майор Златев.
всички български граждани.

ДСБ даде мандат на коалиция
"Демократична България" да се яви
на парламентарните избори заедно
с "Продължаваме промяната".
Решението бе взето на национално-
то съвещание на партията в събота.

Съпредседателят на "Продължа-
ваме промяната" (ПП) Кирил Петков
определи като първа стъпка на
голям процес обединението между
формацията му и коалицията "Де-
мократична България" (ДБ. " Това,
което ще видите е, че следващите
три месеца този процес ще продъл-
жи като една лавина", каза Петков,
който присъства на Националното
съвещание на ДСБ.  Съпредседате-
ля на ДБ Христо Иванов не смята,
че предизборна коалиция с ПП ще
доведе до силно реформаторско
мнозинство, а това няма да се
провали заради реденето на общи
листи.

ПП смята да съди Бойко Бори-
сов за твърдения от вчера, че
партията е прибрала 800 млн. лв.
комисиони от продажба на оръжия
за Украйна в мандата на четворна-
та коалиция, стана ясно от изявле-
ние на Асен Василев.  "Ще му
спретнем още едно дело, да си се
защити. И ако наистина има коми-
сиони, да го докаже", заяви той
вчера пред БНР.

"Няма как да има комисиони,
при положение че контрагентът е
Пентагонът. Това, което се случи, е,
че българската оръжейна промиш-
леност работи на макс и успя
наистина да помогне на Украйна -
по начин, по който нито едно
дарение не може да го направи,
защото българската държава не е в
състояние да даде дарение от 2 или
3 милиарда евро на която и да е
друга държава, нито е нормално.
Това са средства, които са влезли
в българската оръжейна индустрия
и са отишли за заплати, за работа
на тези заводи", каза още Василев.

"Сделката е абсолютно ясна -

Англия и САЩ купуват оръжие с
краен получател Полша. Няма как
Корнелия Нинова да е държана в
неведение, защото всички сделки
минаваха с неин подпис и с подпис
на министъра на отбраната", добави
Василев. "Всичко минава през
Междуведомствената комисия, там
са представени всички служби. С
два подписа се вземат решенията -
на министъра на отбраната и на
министъра на икономиката", доуточ-
ни Василев. Според него условието
да не се изпраща оръжие директно
за Украйна е изпълнено, като това
значително намалявало риска за
България. ç
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Централната избирател-
на комисия очаква укази-
те на президента Румен Ра-
дев за насрочване на из-
борите и определяне на на-
именованията и границите
на изборните райони, въз
основа на което да вземе
решение за броя на ман-
датите по отделните райо-
ни. Това каза вчера пред
БНР председателят на Цен-
тралната избирателна ко-
мисия (ЦИК) Камелия Ней-
кова. По думите й в около
1/3 от изборните райони се
очаква да има промяна в
броя на мандатите. Нейко-
ва добави, че в ЦИК тряб-
ва да съобразят от една
страна разпоредбата на
Изборния кодекс, която ос-
тана непроменена, че в
един изборен район не мо-

Ръководителите на ДСБ и ПП заявиха, че не очакват проблеми около избираемите места
в общите листи

Снимка Фейсбук/ДСБ
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же да има по-малко от че-
тири мандата и заедно с
това ЦИК са се съобрази
с данните на Националния
статистически институт
след последното преброя-
ване на населението.

В предаването "Неделя

сан отразеният вот, след ко-
ето трябва да се сгъне по
начин, който не позволява
да се разкрие тайната на
вота, и на гърба да се пос-
тави печат от СИК... Не мо-
жем да говорим за бюлети-
на за машинно гласуване от
порядъка на 50-60 см, как-
вато е обичайно дължина-
та на една хартиена бюле-
тина".

"Хартия ще има. Избори-
те ще бъдат произведени",
категорична бе Камелия
Нейкова. Тя разказа, че чле-
новете на СИК ще получат
възнаграждение, което ще
бъде не по-малко от 1/4 от
минималната работна зап-
лата: "Което е около 195 ле-
ва. При около 85 лева, кои-
то са получавали на послед-
ния вот през октомври". ç

Камелия Нейкова

150" тя посочи, че бюлети-
ната за машинното гласу-
ване трябва изглежда така,
както законодателят пред-
вижда: "След като избира-
телят гласува с машина,
трябва да се отпечата бю-
летина, върху която е изпи-

Ïåò ïàðòèè ïîëçâàëè èìîòè ÷àñòíà äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò
След последните парла-

ментарни избори, девет от
политическите партии отго-
варят на изискването да са
получили не по-малко от ед-
но на сто от действителни-
те гласове, което предпос-
тавя възможността да зая-
вят пред областния управи-
тел предоставянето на имот
- частна държавна собстве-
ност. Това каза служебният
министър на регионалното
развитие и благоустройст-
вото арх. Иван Шишков в
отговор на депутатски въп-

рос, предаде БГНЕС.
От деветте правоимащи

партии, пет ползват имоти-
те си. Това са БСП, ГЕРБ,
"Има такъв народ" (ИТН),
"Възраждане" и "Демократи
за силна България" (ДСБ).
БСП ползва четири имота
частна държавна собстве-
ност, ГЕРБ - два, ИТН - един,
"Възраждане" - един, а ДСБ
- два, съобщава Шишков.

БСП ползва имоти на ул.
Леге, ул. Позитано и още
два в район Надежда. ГЕРБ
ползва два имота - район

"Триадица" на бул. "Витоша".
За ИТН е дадено съгласие
с решение на МС от 9 май
2022 г. за учредяване на
безвъзмездно право на пол-
зване за срок от 10 години
върху имот - частна държав-
на собственост, намиращ се
в София, район "Триадица",
бул. "Витоша". "Възраждане
има имоти в район "Сре-
дец", на пл. "Петко Р. Сла-
вейков". ДСБ ползва 2 имо-
та - в София, район "Триа-
дица", два етажа в сграда
на бул. "Витоша". ç

Иван

Шишков
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Íà òîçè äåí

:

Събития
” 1649 г. - Кралят на
Англия Чарлз I е обезгла-
вен.
” 1661 г. - Тялото на
Оливър Кромуел, лорд-
протектор на Англия, е
ексхумнирано две и
половина години след
смъртта му и е извършена
формална екзекуция.
” 1912 г. - Шведският
писател Алфред Йенсен
номинира Пенчо Славей-
ков за Нобелова награда
за литература.
” 1933 г. - Адолф Хитлер
е назначен за канцлер на
Германия.
” 1948 г. - Индийският
пацифист и духовен водач
Махатма Ганди е убит в
Делхи от религиозен
фанатик.
” 1972 г. - Кървава
неделя: войници на
Обединеното кралство
убиват 14 цивилни гражда-
ни, демонстриращи за
човешки права в Северна
Ирландия.

Родени
” 1875 г. - Атанас Буров,
български финансист и
държавник
” 1882 г. - Теодор
Траянов, български поет
” 1882 г. - Франклин
Делано Рузвелт, 32-ри
президент на САЩ
” 1894 г. - Борис III, цар
на България
” 1900 г. - Исак Дунаевс-
ки, съветски композитор
” 1901 г. - Тодор Боров,
български библиограф
” 1927 г. - Улоф Палме,
министър-председател на
Швеция
” 1930 г. - Джийн Хек-
ман, американски актьор
” 1944 г. - Цветана
Манева, българска актри-
са, избирана за депутат и
кандидат-член на ЦК на
БКП
” 1951 г. - Фил Колинс,
британски музикант
” 1957 г. - Златин
Тръпков, български дипло-
мат, посланик в Холандия
и президентски съветник
” 1962 г. - Абдула II, крал
на Йордания
” 1968 г. - Фелипе VI,
крал на Испания

Починали
” 1948 г. - Орвил Райт,
американски самолетен
пионер
” 1993 г. - Светослав
Рьорих, руски художник
” 2015 г. - Жельо Желев,
първи лидер на СДС,
философ и дисидент,
президент на Република
България между 1990 и
1997 г.
” 2022 г. - Стефан
Солаков, български
журналист

С пълно единодушие парламентът
прие учебниците за всички ученици
от 1-и до 12-и клас да са безплатни.

Промените в закона за предучи-
лищното и училищното образование,
предложени от БСП, събраха пълно
мнозинство - 190 гласа "за". Зако-
нопроектът влиза в сила от учебна-
та 2024 - 2025 г.

Лидерът на БСП Корнелия Нино-
ва благодари за постигнатото съгла-
сие.

"Благодаря за подкрепата. Това е
една дългогодишна битка за българс-
ките деца. Едва ли често се вижда
такова единодушие - 190 гласували,
190 "за". Благодаря ви. Особено след
острите реплики и лични обиди, кои-
то си разменихте сутринта. Показах-
ме, че можем да направим нещо доб-
ро за българските деца."

Необходимите средства за безп-
латни учебници от 8-и до 12-и клас
към момента, с отчетен инфлационен
индекс, възлизат на около 80 млн.
лв. за първата учебна година от при-
лагане на законопроекта, съответно
по 8 млн. лв. за втората и третата
година от ползването на учебниците,
посочват в мотивите си вносителите.

"Промените в Закона за предучи-
лищно и училищно образование, ко-
ито се относят до осигуряване на без-
платни учебници и за учениците от 8-
и до 12-и клас, не са нови като пред-

В свое изказване в НС
Корнелия Нинова заяви:
"Първо, искам да деклари-
рам две неща. Няма нищо
по-отвратително от насилие
над дете, жена, мъж, човек
в слабо състояние и всяко
живо същество. Няма нищо
по-отвратително. И второ,
всеки български гражданин
е свободен след 18 години
да определя как и с кого
да живее. И българската
Конституция казва, че не
може да има дискримина-
ция по полов, расов и т. н.
принцип. Декларирам тези
две неща като абсолютно
изконни ценности за БСП".
Това заяви от парламентар-
ната трибуна лидерът на
БСП Корнелия Нинова.

"Много се преплетоха те-
мите за Истанбулската кон-
венция и Закона за защита
от домашното насилие - и
има защо", допълни Нино-
ва и показа Решение №17
от 11 януари 2018 г., когато
правителството на ГЕРБ
внесе в НС ратификацията
на Истанбулската конвен-
ция. "Тогава нито "Продъл-
жаваме промяната" бяха в
парламента, нито "Възраж-
дане", така че ако обичате
- нито ни пришивайте към
едните, нито ни противопос-
тавяйте на другите.

Ïî èäåÿ íà ÁÑÏ ïàðëàìåíòúò
åäèíîäóøíî ðåøè, ÷å ó÷åáíèöèòå
äî 12-è êëàñ ùå ñà áåçïëàòíè
Íåîáõîäèìèòå ñðåäñòâà çà áåçïëàòíè ó÷åáíèöè îò 8- äî 12-è êëàñ
êúì ìîìåíòà ñà 80 ìëí. ëâ. çà ïúðâàòà ó÷åáíà ãîäèíà è ïî 8 ìëí. ëâ.
çà âòîðàòà è òðåòàòà ãîäèíà, îò÷åòîõà âíîñèòåëèòå

ÁÑÏ: Íå ïèòàéòå äåöàòà íè! Ñîöèàëèñòèòå ñïàñèõà
Áúëãàðèÿ îò Èñòàíáóëñêàòà êîíâåíöèÿ

"Нещо, с което не сме
съгласни - всяко дете от мо-
мента, в който проговори,
може да се оплаче от роди-
телите си. Тогава му се наз-
начава служебен адвокат,
тогава го поемат социални-
те служби и тогава някое
НПО, регистрирано по този
закон, започва да го обуча-
ва. И представете си, дори
детето да преосмисли, да
реши, че е сгрешило и да
иска да си оттегли жалбата
срещу собствените си роди-
тели, не може по силата на
този закон. Делото продъл-
жава и без негово съгласие
и съдът няма право да изис-
ква между него и родители-
те разговор, медиация. На-
ли приехме Закон за меди-
ацията? Нищо подобно, вед-
нъж станало ли е - детето -
настрана, то води дело сре-
щу родителите, служебен ад-
вокат, социални служби и
НПО, което да го обучава -
така пише в закона", обяс-
ни лидерът на БСП.

Тя посочи още, че спо-
ред Гражданския процесу-
ален кодекс и Закона за ли-
цата и семейството, с на-
вършване на 18-годишна
възраст лицата стават пъл-
нолетни и напълно способ-
ни чрез своите действия да
придобиват права и да се

задължават, а лицата, кои-
то не са навършили 14-го-
дишна възраст са малолет-
ни - и вместо тях и от тяхно
име, правни действия из-
вършват техните законни
представители. "Значи, по
всички български закони
едно дете до 14 години е
малолетно, след 18 - има
всички права, само по то-
зи закон 3-годишно дете, ко-
ето току-що е проговорило,
може да се оплаче от ро-
дителите си, че не му дават
да яде нещо, което иска, но
което би било вредно за
здравето му - и този роди-
тел става домашен насил-
ник чрез бездействие?", по-
пита Нинова.

"Уважаеми колеги, мал-
ко ли са разделителните ли-
нии в българското общест-
во, че искате да противо-
поставим и деца на роди-
тели? В най-святата човеш-
ка единица - семейството.
И тази разделителна линия
ли искате да се сложи?", по-
пита лидерът на БСП от
парламентарната трибуна.

Нинова говори и по те-
мата за неправителствени-
те организации и посочи:
"Вижте какви права им да-
ваме по закон на тези неп-
равителствени организации
- подготовка и одобряване

на програмите в учебните
заведения. Поне училище-
то трябва да е държавна
грижа. И там трябва да се
учи българска история, бъл-
гарски класици, българско
родолюбие и българско съз-
нание", категорична бе тя.

"Съдът в Страсбург се
произнесе преди няколко
дни и се произнесе така:
"ЛГБТ тематиката не вреди
на децата в училище, лес-
бийки, гейове, бисексуални,
транссексуални и т. н. обу-
чения не вредят на децата
в училище. Навързвате ли
нещата? Даваме права на
НПО-та да пишат програми-
те в училище, да изнасят се-
минари и конференции, а
съдът им дава право да пре-
подават ЛГБТ идеология в
българските училища на 3-,
4-, 5-, 6-годишни деца", зая-
ви Нинова.

"След 18 години правете
каквото искате, уважаеми
български граждани, но на-
истина не трябва да пипа-
те децата, защото нашата
битка е за душите на деца-
та, не е за различните по
сексуална ориентация. Не
пипайте децата, не им тро-
вете главите още в учили-
щата с тези обучения, об-
разования в ЛГБТ", призо-
ва тя. ç

ложения за БСП. И в рамките на 44-
тото народно събрание при обсъж-
данията за бюджета ние сме прави-
ли това предложение."

Това заяви зам.-председателят на
БСП и зам.-председател на Комисия-
та по образованието и науката в пар-
ламента Ирена Анастасова по време
на дебатите.

"Приоритет при нас е образова-
нието, но и социалната сфера. Няма
как да обясните на един родител, кой-
то има двама гимназисти и работи
за минималната работна заплата, че
трябва да даде 800 лева за тези деца
на 15 септември, за да им купи учеб-
ници. Ето това ни е водило във всич-
ките години, когато сме правили те-

зи предложения", посочи депутатът от
левицата.

От "БСП за България" са убедени,
че осигуряването на безплатни учеб-
ници за всички деца и ученици е не-
отменимо условие за равен достъп
до образование. Анастасова уточни,
че това включва както учебниците в
електронен вариант, така и тези на
хартия.

"В България ножицата между бед-
ни и богати толкова се разтваря, че
няма как и в българското училище да
си позволяваме да делим децата на
бедни и богати", заяви от трибуната
Ирена Анастасова и продължи: "Учеб-
ник трябва да има осигурен от дър-
жавата за всяко дете в предучилищ-
ните групи и за всеки ученик от 1-и
до 12-и клас. Грижа на държавата е
всеки ученик да има учебник, а гри-
жа на учителя е да ги накара да ги
ползват", посочи тя.

Депутатът от БСП обясни, че как-
то всичко опира до пари, така е и в
системата на образованието. "Само
че повече от 30 години ние си позво-
лявахме да финансираме системата
на образование на остатъчен прин-
цип - каквото остане. И резултатите
ги виждаме. Колкото и да е трудно в
момента и да нямаме бюджет, тряб-
ва да намерим начин да ги дадем те-
зи средства за децата и за ученици-
те", категорична е тя. ç
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В основата на съв-
ременната икономика
е потреблението. Труд-
но можем да си я
представим без дохо-
ди и без заети хора.
Що се отнася до зе-
меделието, годишното
заплащане на труда е
по-ниско от останали-
те сектори на иконо-
миката. Най-добри по-
казатели в ЕС има
Франция - около 30
процента от себестой-
ността на продукция-
та работодателите от-
делят за заплащане на
работещите в сектора,
у нас този показател
е около 15 процента.
Това е една от причи-
ните за недостига на
работна ръка, каза
доц. Божидар Иванов,
изпълнителен дирек-
тор на Институт по аг-
рарна икономика
(ИАИ), по време на
първия дискусионен
форум на Федерация
на независимите син-
дикати от земеделие-
то (ФНСЗ) на тема
"Заетост и доходи в
сектор земеделие в
България", който се
провежда в рамките
на партньорски про-
ект за повишаване ка-
пацитета, участието и
ефективността на со-
циалните партньори
при взаимодействие с
администрацията в
процеса на вземане
на решения и изработ-
ване и прилагане на
политики в сектора.

Âñåêè òðåòè íà ïîëåòî å íàä 65 ãîäèíè
Ãðåøíàòà àãðàðíà ðåôîðìà, èçâúðøåíà
ïðåäè 30 ãîäèíè, ïðîäúëæàâà äà îêàçâà
ñåðèîçíè ñîöèàëíè ïîñëåäèöè è äî äíåñ

Уменията и
компетенциите
са под въпрос

Сектор "Селско сто-
панство" е сред най-ди-
намично развиващите
се по отношение на
технологична модерни-
зация, роботизация и
прилагани политики.
Дигиталната и зелена
трансформация поста-
вят нови предизвика-
телства пред сектора и
пред ключовите играчи
в него за действия и
решения в кризи. Ра-
ботната сила в отрасъ-
ла е количествено не-
достатъчна, но и кри-
тична като умения и
компетенции. Не е тай-
на, че доходите на за-
етите и особено на на-
етите работници в от-
расъла са ниски, под
средните за страната,
а осигурителните им
права са ограничени,
обясни Валентина Ва-
сильонова, председа-
тел на ФНСЗ.

Според цитираните
от доц. Иванов данни,
между 2007 и 2019 г. в
ЕС работната сила на-
малява с около 20 про-
цента, а в света - със
7 - 8 процента. В Бъл-
гария темповете са до-
ри по-големи и по-бър-
зи. "За същия период
у нас работната сила е
намаляла почти три пъ-
ти спрямо тази в све-
та. Това са по-бързи
темпове, отколкото зе-
меделието може да си

позволи", коментира
той. Изпълнителният
директор на ИАИ обяс-
ни, че когато стойнос-
тите са отрицателни,
има изпреварващо на-
маление на работна си-
ла и тя намалява по-
бързо от капитала.

Трудностите пред
набавянето на сезонна
работна сила са в не-
възможността на бъл-
гарското земеделие да
осигури трайна сезон-
на ангажираност, зая-
ви доц. Иванов. Като
един от устойчивите пъ-
тища за преодоляване
на проблемите в сек-
тора, той посочи мо-
дернизацията и внед-
ряването на нови тех-
нологии за заместване
на работна сила.

72% от заетите
в отрасъла са
мъже

Друг безспорен
проблем, който беше
подчертан няколко пъ-
ти по време на фору-
ма, е застаряващата
работна сила - домини-
ращата възраст в зе-

лащането в земеделие-
то. Вариацията на сред-
ната заплата зависи от
много фактори и не са-
мо от усилията на ра-
ботника - производител-
ността в сектора се е
повишила, но няма
връзка със заплащане-
то", коментира Любос-
лав Костов, директор
на Института за соци-
ални и синдикални из-
следвания на Конфеде-
рация на независими-
те синдикати в Бълга-
рия (КНСБ) и главен
икономист на конфеде-
рацията. Според него
тази и миналата годи-
на секторът има най-го-
лямо основание да ис-
ка ръст на доходите. Той
цитира данни, според
които през 2021 г. брут-
ната добавена стойност
расте с 8 процента, ръс-
тът за селското стопан-
ство е 30 процента.
През първите 2 триме-
сечия на настоящата го-
дина също се наблюда-
ва ръст. "Този отрасъл
се намира във възходя-
ща фаза и няма логика
страната ни да е нетен
вносител, а не нетен из-
носител", подчертава
Костов, отбелязвайки,
че числата са в полза
на работещите - да ис-
кат по-голямо възнаг-
раждение.

По думите на Васи-
лева грешната аграрна
реформа, извършена
преди 30 години, про-
дължава да оказва се-
риозни социални пос-
ледици и до днес. "Та-
ка от страна износител,
се превърнахме във
вносител - внасяме 75
процента от хранител-
ните продукти в момен-
та", каза тя. ç

Изкупната цена на бъл-
гарското сурово краве мля-
ко е с около 10 на сто по-
ниска от средната в Евро-
пейския съюз. Според дан-
ни на Европейската коми-
сия за месец декември 2022
г. средната изкупна цена в
ЕС е към 58 евроцента, а у
нас към 52 цента.

Най-висока цена на су-
ровото краве мляко полу-
чават животновъдите в Ир-
ландия - 69 евроцента. Най-
евтино се плаща на гове-
довъдите в Словакия - 46
евроцента. Във Франция,
Латвия и Литва изкупуване-
то също е под българските
цени и е между 49 и 51 ев-
роцента за кг. Млечните
производители от съседни-
те Гърция и Румъния про-
дават суровото мляко за
около 60 евроцента.

Българските изкупни це-
ни на кравето мляко са се
движили със 7 - 8 до 20 на
сто под средноевропейски-

Èçêóïíàòà öåíà íà ñóðîâîòî êðàâå ìëÿêî ó íàñ ñå äâèæè ñ 8 äî 20% ïîä ñðåäíàòà â ÅÑ

Ïðåç 2022 ã. èìà ñïàä â ïðîèçâîäñòâîòî
íà ïðåñíè ìëåêà è íà êðàâå ñèðåíå è ðúñò ïðè
ìàñëîòî è ìëÿêîòî çà ïèåíå ñ äîáàâêè

те в последните три годи-
ни, показват данни на
Брюксел. Най-голямо сбли-
жаване е регистрирано
през юни 2020 г., когато
имаше логистични пробле-
ми за вноса на чуждо су-
рово мляко. Най-голяма е
разликата през юли-август
2022 г., когато средноевро-
пейската цена е с 9 евро-
цента по-висока от средна-
та в България.

По данни на САПИ към
18 януари 2023 г. средната
изкупна цена на кравето
мляко е 1,07 лв. на литър.
На годишна база поскъп-
ването е с 33,8 на сто, а
на месечна с 0,9%. С най-
висок скок на годишна ба-
за е прясното мляко тет-
рапак на дребно. Към 18
януари то се продава в ма-
газините за 3,35 лева, кое-
то спрямо година по-рано
е с 51,6% по-скъпо. Краве-
то сирене на дребно се е
повишило за година с 41%,

а кашкавалът с 32,4 про-
цента.

В същото време през
2022 г. спрямо 2021 г. произ-
водството на пресни паке-
тирани млека у нас е нама-
ляло с почти 9%, на сирена
от краве мляко с близо 6 на

сто, на сметана с 13%. Ръст
има само в производството
на краве мляко за пиене с
добавки (+12,6%) и на мас-
ло (+16,5%). Основни вноси-
тели на млечни продукти у
нас са Германия с 8387 тона
и Полша с 8110 т. ç

меделието у нас в пе-
риода 2007-2020 г. е над
65 години (около 30
процента). Относно по-
ловото съотношение, в
сектора доминират мъ-
жете - 72 процента
спрямо 28 процента
жени. Доц. Иванов от-
беляза също, че земе-
делието у нас става все
по-бизнес ориентира-
но, за сметка на мал-
ките ферми.

"Гласовете на мла-
дите хора все още не
се чуват, особено в ди-
алозите относно поли-
тиките в селското сто-
панство и храните. За-
това е от решаващо
значение да се вклю-
чат и овластят млади-
те в зелените агрохра-
нителни системи и ве-
риги на стойност", ка-
за Андрея Щерев, пред-
седател на Българска-
та асоциация за кръго-
ва икономика и биотех-
нологии. Според него
трансформацията на
заетостта в сектора
чрез зелени работни
места за младежи е
ключов фактор. "Има
необходимост да се ин-

вестира в умения, пуб-
лични услуги, инфраст-
руктура и изграждане
на капацитет, за да се
създадат жизнени сел-
ски общности", заяви
Щерев. Той все пак от-
беляза, че не бива да
се поставя цифровиза-
цията като основен
приоритет - тя е цел за
постигане на добри
икономически модели.

Производител-
ността в секто-
ра се е повиши-
ла, но няма
връзка със
заплащането

Според Светла Ва-
силева, политически
съветник на ФНСЗ,
има необходимост от
адекватни финансови
мерки за привличане
на млади хора в секто-
ра. Тя подчерта, че дос-
та критична е също си-
туацията в образова-
телния и демографския
сектор на отрасъла.

"Бяха създадени съв-
сем грешни управленс-
ки норми относно зап-
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Поскъпването на храните в Бъл-
гария е двойно по-голямо в сравне-
ние с други страни от Европейския
съюз, като Италия и Франция, нап-
ример, показват данни на европейс-
ката статистическа служба Евростат.
Цените на храните в България са на-
раснали с 27% през 2022 г., във Фран-
ция с 13,1%, а в Италия с 13,3%. Сред-
но за страните от ЕС повишението
на цените на храните е с 18,2% за
година и също е значително по-мал-
ко, отколкото у нас.

Рекордът за поскъпване у нас се
държи от яйцата. За година цените
им са нараснали с близо 65%, сочат
още данните на Евростат. Средно за
страните от ЕС поскъпването на яй-
цата е с около 30%, в Италия е с
22%, а във Франция със 17,2%. Пос-
къпването на яйцата през миналата
година у нас се дължи главно на ог-
раничения внос, предимно евтини от
Полша. През миналата година оба-
че, е нараснал износът на яйца за
Украйна, а заради птичи грип в ре-
дица страни от ЕС е намаляло и про-
изводството.

Подобно е положението със си-
ренето. У нас за година то е поскъп-
нало с 38,4%, сочат данните на Ев-
ростат. А средно за страните от ЕС
повишението на цените на сиренето
е с 26,9%. У нас млякото е поскъпна-

ло с 38,9%, а цените на сиренето са
нараснали почти със същия процент.
Но в повечето страни от ЕС ситуа-
цията е различна. Млякото средно
за държавите от ЕС е поскъпнало с
31,1%, а повишението на цените на
сиренето е по-малко.

Месото у нас също е поскъпнало
значително повече спрямо средно-
то увеличение за страните от ЕС. В
България цените му са нараснали с
27,5% през миналата година, а сред-
но за ЕС поскъпването е само със
17%. Поскъпването на месото у нас
е по-малко отколкото на яйцата, мля-
кото и сиренето, защото има голям
внос.

Над средното за ЕС е и поскъп-

ването на зеленчуците у нас с 21,5%
за година, докато общо за страните
от ЕС повишението на цените им е
средно с 15%, според данните на Ев-
ростат.

Данните на Евростат показват, че
тенденцията за по-бързо покачване
на цените на храните у нас спрямо
повечето държави - членки на ЕС,
започва от август 2021 г., много пре-
ди войната в Украйна. Бившият ми-
нистър на финансите Асен Василев
често казваше, че има внос на инф-
лация и това е причината за висока-
та инфлация в България. Данните на
Евростат показват, че това не е вяр-
но. Вече година и половина повише-
нието на цените на храните в Бълга-
рия е много по-високо от средното
за страните от ЕС. Ако инфлацията у
нас беше от внос, промените в це-
ните щяха да бъдат близки до сред-
ните за ЕС.

Доходите в България са най-нис-
ките в ЕС, но въпреки това повише-
нието на цените на основните храни
у нас е значително по-голямо, откол-
кото средното поскъпване в ЕС. То-
ва води до обедняване на хората в
страната. В резултат хората ограни-
чават покупките на храни и оборо-
тите от продажба на хранителни сто-
ки намаляват, показват данните на
НСИ. ç

Цената на бензина и
дизела се е вдигнала с
няколко стотинки, преда-
де репортер на БГНЕС.
На големите столични
бензиностанции цената
за литър бензин А95 ва-
рира от 2,57 лв. до 2,74
лв. За литър дизел цена-
та достига от 2,91 лв. до
3,08 лв. БГНЕС припом-
ня, че на 31 декември
2022 г. беше последният,
в който потребителите
имаха право да се въз-
ползват от отстъпката от
25 стотинки за литър бен-
зин или дизел. На 7 яну-
ари 2023 г. цената за ли-
тър бензин А95 беше от
2,61 лв. до 2,66 лв., а на
литър дизел от 2,95 лв.
до 3 лв.

На 10 януари на из-
вънредна пресконферен-
ция от ГЕРБ призоваха
служебното правителство
да извърши спешна про-
верка на цените на гори-
вата и определиха като
най-важната тема за бъл-
гарското общество тема-
та за компенсациите на
бензина и дизела, а на
12 януари, след дълъг де-
бат народните представи-
тели приеха Законопро-
ект за компенсиране на
разходите на потребите-
лите на моторни горива,
внесен от Делян Добрев
и група народни предс-
тавители. Това стана с
гласовете на 153 народ-
ни представители. От
парламентарните групи
нямаше нито един гласу-
вал против, докато от
БСП петима се въздър-
жаха.. Шестима от "Про-
дължаваме промяната"
също гласуваха с "въз-
държал се". Всички ком-
пании, които преработват
руски петрол ще трябва
да правят отчисления за
Фонд "Енергийна сигур-
ност". От него ще се да-
ват компенсации на до-
макинствата и бизнеса.

Законопроектът въ-
вежда устойчив механи-
зъм за адекватна компен-
сация на високите цени
на моторните горива, тъй
като те са един от двига-
телите на инфлацията в
страната. С документа се
въвежда вноска за прера-
ботвателите на руски нефт,
която ще се набира от
Фонд "Сигурност на елек-
троенергийната система".
Приходите от тази вноска
ще се използват за ком-
пенсация на всички пот-
ребители, включително
стопанските. Сумата на
компенсациите ще се оп-
ределя ежемесечно по
заложената формула в за-
конопроекта и тази зада-
ча е отредена на минис-
търа на икономиката. Пре-
ди законопроекта да вле-
зе в сила трябва да мине
нотификация в ЕС. ç

Индексът на тържищни-
те цени (ИТЦ), който отра-
зява цените на хранителни-
те стоки на едро в Бълга-
рия, се повиши тази сед-
мица с 0,73 на сто до 2,331
пункта. Миналата седмица
ИТЦ се понижи, макар и ми-
нимално, до 2,314 пункта.
Това беше първият спад на
показателя от август мина-
лата година, когато ИТЦ бе
около 2,05 пункта, или на
нива от 13 процента по-нис-
ко. Базовото ниво на ИТЦ -
1,000 пункта, е от 2005 г.

Оранжерийните краста-
вици поскъпват с 6,7 про-
цента и се купуват за 3,96
лева за килограм. Червени-

Високата инфлация е ос-
новната пречка пред присъ-
единяването на България
към еврозоната от 1 януари
2024 г., каквато е поставе-
ната от София цел. Това ко-
ментира Fitch Ratings. В свой
анализ рейтинговата аген-
ция прогнозира, че въвеж-
дането на еврото у нас ще
бъде отложено. Според Fitch
политическата криза не е
повлияла особено на про-
цеса за подготовка за при-
емане на еврото, но бързи-
ят ръст на цените се очер-
тава като основен проблем.
Според критериите за при-
емане в еврозоната страна-

Èçïðàùàìå ÿíóàðè ñ íîâ ñêîê ïðè õðàíèòå

те чушки добавят към це-
ната си с 3,9 на сто до 3,50
лева за килограм в края на
седмицата. Портокалите
поскъпват с 4 стотинки и се

търгуват по 1,77 лева за ки-
лограм, мандарините се
продават по 2,11 лв./кг, а
бананите - по 3,13 лева за
килограм.

Олиото се качва с 2 сто-
тинки до 4,19 лева за ли-
тър. На Софийската стоко-
ва борса олиото и тази сед-
мица има оферта "продава"
на цена 3,50 лева за бутил-
ка от 1 литър. Пилешкото
месо се качва с 1,5 на сто
до 6,10 лева за килограм.
Захарта се вдига с 0,8 на
сто и се продава по 2,55
лева за килограм в края на
седмицата. Брашно тип "500"
се търгува по 1,39 лева за
килограм. Оризът поскъпва
с 1,7 на сто и се купува по
2,93 лева за килограм. Яй-
цата се продават по 0,39 ле-
ва за брой на едро в края
на седмицата. ç

Fitch „îòïèñà“ âëèçàíåòî íè
â åâðîçîíàòà ñëåä 11 ìåñåöà

та кандидат трябва да по-
казва ценова стабилност, та-
ка че инфлацията да не над-
вишава с повече от 1.5 пр.
пункта стойностите в  3-те
държави с най-ниска инф-
лация.

Досега е имало преце-
денти с приемане на канди-
дати, чиято инфлация леко
превишава "летвата". Такъв
е случаят с новоприетата
във валутния клуб Хърватия.
Но у нас този показател е
далеч от "островите на ста-
билност" в еврозоната и ня-
ма изгледи скоро да се
вместим в желаните пара-
метри. Поне такова е мне-

нието на рейтинговата аген-
ция.

Отделен проблем е, че
България не е готова с при-
емането на пакета закони,
които са условие за прие-
мането й в еврозоната. Нас-
коро финансистът Любомир
Дацов посочи, че ключови
са три закона. Става дума

за промени в Закона за БНБ,
за мерките срещу прането
на пари, Търговския закон.
Предсрочното закриване на
Народното събрание вече е
решено. До края на 48-ия
парламент остават няколко
дни, в които е невъзможно
важните законови промени
да бъдат приети. ç
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Преди 80 години, на 2
февруари 1943 г., завършва
Сталинградската битка. То-
ва е едно от най-кръвопро-
литните сражения в исто-
рията на човечеството. В
същото време то обръща
хода на войната и довежда
до победата на СССР и за-
падните съюзници в нея.

Въпреки че за сблъсъка
е писано и говорено мно-
го, повечето хора не знаят,
че то е планирано от гер-
манското командване като
спомагателно. Основната
цел на кампанията на Вер-
махта през 1942 г. е прео-
доляването на Кавказ и
превземането на нефтени-
те находища в Баку. Немс-
ките войски са разделени
на две групи. Основната "А"
е тази, която се насочва на
юг. Втората "Б" има за цел
да стигне до Сталинград и
същевременно спомагател-
на функция да защитава се-
верния фланг на другата
групировка.

Градът на Волга е с го-
лямо значение поради ня-
колко причини. На първо
място се намира най-бли-
зо до немските позиции и
неговото превземане би
прекъснало напълно кора-
боплаването по реката. Към
1942 г. тя е една от основ-
ните транспортни артерии
на СССР. На север по нея
се движат големи количес-
тва нефтени продукти, ид-
ващи от пристанищата на
Каспийско море. На юг оти-
ват оръжия, храна и подк-
репления за войските, кои-
то се сражават на подстъ-
пите на Кавказ. Другата
важна причина градът да
бъде определен за важна
цел е чисто пропагандното
му значение. През 1941 г.
Вермахтът не успява да
превземе нито Ленинград,
нито Москва. Оказва се, че
огромната победа, която
трябва да е короната на
"светкавичната война" се
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изплъзва от ръцете на Хит-
лер. Поради това градът,
който носи името на Ста-
лин получава и съвсем дру-
го значение. Успехът там би
бил черешката на тортата
в голямата кампания от 1942
г., като същевременно би
улеснил напредването на
войските към Баку неимо-
верно. Освен това там са
разположени и някои от
най-големите индустриални
мощности в южните части
на СССР. Тяхното спиране
би довело до проблеми със
снабдяването на цялата
Червена армия.

Въпреки че сраженията
на подстъпите към Сталин-
град започват още през
юли, истинската градска
война настъпва в края на
август.

Огромен проблем за за-
щитниците е големият брой
цивилно население, което
бяга от немските войски и
се стича в регионалния цен-
тър. Евакуацията е слаба,
като съществува и теория-
та, че от Москва искат по
този начин да мотивират
войниците, които се сража-
ват на отбранителните ли-
нии.

Един от най-покъртител-
ните примери е на съветс-
кия 1077 зенитен артилерий-
ски полк. Той е съставен
предимно от жени добро-
волци. Разполага с три ба-
тареи и на 23 и 24 август те
посрещат настъпващите ма-
шини на 16-а танкова диви-
зия на Вермахта, които са
подкрепени от самолетите
на 4-ти въздушен флот. Мо-
мичетата защитават Трак-
торния завод, който е един
от най-важните райони в
града. Сражението е нерав-
но. Германците са потресе-
ни когато превземат пози-
циите и разбират, че са се
сражавали срещу девойки
на 18 - 20 години. Загубите
за танковата част в това
сражение са огромни - 83
машини. Това е само нача-
лото. Херман Гьоринг обе-
щава на командващия 6-а
армия, генерал Паулус, че
самолетите му ще изравнят
града със земята и другите
войски ще влязат безпроб-
лемно. Тежките бомбарди-
ровки на централните час-
ти избиват десетки хиляди
жители и бежанци. Падна-
лите сгради се превръщат
в барикади и укрития за за-

щитниците от 62-ра и 64-та
съветска армия. Техничес-
кото и количественото пре-
възходство на германците
се изгубва в руините на гра-
да. Съветските войски се
бият за всеки етаж и всяка
сграда, а през нощта успя-
ват да преминат по подзем-
ните тунели и канализация-
та и често излизат в тила
на противника. Командири-
те на Вермахта не са виж-
дали подобно нещо. Често
те не могат да използват
тежка артилерия и авиация,
защото съветските части ко-
паят окопите си и правят
укритията си на 10 - 20 мет-
ра от противника.

Напредването на вре-
мето и отказът на герман-
ското главно командване
да изтегли войските си иг-
раят в полза на СССР.
През лятото на 1942 г., ева-
куираната съветска индус-
трия започва да работи от-
ново. Към фронта потичат
танкове, оръдия и всякак-
во друго въоръжение. Ос-
вен това съветското ко-
мандване решава да под-
готви контраудар. Плани-
рана е операция "Уран", ко-
ято започва на 19 ноемв-
ри 1942 г. Войските на Юго-
западния, Сталинградския
и Донския фронт успяват
да обкръжат групировката
на генерал Паулус. Херман
Гьоринг обещава на Хит-
лер, че германската авиа-
ция ще снабдява армията
в Сталиград с всичко нуж-
но. Реалността се оказва
коренно различна. Герман-
ските войници са изоста-
вени на произвола на рус-
ката зима и настъпващата
Червена армия. Независи-
мо, че на Паулус е присъ-
дено маршалско звание и
според кодекса на честта
той трябва да се самоубие,
командирът се предава на
съветските войски на 2
февруари. Сражението за-
вършва с огромни жертви

и от двете страни. До днес
се водят спорове за това
колко са военните, които
умират там. От страна на
Германската армия и съ-
юзническите войски най-
ниското число е 600 хиля-
ди общо. За съветските си-
ли това също е най-мал-
кото възможно количест-
во на загиналите и изчез-
налите. Цивилните жертви
са оценявани в различни-
те изследвания между 100
до 300 хиляди души.

Днес политиците са заб-
равили тази история. Съби-
тията от последната седми-
ца ни показват, че отново
на почти същите места ед-
ни срещу други ще се изп-
равят германските срещу
руските танкове. Градове
вече започнаха да изчезват.
Лицето на днешната война
е изключително страшно,
защото се унищожават два
братски народа. Украйна е
превърната в изкупителна-
та жертва на съревновани-
ето между Изтока и Запа-
да, а уроците на историята
явно нямат никакво значе-
ние.

Най-тъжното е, че Орга-
низацията за сигурност и
сътрудничество в Европа,
която десетилетия гаранти-
раше мира на нашия кон-
тинент, буквално изчезна
след санкциите на Запада
срещу Русия. Докога ще
позволим на политиците да
вдигат ставките на напре-
жението? Докъде може да
стигне то? Просто трябва да
се обърнем назад и да ви-
дим как преди 80 години,
при Сталинград са умира-
ли съветски момичета и
млади германски танкисти
и никой от тях не искал да
бъде там и да воюва. Ще
позволим ли на историята
да се повтори?!

Доц. Александър
СИВИЛОВ

"Политически НЕкоректно", БНР

Пленени в Сталинград немски войници от 11-и армейски корпус,
районът на тракторния завод

Снимка waralbum.ru

Червеноармейци щурмуват германски позиции в Сталинград, февруари 1943 г.
Снимка Георгий Зелма/архив РИА "Новости"
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Какво
по-добро
за Москва
от това да
доставя
по-малко
газ, но на
по-висока
цена

- Самоуби ли се икономически
Европа, налагайки санкции на Русия,
която е базов доставчик на газ, нефт,
суровини?

- Европа отдавна води самоубийстве-
на енергийна политика. И тя стартира
доста преди конфликта между Русия и
Украйна, това е така наречената зелена
политика на нисковъглеродна икономика
- лишаването от традиционните ресурси,
свързани с въглищните централи, с
атомната електроенергия, преминаването
към техните зелени и нестабилни алтер-
нативи. Санкциите срещу Русия вече са
отчитани дори от европейските политици
като неефективни, като нанасящи по-
голяма вреда на ЕС, отколкото на самата
Русия. И това беше ясно още при тяхно-
то налагане. За съжаление, няма кой да
понесе отговорност за това. Тъй като
политиката на различните европейски
комисии е безкритична в тази посока.
Имаме споделена безотговорност. Нямаме
и механизъм, по който оттук нататък да
отменим тези санкции или поне да ги
смекчим, защото въпросът е политически,
той е геополитически, въпрос на между-
народни партньорства, въпрос на нала-
гане на воля от големи сили. За съжале-
ние, България също търпи щети от
случващото се. Ще посоча един пример,
който не е свързан с руските санкции, но
е категоричен. България приема зърнена
продукция от Украйна, въпреки че
украинската продукция не е съобразена с
изискванията на ЕС, няма съответните
сертификати, ползват се пестициди,
които не са позволени в ЕС. Това прев-
ръща страната ни в доста ощетен участ-
ник в този глобален европейски пазар.
Българската продукция в момента зале-
жава, тя има по-висока себестойност на
производството, тъй като се спазват
европейските изисквания. Заради геопо-
литическата ситуация и щетите, които
търпи Украйна от тази агресия на
Русия, ние си затваряме очите за изиск-
ванията на ЕС и съответно българските
производители страдат. Подобни примери
има стотици. Примерите за провежданата
енергийна политика в ЕС и щетите от
нея за реалната икономика са стотици.
ЕС се превръща от търговски съюз,
каквато беше неговата първоначална
основа, в идеологически съюз. А в случая
идеологията е изключително вредна за
икономиката.

- Като наблюдаваме силния натиск
на САЩ върху Европа да се откаже от
всякакво взаимодействие с Русия, пука
ли им на САЩ за европейските нужди,
или Европа бива възприема само като
инструмент в стратегическия глобален
сблъсък?

- Европа категорично е едно бойно
поле на великите сили в момента.
Европа и в частност Украйна е поле не
само на конвенционалната война, но и
на икономическата. Първо, трябва да
посочим, че все пак здравият разум все
още надделява в европейските държави.
Връзката с Русия по отношение на
енергийните ресурси не е прекъсната
напълно. Да, имаме намалени количес-
тва газ най-вече по "Северен поток 1" и
отказ да се пусне в експлоатация "Севе-
рен поток 2". Но това не са единствени-
те газопроводи, имаме украинския
газопровод, имаме "Турски поток", по
които тече руски газ. Сега купуването
на руски тръбопроводен газ е ограниче-
но, но не се знае дали това няма да се
промени в бъдеще. Европа трябва да
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започне да действа по отношение на
своята енергийна независимост. Това
със сигурност няма да стане със зелени-
те политики. Ще стане чрез наличието
на собствени ресурси. Включително
България трябва да започне да мисли
за собствени ресурси. Ако Европа не
иска да доставя газ от Русия, ако аме-
риканският втечнен газ (LNG) не е в
достатъчни количества, то Европа
трябва да помисли за добив на собствен
газ, включително шистов. Ако Европа е
в недостиг на електроенергия за индуст-
рията, то трябва да си осигури ядрени
мощности, за да има достатъчно елект-
роенергия.

- Около 22% от общото енергийно
потребление на Европа е газ. За пос-
ледните двайсетина години твърдите
горива са намалели с около 10%, със
същия процент са скочили и ВЕИ.
Използването на газ расте като прехо-
ден енергиен източник за климатично
неутрална икономика. Това обаче
задвижи обогатяването на Русия и
някои твърдят, че газовите печалби са
дали на Русия възможност да укрепне,
за да води война за влияние.

- Парадоксът е, че Русия не е губеща
от ситуацията в момента по отношение
на намалените доставки на газ. Няма
нищо по-добро за един производител от
това да доставя по-малко, но на по-
висока цена. Така че не бива да мислим
за Русия като за губеща и колко тя е
обречена, както ни убеждават много
анализатори. Трябва да мислим за
губещия ЕС. През последните седмици
много се говореше колко е паднала
цената на природния газ на европейски-
те борси, въпреки апокалиптичните
прогнози за високи цени от намаляване-
то на руския газ към Европа. Но не се
прави сравнителен анализ на природния
газ на световните борси. Да, газът в
Европа поевтинява. Но той поевтинява
в относителна стойност еднакво с цената
на различните други пазари. И съответ-
но там, например в САЩ или в Азия,
цената е по-ниска отколкото в Европа.
Това е причината Европа да не е конку-
рентоспособна на световните икономи-
чески сили, в случая САЩ и азиатските
гиганти. Защото, когато ние мислим
само за политика, когато мислим какви
санкции да налагаме, ние не можем да
бъдем конкурентоспособен икономически
субект. И това се вижда от числата, няма
нужда мислим в идеологически догми,
норми и пр.

- Германия получи първия си пла-
ващ терминал. Катар ще пусне най-
големия си терминал през 2026 г.

Дотогава в САЩ ще заработят три
нови терминала за втечнен газ. Цялата
тази новоизграждаща се инфраструкту-
ра за милиарди обаче ще се включи в
цената на газа за Европа.

- Евтиният ресурс, на който може да
разчита европейската индустрия, може
да бъде осигурен само на базата на
конкуренция. Ако имаме конкуренция
между внос на втечнен газ през терми-
налите в САЩ и внос на газ от Русия
по тръбопроводите, внос на газ от
Норвегия, Алжир и пр., то тогава може
да разчитаме на най-добрата пазарна
цена. Тогава европейската индустрия ще
има най-добрите условия да се развива,
а ние да просперираме. Когато имаме
забрана за внасянето на едно нещо, и
го заместваме с друго, тоест имаме
липса на конкуренция, то тогава цената
ще бъде такава каквато ни я определят.
Ние не можем да сме конкурентоспособ-
ни, ако нямаме конкуренция. Ако има
икономическа логика терминалите да
бъдат осъществени, те ще бъдат осъ-
ществени, независимо дали има конф-
ликт в Украйна или не.

- Как ще коментирате импулсивно
решение за отказ от руския газ, без да
сме обмислили стратегия за нов достав-
чик. Купувахме пак руски газ, но от
посредници. Това беше представено като
грандиозен успех в Давос, в "Ди Велт", в
публичните изказвания на Кирил Пет-
ков и пр. Вие виждате ли успех?

- Когато в икономиката и енергети-
ката се намесят политически желания и
амбиции, не можем да говорим за
икономически успех. Можем да говорим
за политически успех. Това би могло да
бъде политически успех за кабинета
"Петков". Но категорично не можем да
кажем, че затрудняването на българска-
та индустрия, вкарването й в несигур-
ност и осигуряването на ресурс на по-
висока цена е какъвто и да било успех.
Това е по-скоро провал. Политиците
трябва да бъдат ангажирани с облекча-
ването на условията, в които оперира
индустрията, а не със затрудняването й.
Самият факт, че говорим за арбитраж,
който може да бъде загубен и България
да плати неустойки по него, означава,
че въпросът е спорен. Въпросът е
евентуално опасен. И не е подходено
достатъчно разумно към него. Защото,
ако е подходено достатъчно отговорно,
няма да говорим за възможност българ-
ската държава да претърпи съдебна
отговорност.

От "Гласове"

Интервю на Калина АНДРОЛОВА
Със значителни съкращения

Икономическият
изследовател
към Съвета по
икономически
и публични
политики
към УНСС

Михаил
Кръстев
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Големият грях на Нинова е, че лиши
най-бедната страна в ЕС от лява партия

На стр. 9
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"В САЩ и в Европа
предстоят избори през 2024
г. - президентски и европей-
ски. В този смисъл 2023-та
ще е предизборна година и
в нея ще се очертаят основ-
ни позиции и битки в
надпреварата за съответния
вот. В САЩ  предстои да
видим кой ще дръзне да се
кандидатира, а Европа
трябва да реши каква ще
бъде нейната бъдеща роля с
оглед на войната, инфлаци-
ята, зелената трансформа-
ция и продоволствената
сигурност.

След европейските
избори през май 2024 г. ще
има нова ЕК, нов ЕП, ново
лидерство на Европейския
съвет. През тази година
Европа ще отстоява полити-
ките си, достатъчно предиз-
викани от войната и инфла-
цията; ще се бори с еврос-
кептицизма, появил се като
следствие от войната; ще
решава вътрешни проблеми
- Шенген, миграция, евро-
зона, икономически растеж,
доходи. А политическите
партии ще имат последен
шанс преди изборите да
покажат политики и прио-
ритети, с които да впечатлят
избирателите. Неслучайно
на конгреса на ПЕС в
Берлин през октомври
очертах точно тази задача:
сега е времето, в което
политическите семейства да
очертаят своята визия, да
дадат решения на кризите и
да погледнат малко по-
надалеч в бъдещето.

За съжаление, Европа не

намира мястото си в новия
свят, в който се озовахме
след началото на войната.
Разбираеми са позициите
за налагане на санкции и
подкрепата за Украйна, но
липсва основният лайтмо-
тив, марката на ЕС -
мирът. Десетилетия наред
Европа е била износител
на мир, а сега загуби тази
роля. Допуснахме войната
да се превърне в новата
реалност, да бъде водена до
изтощение и с постоянната
заплаха от ескалация,
защото всяко действие
предизвиква контрадействие
- нови оръжия, нови участ-
ници. Красноречив беше
натискът върху Германия в
последните седмици.

В Европа продължава и
икономическата криза. Не се
е изпарил въпросът за
икономическите последици
от войната и за цената на
удара върху конкурентоспо-
собността на Стария конти-
нент. Все още не е ясно
откъде и на каква цена ще
дойдат доставките за следва-
щата година, но със сигур-
ност ще са в нови порядъци
- далеч от цените от средата
на 2021 г. Освен цените,
Европа трябва да гарантира
и независимостта на енер-
гийните си доставки не само
от Русия, а от всякакви
потенциални доставчици. В
този смисъл Зелената сделка
е инструментът за освобож-
даване от зависимости.
Целта ни трябва да бъде да
постигнем баланс между
цели като екология и климат,

избори. Тоест разсъждават
конюктурно. Смешно е да
си мислим, че конфигура-
цията в парламента след
вота през април ще е много
по-различна от тези през
миналата година. В този
смисъл шансовете за съста-
вяне на  кабинет са 50/50.
И забележете, зависят от
ГЕРБ.

А заслугата затова е на
"Продължаваме промяната".
Когато ПП се появиха на
политическата сцена, те
имаха всичко - обществена,
политическа и международ-
на подкрепа. ГЕРБ изглеж-
даше трайно победен и
поставен в изолация.
Имаше ясно разделение на
партии на промяната и
такива на статуквото. Три
избора по-късно формация-
та се чуди кого да прибере
в предизборна коалиция, за
да може аритметичният
сбор да доведе до по-голям
резултат от този на ГЕРБ.

Уравнението на бъде-
щия кабинет е с доста
неизвестни. От една стра-
на, никой не иска да
управлява точно преди
местните избори, защото
управляващото мнозинство
ще очертае и ясна опози-
ция. За ГЕРБ е важно да
привлече в коалицията
ППне загуби свои крепости
в големите градове на
местните избори. Така,
вместо да мислят за предс-
тоящите големи дебати в
Европа, първите две поли-
тически сили  виждат
националното правителст-

во като функция на местни
клиентели. При така очер-
таната картина възмож-
ността за намиране на
консенсус за съставяне на
правителство през пролетта
не е много голяма. Дори и
някои от партиите да се
представят по-убедително,
отколкото на предния вот.",
продължи анализа си
Станишев.

"Политическите сили в
България не дават перспек-
тива на хората и на стра-
ната. Ние не сме изключе-
ние от световната тенден-
ция на разделение и фраг-
ментация на обществото.
От широк консенсус в
много държави се стигна до
жестоко противопоставяне,
вземете за пример САЩ и
тихата "гражданска война"
между демократи и републи-
канци. За разлика от САЩ
обаче, България е с крехка
икономика и все още млада
демокрация. Това, за което
аз лично ще работя и
призовавам всички отго-
ворни български политици,
е да се опитаме да проме-
ним средата и да възстано-
вим диалога и обществения
консенсус. Политиците у
нас носят отговорност
първо за разпада и делеги-
тимацията на политическа-
та система - с действията и
бездействията си те разру-
шиха доверието в партиите
и в Народното събрание.
На второ място, за две
години и четири парламен-
та те не можаха да излъчат
стабилно редовно българско
правителство. Това застра-
ши икономически страната
и я превръща като цяло в
"болния човек" на Европа -
служебните правителства са
легитимни, но не полити-
чески активни в живота на
европейските партии и
институции. На трето
място, българските партии
загубиха ролята си на
гарант на отдавна постиг-
нати обществени консенсу-
си. От Истанбулската
конвенция до еврозоната и
президентската република,
става дума за евтин попу-
лизъм и опция за изява на
маргинализирани полити-
чески играчи. Плъзгането
по популизма от страна на
големите политически
партии е тежка политическа
грешка, защото така те
разрушават тъканта на

и сигурност на доставките и
на потреблението. Политика-
та да не убива икономиката.
Войната постави началото
на нов етап на икономичес-
ко, военностратегическо и
геополитическо преструкту-
риране. Това са важните
процеси, които се дискутират
в Европа, а в България -
изобщо", коментира ситуа-
цията в ЕС Сергей Стани-
шев.

Два избора предстоят в
България - за две години
пети парламентарни и
местни през есента. "Всич-
ки тези вотове ще се случат
в сложен контекст. Европа
ще се наложи да реши
кризите си дългосрочно.
Както след ковидкризата,
сега ЕС трябва да действа
решително по отношение
на общи инструменти. За
съжаление,  заради липсата
на правителство, България
за пореден път няма да
участва политически във
взимането на тези важни
решения. Ние ще се зани-
маваме с твърде локални,
местни съображения."

Изправени сме пред
парадокс -

от местните избори
да зависят
парламентарните

"В момента държавата е
без лидерство, защото
всички партии правят
сметки как поемането на
отговорност за съставянето
на кабинет ще се отрази на
резултата им на местните

"Мисля, че можем да
разкажем света, Европа и
България през 2023-та
чрез думата "ИЗБОРИ".
Ще има предизборни кам-
пании, политизиране на те-
ми, невзети решения от
страх от предстоящия вот,
понякога отлагане на ре-
форми заради срещата с из-
бирателите пред урните.
Наближаващите избори ще
обуславят средата и пове-
дението на политическите
играчи в САЩ, в Европа и
в България."

Така евродепутатът Сер-
гей Станишев започна ана-
лиза си при откриването
на годишната му среща с
българските медии. В на-
чалото на годината по тра-
диция той прави обзор на
изминалата и прогноза за
предстоящата от гледна точ-
ка на важни политически
събития в света, в Европа
и в България.

Станишев възстанови традицията да черпи журналистите с баница в началото на новата година и да дава полити-
ческа оценка на изминалата Кадър Фейсбук/Сергей Станишев
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обществото и губят избори.
Красноречив е примерът с
БСП." Сега надвисва
опасност - да се подмени

изборният механизъм
с популизмите на
пряката демокрация

"Партиите вече са в
предизборна кампания и
започна лансирането на
популистки тези - двата
референдума - за президент-
ска република на Слави
Трифонов и против еврото
на "Възраждане".

Партиите у нас са най-
големите виновници за
поставянето изобщо на
темата за промяна на
държавното устройство. С
бездействието си, с невъз-
можността си да сформират
управляващи мнозинства и
да гарантират държавното
управление, те направиха
допустима тази мисъл.

По същия начин стои
въпросът с приемането на
България в еврозоната. У
нас все още огромна част
от обществото подкрепя
цивилизационния избор на
страната да бъде част от
ЕС. По много съображе-
ния. Но с тревога следя как
определени политически
играчи (дори и ръководст-
вото на моята партия)
пускат евроскептицизма за
собствена изгода срещу
символи на Европа, лесно
обяснени през доходи и
национализъм.

Тези матрьошки са
опасни. Защото посягат на
постигнати в обществото
консенсуси от последните 33
години: за държавното
устройство, за европейското
членство на България,
както и за това страната да
е модерна, просперираща и
социална държава.

Вместо нелепи полити-
чески идеи, призовавам
партиите да поемат полити-
ческа отговорност, като
посочат ясно в програмите
и кампаниите своите прио-
ритети, така че изначално
да станат ясни възможните
коалиционни мнозинства.
Отдавна казвам, че са
необходими национални
приоритети, около които да
са обединени повечето
политически сили, за да
има държавата дългосрочна
стратегия и предвидимост.
Призовавам ги да кажат
ясно позицията си по
четири непосредствени
политически цели: Пълно-
ценната политическа и
икономическа интеграция
на България в ЕС - Шен-
ген и еврозоната; Икономи-
ческата стабилност и дохо-

дите в бюджет;    Енергети-
ката и Плана за възстано-
вяване и устойчивост;
Демографска криза, образо-
вание, здравеопазване.

Партиите се отказаха да
се борят за избиратели,

свиха се до
най-тесните си ядра

"Призовавам партиите
да помислят и с какъв тон
ще влязат в кампанията.
Защото след това прегово-
рите за коалиции ще са
още по-трудни, или напра-
во невъзможни. Потресен
съм от политическите
процеси, които наблюдава-
ме у нас. Партиите се
отказаха от идеята да
привличат избиратели и да
разширяват своето общест-
вено присъствие. Това е
криза на политическото
представителство. Те сами
изоставиха периферията си.
В последните години всичко
се свежда до разговор само
с най-твърдите ядра, които
се насъскват като футболни
агитки. За това е достатъч-
на само конфронтацията. И
обратно, ако партиите
искат да се отворят и да
представляват големи групи
хора - каквато е задачата
им - тогава те ще трябва да
са доста по-балансирани в
позициите си, да търсят
решения и да обединяват.
Казвам го от опит - от
годините, когато БСП беше
голяма и силна и като
лидер трябваше да баланси-
рам между исканията на
ядрото и очакванията на
периферията.

Но това е призванието
на партиите и на техните
лидери. Не мога да повяр-
вам, че в 21-ви век победи-
телят на изборите е с
600 000 гласа и това му

стига. За останалите да не
говорим. Това е хранител-
ната среда за една от
темите за референдум -
партиите отказват да предс-
тавляват хората и те търсят
алтернативни варианти."

Големият грях на Нино-
ва е, че лиши най-бедната
страна в ЕС от лява пар-
тия.

"Това е грях на Нинова
не пред партията, а пред
държавата. Така тя лишава
българския политически
процес от възможността да
изпълни неговата задача -
да води страната напред на
два крака. Вместо дебат
ляво - дясно, ние затъваме
в популизъм, национали-
зъм и маргинализация. Да
оставиш страната с най-
големи неравенства в ЕС
без левица, е престъпление.
Някой трябва да удържи
социалната държава и
затова, след 33 години, се
появи претендент за място-
то на БСП вляво в лицето
на "Продължаваме промя-
ната". А БСП им го отстъ-
пи доброволно. От много
време споделям с вас
тревогата си за отвличане-
то на БСП от лявото и
позиционирането й в
национализма, консерва-
тизма и традиционализма -
както знаем, желано и
осъзнато решение на
ръководството на партията.

Това е огромният залог
за конгреса на БСП. Пар-
тията ще прояви ли жизне-
ни сили, ще даде ли поли-
тики, които да я съхранят
като българската левица,
ще реши ли да се бори за
периферия. Предложенията
на ръководството за Конг-
реса са извън времето и
пространството - българите
имат очаквания от левица-
та, а тя се занимава със

себе си. Единственият
извод, който се налага от
предложените промени, е,
че те са абсолютно ненуж-
ни и още повече централи-
зират едноличната власт в
партията. Конгресът трябва
да покаже, че БСП е още
жива и ако не успеем -
няма смисъл да сме просто
фигуранти в залата.

Въпросът за лидерството
на Нинова вече изглежда
решен - от нея вече не се
очаква нищо ново. Вече
дори най-близките й при-
върженици не очакват по-
добро представяне на
партията на избори, камо
ли пък да говорим за
резултат, който да позицио-
нира БСП като основна
опозиция или първа поли-
тическа сила.

Твърде унизителен беше
опитът на левицата да
реализира третия мандат.
Борисов отиде на срещата,
за да легитимира себе си и
партията си и да излезе от
изолация. Там присъстваха
лидерите на ГЕРБ, ДПС,
БСП и "Български възход"
- достатъчен брой депутати
за управляващо мнозинст-
во. Никой от тях не пожела
това да се случи с мандат
на БСП. Въпреки видимото
желание на лидера на
левицата. Епохата "Нино-
ва" приключи със собстве-
ния й отказ от мисията на
БСП да бъде алтернатива
на Борисов и модела ГЕРБ.
След всички години на
яростна опозиция, накрая
Нинова показа склонност
да дари мандата срещу
скромно участие в прави-
телството на върхушката на
БСП. Не е сигурно, че
ГЕРБ ще влезе в коалиция
с БСП и след следващи
избори, той ползва левица-
та като заплаха за ПП и

ДБ. А тя ще заплати тази
цена с резултата си на
изборите. Равносметката е,
че от алтернатива за управ-
лението на страната и
гарант за парламентаризма
и диалогичността в търсе-
нето на обществени консен-
суси, БСП се бори да
запази петото си място на
вота и да влезе в обувките
на ДПС като винаги гото-
вият на всичко коалицио-
нен партньор.

Не по-малък е скандалът
с тайния износ на оръжия
за Украйна, след всички
клетви как нито един кур-
шум не е излязъл за наша-
та съседка. Членовете и
симпатизантите на БСП са
тежко разочаровани от
лъжата, повтаряна дълго и
убедително.

На този фон да не
забравяме и тоталната
международна делегитима-
ция на БСП. И тук далеч не
става дума за Истанбулската
конвенция. А за разбиране-
то на лидера на БСП, че
навън ни дебне враждебни-
ят чужд свят, който ще
посегне на ценностите и
идентичността ни. Иде реч
за тоталното неразбиране,
че успешната левица не мо-
же да е сама, защото няма
как една партия, в една
държава да се опълчи срещу
глобалния капитал и да
защити правата на хората.
Левицата е интернационал-
на, тя плува срещу течение-
то, което не е само в нацио-
нални граници. И единстве-
но в голямата общност на
европейското ляво може да
постига резултати, дори и в
опозиция."

 "Всички знаем, че
когато диалогът е запушен
вътре в партията, той
излиза навън. В този
смисъл, новото ляво обеди-
нение събира личности с
идеи и качества. Много
хора ме питат защо не съм
с тях. Уважавам всяко
усилие за диалог и за
взаимодействие между
левите хора, но там има
такива с различни интереси
и виждания - едни с идеята
за промяна на БСП, други
с предложения за явяване
на следващи избори. Обя-
вяването на идеята за
участие в предстоящия вот
даде идеално алиби на
Нинова точно преди конг-
реса на БСП. Тезата за
предателството отново ще
прозвучи, а това ще капсу-
лира партията и ще я
направи глуха за идеи, за
политики и вътрешни
реформи."

Подзаглавието е на ЗЕМЯ

Твърде унизителен беше опитът на левицата да реализира третия мандат. Борисов отиде на срещата,
за да легитимира себе си и партията си и да излезе от изолация, коментира Станишев лидерската среща

организирана от Нинова в парламента
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Надим Захауи бе уволнен като председател на
Консервативната партия на Великобритания за

сериозни нарушения на министерския кодекс. В
писмо до Надим Захауи, публикувано вчера,

министър-председателят Риши Сунак заявява, че е
"ясно, че в случая с данъчните дела на бившия

министър на финансите има сериозно нарушение
на министерския кодекс, ето защо го премахва от

поста". През последните дни Надим Захауи бе
подложен на сериозен натиск да подаде оставка.
Захауи призна, че е платил на данъчните служби

дължимото след спорове относно дялове на
компанията за социологически проучвания

YouGov, на която е съосновател, отбелязвайки, че
"допуснатата грешка от негова страна е от
небрежност, а не умишлена". Той не разкри
точната сума на постигнато споразумение с

данъчните власти, но се предполага, че става
дума за глоба от около 5 млн. паунда, която той
е платил, когато е бил министър на финансите.

Втори тур
на парламентарните избори
беше произведен вчера в Тунис.
На първия тур миналия месец
беше отчетена избирателна
активност от едва 11%. Критици-
те на президента заявиха, че
този резултат е подкопал
твърденията му, че обществе-
ността в страната подкрепя
инициираната от него радикална
политическа промяна. Тъй като
политическите партии бойкоти-
рат вота, повечето кандидати са
независими и вниманието
вероятно ще се съсредоточи
върху това дали ще има по-
голямо участие, отколкото през
декември. Президентът Каис
Саид въведе президентска
система на управление в
страната, след като разпусна
предишния парламент през 2021
г. и пое широк контрол върху
държавата. Критиците на Саид го
обвиняват, че се опитва да
разтури демократичната система,
въведена след революцията в
Тунис през 2011 г.
При шестата
масова стрелба в Калифорния от
началото на годината са убити
трима души, а четирима други
ранени. Стрелбата е станала в
Бевърли Крест, луксозен квартал
в Лос Анджелис близо до
Бевърли Хилс, само на около
30-тина км от град Монтерей
Парк, където 11 души бяха убити
на 21 януари. Застреляните са
били в кола на улицата, а 4-мата
ранени - отвън. Жертвите  са
жени на възраст между 20 и 30
години. Според сержант Брус
Борихан от полицейското
управление  в Лос Анджелис
нападението не е било случайно.
Стрелбата е станала пред имот,
който се дава под наем за
кратко ползване и по това
време в него е имало събиране.
Съседи разказват, че само
минути след стрелбата са видели
няколко коли да се отдалечават
от мястото на инцидента. Не се
съобщава за заподозрени,
задържани или какви може да са
мотивите за убийствата.
Най-малко
трима души са загинали, а
стотици са ранени при земетре-
сение, което разтърси в събота
вечерта северозападната част на
Иран. Сеизмологичният център в
Техеран определя магнитуда му
на 5,9, а дълбочината му - на 7
км. Множество сгради в десетки
градове са пострадали, а над
440 души са ранени. Трусът е
станал в 21.44 часа местно
време в провинция Западен
Азербайджан, близо до граница-
та с Турция, според данни на
Иранския сеизмологичен център
в Техеран. Град Хой е особено
силно засегнат, но трусовете са
усетени и в други райони.
Испанската полиция
е заловила 4,5 т кокаин с
приблизителна стойност от 114
млн. долара след проверка на
кораб за превоз на добитък
край Канарските острови
миналата седмица. Това се
казва в изявление, разпростра-
нено вчера и цитирано от
Ройтерс. Корабът е акостирал в
пристанища в около десет
държави преди акцията във
вторник. Полицията арестува
28-те членове на екипажа на
плаващия под флага на Того
кораб "Орион V", който е бил
проследен от Колумбия в
операция на испанските власти,
Администрацията за борба с
наркотиците на САЩ (ДЕА) и
полицията на Того.

Кралските семейства на
държави от Персийския за-
лив, вкл.  Саудитска Арабия,
Обединените арабски емир-
ства и Катар, притежават
недвижимо имущество за по-
вече от 1 милиард паунда
чрез офшорни юрисдикции
като Джърси и Британските
Вирджински острови, разк-
рива британският в."Гардиън",
цитиран от БНР. От нов пра-
вителствен регистър става
ясно как чрез офшорки са
придобити близо 200 имота,
вкл. хотели и селски земи.

„Ãúðäèúí“: Êðàëñêè ñåìåéñòâà îò Ïåðñèéñêèÿ çàëèâ
ñà ïðèäîáèëè áëèçî 200 èìîòà ÷ðåç îôøîðêè

Кралските особи от Пер-
сийския залив, които дър-
жат активи чрез офшорни
компании, включват шейх
Мансур, собственик на фут-
болния клуб "Манчестър Си-
ти", членове на управлява-
щата фамилия Ал Сауд от
Саудитска Арабия и клана
Ал Тани, който властва в Ка-
тар. Най-скъпо е имение в
графство Съри на стойност
150 млн. паунда, което спо-
ред документи на имотния
регистър е собственост на
съпругата на шейх Мансур

- Шейха Манал бинт Моха-
мед ал-Мактум. Шейх Ман-
сур, който е вицепремиер
на ОАЕ, притежава още 17
други имота през Джърси,
вкл. апартамент в Лондон
и земя, свързана с градс-
кото развитие в Манчестър.

Саудитското кралско се-
мейство също притежава
широк спектър от имоти
чрез офшорки, включител-
но Holme, имение край езе-
рото в средата на лондонс-
кия "Риджънтс парк", пост-
роено през 1818 г. "Гарди-

ън" посочва, че хвърля свет-
лина върху собствениците,
посочени в регистъра, с ог-
лед на обществения инте-
рес за подобряване на
прозрачността около собс-
твеността на британските
имоти. Притежаването на
имоти чрез офшорни ком-
пании е законно и някои ли-
ца могат да имат истински
и легитимни опасения за
неприкосновеността на лич-
ния живот или сигурността
или бизнес причини за из-
ползването им. ç

От стр. 1

САЩ не са склонни да
доставят ATACMS на Украй-
на поради опасения от ес-
калация - твърдят, че те мо-
гат да бъдат използвани за
нападение на руска тери-
тория., предава Епицентър.
Поддръжниците на достав-
ката на ATACMS отвръщат,
че невъзможността на Ки-
ев да поразява цели, раз-
положени далеч от фронто-
вата линия, води до смърт-
та на много украинци и сил-
но затруднява Украйна да
изгони руските войски от
територията си.

В ход са ускорени пре-
говори между Киев и него-
вите съюзници относно ис-
кането на Украйна за раке-
ти с голям обсег, които стра-
ната твърди, че ще ? помог-
нат да попречи на Русия да
разрушава украинските гра-
дове, заяви високопоставен
сътрудник на президента
Зеленски, цитиран от Рой-
терс, предаде БТА. Украй-
на получи обещания за за-
падни бойни танкове и тър-
си изтребители, за да отб-
лъсне руските и про-мос-
ковски сили, които бавно
напредват по част от фрон-
товата линия. "За да отсла-
бим драстично ключовото

Çåëåíñêè ïîèñêà îò ÑÀÙ
ðàêåòè ñ ãîëÿì îáñåã
Ìîñêâà îáâèíè Êèåâ çà îáñòðåë íà áîëíèöà â Äîíåöêà îáëàñò

Въоръжените сили на Украйна са отблъснали руските атаки
към 16 населени места, в това число Бахмут и Угледар в Донецка
област. В съобщение на ГЩ в Киев се посочва, че е била възпряна
руската офанзива в района на Благодатне, в източната част на

Донецка област, докато руската военна компания "Вагнер" твърди, че е
установила контрол над селото. Според украински източници, настъп-

лението на руските сили около Бахмут се засилва.

оръжие на руската армия -
артилерията, която те из-
ползват сега по фронтови-
те линии - ние се нуждаем
от ракети, които ще разру-
шат техните складове", за-
яви президентският съвет-
ник Михайло Подоляк за ук-
раинска телевизия. Той до-
бави, че на Кримския полу-
остров има над 100 артиле-
рийски склада. "Затова,
първо, преговорите вече се
водят. И второ, преговори-
те напредват с ускорен ри-
тъм", посочи Подоляк, без
да даде повече подробнос-
ти.

Зеленски съобщи също,
че е подписал указ, с кой-
то одобрява предложение
на Съвета за национална
сигурност и отбрана за на-
лагане на санкции на 185
юридически и физически
лица, използвани от Русия
за "железопътен транспорт
на личен състав и военно
оборудване".

Украинската армия е на-
несла ракетен удар по бол-
ница в селището Новоай-
дарск, което се намира на
контролираната от руските
войски част от Донецка об-
ласт. Загинали са 14 души,
ранените са 24-ма, сочат
данни на руското министер-

ство на отбраната, съобща-
ва БНР. Официалното съоб-
щение на министерството
на отбраната беше публи-
кувано вчера следобед. В
него се твърди, че на 28 яну-
ари в 7:30 сутринта украин-
ските въоръжени сили са
обстреляли от реактивна
система за залпов огън
HIMARS районната болни-
ца в Новоайдарск.

В текста се уточнява, че
в болницата са се лекува-
ли местни жители и воен-

нослужещи. Сградата е би-
ла поразена от реактивни
снаряди с осколъчно-фугас-
на бойна част. От военното
ведомство твърдят, че уда-
рът е бил нанесен умишле-
но и го квалифицират като
"тежко военно престъпле-
ние на киевския режим".
Правителството на така на-
речената Донецка народна
република публикува в со-
циалните мрежи кадри, на
които се вижда разрушена-
та сграда. ç
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При 100 процента
обработени бюлетини
бившият генерал Петър
Павел печели 58,32% от
гласовете на избиратели-
те на балотажа на прези-
дентските избори в
Чехия, предаде чешката
новинарска агенция ЧТК.
Това означава, че Павел
е получил подкрепата на
3 358 926 избиратели,
упражнили правото си на
глас на втория тур на
изборите, който бе про-
изведен в петък и събо-
та.

Съперникът му Андрей
Бабиш печели 41,67% от
гласовете, което означа-
ва, че е бил подкрепен
от 2 400 271 души. На
балотажа е регистрирана
избирателна активност от
70,25% - правото си на
глас са упражнили 8,25
млн. души. Чехия е с
население от 10,6 милио-
на души.

61-годишният Петър
Павел е генерал от
запаса, бивш началник
на генералния щаб и
бивш председател на

Снимки Интернет

Áèâøèÿò ãåíåðàë Ïåòúð Ïàâåë ïå÷åëè
èçáîðèòå çà ïðåçèäåíò íà ×åõèÿ

Израелският министър-
председател Бенямин Нета-
няху обяви серия от наказа-
телни мерки срещу палестин-
ците в отговор на двата слу-
чая на стрелба в Ерусалим,
при които загинаха седем из-
раелци, а други петима бяха
тежко ранени, съобщава АП.
Стъпките, обявени късно в
събота, включват нови мер-
ки за "укрепване" на еврей-
ските селища, съобщиха от
кабинета му.

Решението бе взето пре-
ди посещение на държав-
ния секретар на САЩ Антъ-
ни Блинкън, отбелязва БТА.

Íåòàíÿõó îáÿâè íàêàçàòåëíè ìåðêè ñðåùó ïàëåñòèíöè
ñëåä ñìúðòîíîñíà ñòðåëáà â Åðóñàëèì

Äî óðíèòå ñà îòèøëè áëèçî 70 íà ñòî îò èìàùèòå ïðàâî íà ãëàñ

ОБЩИНА  ВИДИН
Видин 3700, пл. "Бдинци" № 2, тел. 094/609416, факс 094/ 601132

www.vidin.bg ; e-mail:kmet@vidin.bg
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Видин обявява
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ:

На  проект за изменение на Общ устройствен план на град Видин, одобрен с Решение № 181,
взето с Протокол № 13/09.11.2004 г. на Общински съвет - Видин, с който да се промени
предназначението на ПИ 10971.86.2 по КККР на гр. Видин, местност "Алимана 2", от територия
за "Обработваеми земеделски земи" в територия за "Гробищен парк".

Общественото обсъждане ще се проведе на 17.02.2023 г. от 14:00 часа в Заседателна
зала на Общински съвет - Видин, находяща се в Административната сграда на Община
Видин, пл. "Бдинци" №2.

Администрацията на прези-
дента Джо Байдън се про-
тивопоставя на изграждане-
то на израелски селища на
Западния бряг и в Източен
Йерусалим - територии, за
които палестинците претен-
дират за своя бъдеща дър-
жава.

Кабинетът по сигурност-
та на Нетаняху одобри мер-
ките след няколко прест-
релки - включително напа-
дение пред синагога в Из-
точен Йерусалим в петък
вечерта, при което бяха уби-
ти седем души. Офисът на
Нетаняху съобщи, че каби-

нетът по сигурността се е
съгласил да запечата дома
на нападателя в подготов-
ка за разрушаването му. Той
също така планира да от-
мени социалните и здрав-
ните помощи за семейства-
та на нападателите, да улес-
ни придобиването на оръ-
жие от израелците и да уве-
личи усилията за събиране
на незаконни оръжия.

В събота десетки хиля-
ди израелци протестираха
срещу дясното правителст-
во на Нетаняху в Тел Авив
и други градове за четвър-
та поредна седмица. ç

Израелските сили за сигурност блокираха редица места
в Ерусалим след атаките в петък, при които загинаха 7 израелци,

а други петима бяха ранени

Бившият генерал Петър Павел и съпругата му Ева Павлова след края
на втория тур на президентските избори в Чехия

военния комитет на
НАТО. Той е силно проза-
падно настроен и подк-
репя по-нататъшната
военна помощ за Украй-
на, както и приемането
на еврото.В описанието
на собствения си уебсайт
той се представя като
човек, който в продълже-
ние на 33 години е слу-
жил "на демократичната
и прозападна ориентация
на нашата страна". Досе-
гашният президент на
Чехия Милош Земан
насърчаваше по-тесни
връзки с Китай, а до
инвазията в Украйна - и
с Русия. Земан нямаше
право да се кандидатира
отново, тъй като вече е
изкарал два мандата на
поста.

По време на кампани-
ята Павел беше критику-
ван за това, че е бил
член на Комунистическа-
та партия на Чехослова-
кия до 1989 г. "Роден съм
в семейство, в което
партийното членство се
смяташе за нормално.
Нямах достатъчно инфор-

мация и опит, за да
преценя престъпния
характер на режима.
Сега знам, че е било
грешка", пише той на
уебсайта си. Там той се
представя и като човек,
който обича да кара ски,
да пътува и да снима, но
истинската му страст са
моторните спортове.

Павел води кампания-
та си като независим
кандидат и имаше подк-
репата на дясноцентрист-
кото правителство, което
свали опонента му Анд-
рей Бабиш от власт през
2021 г. Дотогава милиар-
дерът бизнесмен Бабиш
беше премиер на страна-
та. В момента срещу
него се води дело по
обвинения в подпомагане
и съучастие в измами,
свързани със субсидии
от ЕС.

Президентският ман-
дат в Чехия продължава
5 години. Ролята на
държавния глава в стра-
ната е главно церемони-
ална, но президентът
назначава правителство-

то и главнокомандващия
въоръжените сили.

Действащият прези-
дент Милош Земан, чийто
мандат изтича на 8 март
т. г., поздрави бившия
генерал Петър Павел за
победата му на прези-
дентските избори, заяви
в Туитър Иржи Овчачек,
говорителят на Земан.
"Уважаеми господин
президент, поздравявам
Ви за победата на демок-
ратичните избори. Желая

Ви да сте добър прези-
дент на Чешката републи-
ка", каза Земан на Па-
вел.

Кампанията между
двата тура на президент-
ските избори бе особено
разгорещена, като Петър
Павел стана мишена на
масирана дезинформаци-
онна вълна, а към Бабиш
и семейството му бяха
отправени смъртни зап-
лахи, отбелязва АФП,
цитирана от БТА. ç

Най-малко 40 души са загинали в Пакистан, след като пътнически
автобус, движещ се с висока скорост, паднал от мост в югозападната
част на страната. Злополуката е станала в провинция Белуджистан,
където шофьорът на автобус, превозващ около 48 души, загубил

контрол и се ударил в подпора на мост. "Открихме 39 трупа. Ще бъдат
извършени ДНК тестове за идентифициране на загиналите", заяви
Хамза Анжум, високопоставен местен служител. Анжум добави, че
автобусът се е ударил в подпората с висока скорост, след което

паднал в пропастта и се запалил. Местни медии съобщиха, че броят
на загиналите е достигнал 41. Четирима души са били спасени и
откарани в близка болница. Очаква се броят на загиналите да
нарасне, тъй като много от ранените са в критично състояние.

Гърците променят
хранителните си навици.
По принуда - поради
високата цена на месото,
мнозина преминават към
вегетарианско меню,
предава кореспондентът
на БНР в южната ни
съседка.

Цената на месото
шокира вече дори тър-
говците - с 30 на сто
средно в рамките на
година е по-скъпо телеш-
кото месо, а пилешкото
се превръща в делика-
тес. Собствениците на
месарски магазини се
оплакват, че оборотът им
пада постоянно, защото
клиентите купуват малки

Ãúðöèÿ: Öåíèòå íà ìåñîòî ñ äðàñòè÷åí ðúñò
количества месо. Заведе-
нията също се оплакват,
че поръчките за месни
ястия намаляват постоян-
но заради високите цени.

Проучване на Институ-
та за изследване на
тенденциите на потреби-
телите показва, че 25 на
сто от гърците теглят от
влоговете си, за да си
покрият разходите, а 55

на сто са намалили
рязко разходите за
храна.

В тази криза има и
печеливши - това са
производителите на
различни марки гръцко
узо. Както гърците, така
и туристите вече предпо-
читат гръцки напитки
вместо маркови чуждест-
ранни питиета. ç
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Малайзийският тим Джо-
хор Дарул Тазим хвърли
върху играчите на Левски
вината за провалената кон-
трола между двата тима в
Дубай. Двубоят беше прек-
ратен в 54-ата минута, след
като Филип Кръстев беше
нокаутиран от италианския
нападател на съперника
Фернандо Форестиери и
последва меле между игра-
чите на двата отбора.

След срещата шампио-
нът на Малайзия за послед-
ните девет години излезе с
публикация в "Туитър" , в ко-
ято хвърли върху играчите
на Левски вината за прек-
ратяването на контролата.
"Мачът беше прекратен в 54-
ата минута заради липсата
на спортсменство и изклю-
чителна агресия от страна
на съперника, както и от
провал от страна на сръбс-
кия съдия да упражни кон-
трол на терена", обявиха от
Джохор Дарул Тазим. Ма-
лайзийски профил на фут-
болния клуб в социалната
мрежа публикува видео, в
което са извадени всички
груби прояви от страна иг-
рачите на Левски.

Българският клуб също
излезе с официална пози-
ция за прекратения контро-
лен мач с малайзийския
Джохор. "Сините" написаха,
че  причината за спрения в
началото на второто полув-
реме мач е заради неспор-
тсменски и груби прояви от
страна на съперника.

Треньорът на Левски
Станимир Стоилов  изра-
зи задоволство от играта

Последната контрола на Левски в Дубай с шампиона на Малайзия Джохор бе
прекратена при 0:1 в 54-тата минута

Новак Джокович за
пореден път доказа,
че е кралят на Откри-
тото първенство по те-
нис на Австралия. 35-
годишният сърбин спе-
чели 10-ата си рекор-
дна титла от турнира
в Мелбърн след побе-
да над Стефанос Ци-
ципас (Гърция) с 6:3,
7:6 (4), 7:6 (5) след точ-
но 3 часа на корта
пред рекордните 35
хиляди зрители по
трибуните. За Джоке-
ра това е и 22-а титла
от Големия шлем, с ко-
ето се изравни с Ра-
фаел Надал по този
показател. Освен то-
ва сърбинът се завър-
на на лидерската по-
зиция на световната
ранглиста на АТР. Та-
ка Джокера не само

Íîâàê Äæîêîâè÷ ïîêîðè Àâñòðàëèÿ
çà äåñåòè ïúò è èçðàâíè Ðàôà Íàäàë
Сръбският тенисист разби Стефанос Циципас
с 3:0 сета и отново е №1 в света

записа 11-и успех в 13-
те си мача срещу Ци-
ципас, като последни-
те 10 от тях са поред-
ни, а и за втори път в
кариерата си надви
гръцкия си опонент на
финал на турнир от Го-
лемия шлем. Първият
от тях беше през 2019
г. на "Ролан Гарос".

За разлика от пре-
дишните му три мача
в Мелбърн, Джокера
трябваше да покаже
голяма част от пълния
си арсенал в почти ця-
лата продължителност
на двубоя. Интрига ня-
маше в първия сет,
който беше спечелен
рутинно с ранен про-
бив за 36 минути, но
във втората и третата
част резултатът отгова-
ря на равностойния ду-

ел. В тайбрековете
обаче Циципас напра-
ви голям брой непре-
дизвикани грешки и
контролът биваше по-
еман от самото нача-
ло от Джокович.

Джокера вече има
рекордните 28 поред-
ни победи в Australian
Open и не е губил в
Зеления континент (в
какъвто и да е турнир)
от осминафинала в
Мелбърн през 2018-а,
когато беше спрян от
Хьон Чун. Джокович
също така няма загу-
ба в турнира срещу съ-
перник от топ 10 от
2014-та насам, когато
бе спрян от Стан Вав-
ринка на четвъртфина-
лите, а впоследствие
швейцарецът спечели
титлата.

35-годишният Новак Джокович спечели десетата си рекордна титла от турнира в Мелбърн

Îáâèíèõà „ñèíèòå“ çà ñáèâàíåòî
è ïðåêðàòåíèÿ ìà÷ â Äóáàé
Треньорът на Левски Станимир Стоилов изрази задоволство
от играта на своя тим и отбеляза, че срещата правилно
не е била доиграна

на своя тим и отбеляза, че
срещата правилно не е би-
ла доиграна. "Ясно е, че
беше по-добре да прекра-
тим контролата, отколкото
да продължават тези изб-
лици на нерви. Получи се
добра проверка в първите
45 минути. Имаше повече
напрежение от нужното,
особено от противника.
Част от нашите футболис-
ти се поддадоха на прово-
кациите. В тези мачове ис-
кам само да се играе фут-
бол, а не да се стига до
такива неща. Доволен съм
от това полувреме, което

изиграхме. Някои наши
стари слабости се появи-
ха. Като ритъм и динами-
ка съм доволен. Трябва да
се по-уверени при подава-
нията. Не бива да се под-
даваме на емоциите. Пос-
тоянните фаулове развали-
ха ритъма на играта", за-
почна Стоилов.

"За момента няма да пра-
вим нито входящи, нито из-
ходящи трансфери. Подго-
товката премина пълноцен-
но. Доволен съм от услови-
ята. Свършихме работата,
която трябва. Футболисти-
те на Левски трябва да бъ-

дат максимално отдадени.
Трябва да стартираме с не-
обходимото желание", каза
още Мъри.

Треньорът на Левски по-
лучи добри новини по вре-
ме на вчерашната трени-
ровка на тима, в която учас-
тваха футболистите, неигра-
ли в скандалния мач срещу
Джохор Дарул Тазим. Два-
ма от контузените играчи на
"сините" се включиха в за-
ниманието. Келиан ван дер
Каап проведе пълноценна
тренировка, а Кристиан Ди-
митров пък започна упраж-
нения с топка. ç

Ноле е с перфектна
статистика във фина-
лите в Мелбърн - 10 от
10, като от "Уимбълдън"
миналата година на-
сам е загубил само
един мач и е спечелил
пет турнира досега. За

шести пореден път
сърбинът се изправи
на финал в Големия
шлем срещу съперник,
който няма "мейджър"
титла. В четири от пре-
дишните пет двубоя
Джокович  също изле-

зе победител, като из-
ключението е само за-
губата на US Open 2021
от Даниил Медведев.
Именно това пораже-
ние сложи край на
мечтата за "календа-
рен шлем". ç

Милан загуби с 2:5 от
намиращия се близо до
зоната на изпадащите Сасуоло
в двубой от 20-ия кръг на
италианската Серия "А".
"Росонерите" записаха четвър-
ти мач без победа в елита и
вече са на четвърто място в
класирането, докато Сасуоло
се изкачи до 16-ата позиция,
задминавайки Специя, и е с
20 точки.

В 19-ата минута Сасуоло
откри резултата, когато
Грегъри Дефрел плъзна
топката в мрежата за 1:0. Три
минути по-късно гостите
удвоиха преднината си. В
средата на първата част
Милан намали изоставането,
след като Оливие Жиру (24) с
глава реализира от близко
разстояние. Половин час след
началото Сасуоло възстанови
преднината си от два гола.
След две асистенциия Берарди
записа името си и сред
голмайсторите за 3:1.

Головете продължиха да
валят и през втората част. В
46-ата минута Калабрия
извърши фал в наказателното
поле и главният съдия посочи
бялата точка. Зад топката
застана Арманд Льорианте,
който преодоля Татарушану -
4:1. В 79-ата минута Матеуш
Енрике направи резултата 5:1.
Две минути по-късно Милан
намали изоставането си в
резултата чрез Дивок Ориги.
Този втори гол обаче по
никакъв начин не намали
срама за Милан за тежкото
поражение у дома.

В следващия кръг "росоне-
рите" се изправят срещу
градския си съперник Интер. ç

Íåâèæäàí
ñðàì çà
Ìèëàí
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Столичният Септемв-
ри е един от малкото
български отбори, които
залагат на голям брой
млади футболисти от
собствената си школа.
Често негови състезате-
ли стигат и до родните
грандове. В тази връзка
Sportal.bg потърси собст-
веника на клуба Румен
Чандъров, който комен-
тира по интересен начин
желанието си да развива
таланти.  Бизнесменът
обяви действията си за
риск, който може да
повлече клуба в пропаст-
та, но допълни, че няма
да се откаже от тази
концепция.

 - Г-н Чандъров, Сеп-
тември е един от малко-
то отбори в България,
който разчита на много
юноши. В първия тим са
7 играчи, родени през
2005 година. Как вижда-
те младите момчета?

- Нека да се срещнат
с действителността. Това
е истината. В контролите
играем с грамотни отбо-
ри, въпреки че това е
вторият тим на Динамо
(Тбилиси), но са първи
във Втора лига и са
добри футболисти. Първи
сблъсъци с действител-
ността.

- Кои ще са следва-
щите големи звезди,
излезли от Септември?
В момента ваши футбо-
листи отиват в Левски,
ЦСКА, в други отбори от
елита?

- Не мога да кажа кой
ще е следващият. От тях
си зависи. Има доста
момчета. Ние им даваме
сцена и те трябва да
направят следващата
крачка.

- Това ли е пътят за
развитие на българския
футбол? Имат ли качест-
ва младите ни футбо-
листи, защото много
хора твърдят, че не са
подготвени за топ отбо-
рите дори на България?

- Вижте, аз рецепта не
мога да давам. За себе
си съм приел тази фило-
софия. Всеки има право
да прави каквото си
иска. Дали са готови, или
не - е спорно. Винаги ще
има различни мнения по
въпроса. И е така, и не е
така. Трябва си работа и
да им се даде шанс.

- Вие им давате шанс
- Симеон Александров
стигна до ЦСКА, Асен
Чандъров отиде в Левс-

56-годишният бизнесмен Румен Чандъров е убеден, че дори и да отделя повече средства за Септември,
резултатът няма да е по-различен

Отборът на Лудогорец се
наложи с 2:1 шампиона на
Грузия Динамо (Тбилиси) в
четвъртата си контрола по
време на подготовката в Белек.
До този момент "орлите"
имаха една победа, поражение
и равенство. Първо загубиха с
1:2 от германския Хановер,
после направиха 1:1 с полския
Заглебие, а преди няколко дни
постигнаха успех с 3:2 над
сръбския Цървена звезда.

Разградчани откриха резул-
тата в 14-ата минута, когато
Матиас Тисера бе препънат в
наказателното поле и съдията
отсъди дузпа. Зад топката
застана именно аржентинецът и
откри хладнокръвно резултата.

В 73-тата грузинците
удариха греда. Кобури стреля
силно, но страничният стълб
спаси Лудогорец.  Грузинците
все пак стигнаха до изравни-
телното попадение в 76-ата
минута, когато Имран Омар  бе
точен за 1:1. В края на среща-
та Антон Недялков донесе
победата на Лудогорец. ç

Манчестър Юнайтед се
класира за осминафиналите на
ФА Къп след победа с 3:1 над
втородивизионния Рединг на
"Олд Трафорд". Тимът на Ерик
Тен Хаг продължи впечатлява-
щата си домакинска серия от
десет поредни успеха.

Резултатът откри Каземиро в
54-тата минута. Само четири
по-късно той отново се прояви
с удар по земя за 2:0.  След
малко повече от час игра
бившият нападател на Ливърпул
Анди Керъл получи втори жълт
картон след грубо нарушение
срещу Каземиро. Резервата
Фред направи резултата 3:0
само секунди по-късно. Рединг
изненадващо стигна до попаде-
ние в 72-рата минута, когато
след центриране от корнер
Амаду Мбенгу се разписа с
глава.

В друг мач от надпреварата
Тотнъм се наложи с 3:0 срещу
Престън. Хари Кейн получи
почивка от мениджъра Антонио
Конте. В негово отсъствие на
два пъти се разписа партньорът
му в атака за "шпорите" Хюн
Мин Сон. Националът на
Република Корея откри резулта-
та в 50-ата минута след скучно
първо полувреме. Точно 19
минути след това Сон с шут от
дистанция реализира и втория
гол във вратата на Престън.
Новото попълнение Арно
Данжума, който премина в
Тотнъм по-рано през седмицата,
влезе като резерва и в дебюта
си оформи класическия успех
за гостите три минути преди
края на редовното време. ç

Ëóäîãîðåö
ïîáåäè
øàìïèîíà
íà Ãðóçèÿ

Ìàí÷åñòúð
Þíàéòåä è
Òîòíúì
ïðîäúëæàâàò
çà Êóïàòà

Áîñúò íà Ñåïòåìâðè:
Ñ íàëàãàíåòî íà þíîøè ðèñêóâàìå
äà èçïàäíåì îò Ïúðâà ëèãà
На ръба сме, голяма е вероятността да паднем в пропастта,
но който оцелее, оцелее, признава Румен Чандъров

ки. Какво още трябва да
направят, за да се нало-
жат и там?

- Работа и късмет.
Подходяща среда, добри
треньори, атмосфера и
шанс.

- Много хора критику-
ват атмосферата в
българския футбол.
Какво трябва да се
промени и трябва ли
изобщо нещо да се
промени?

- Ако погледнем по-
генерално, и в живота е
така. Има такава атмос-
фера, има и лоша атмос-
фера. В края на краища-
та те трябва да се пребо-
рят с всички фактори,
ако искат да успеят.
Такъв е животът. Само да
се оплакваме няма сми-
съл. Работа и който
оцелее - оцелее. Така е.

- Харесва ли ви раз-
витието на българския
футбол?

- Може да не е най-
силната Първа лига, но е
трудна. Това е нашата
действителност. Сигурно
на всички ни се иска да
играем като в Германия,
но много фактори влияят
в цялата история. За мен
има положителни момен-
ти. Не мога да дам прог-
ноза накъде вървим и
къде сме. Всъщност
знаем къде сме.

- А къде ще отидем?
- Винаги се стремим

да отидем по-напред.
Човек така е устроен.

- Изкарвате немалко
пари за България от

продукта "детско-юно-
шески футбол". Винаги
ми е било интересно
колко лични средства
давате и какъв е бюдже-
тът на Септември?

- Горе-долу към 1,2
милиона лева.

- Т. е. един от най-
ниските?

- Така съм решил. И да
дам два или три милиона
- резултатът ще е един и
същ. Вижте, нашата
концепция е малко рис-
кова, даже доста риско-
ва. Ние сме на ръба,
защото рискуваме с
много млади футболисти.
Можем да не паднем в
пропастта, но голяма е
вероятността и да се
случи. Това е единствени-
ят начин да им дадем
повече шанс и някой да
успее. Иначе и ние
можем да го правим като
повечето отбори - с
опитни футболисти, един-
двама по-млади, и мисля
че няма да имаме проб-
лем да бъдем в Първа
лига. В случая съм пред-
приел малко по-рискова-
на концепция.

- За вас е важно
развитието на младите
футболисти, а не толко-
ва дали ще сте в елита?

- Вижте, добре е да
съм в Първа лига, няма
какво да се лъжем. Сега
да не говорим глупости.
Но няма да правим
трагедия и ако изпаднем.

- Това не е ли пред-
поставка съдиите да ви
"порежат" през пролет-

та, защото битката за
оцеляване ще е жесто-
ка?

- Не искам да съдя,
нека си е на тяхната
съвест. В края на краи-
щата, ако разсъждават
така, значи наистина сме
зле.

- За финал дайте идеи
на БФС, който се опитва
да развие млади талан-
ти, които тепърва про-
хождат в националния
отбор, защото имате
известни успехи не
само в първия отбор, но
и при юношите.

- Трудно ми е да давам
рецепта. Ако се съберем,
всеки ще даде някаква
рецепта. Не знам коя е
правилната. Не мисля, че
футболният съюз пречи
да се налагат млади
играчи. Може би има
някои неща, за които
бихме могли да помог-
нем, но в края на краи-
щата собствениците на
отборите решават дали
могат, дали искат.

- Да не се оправдава-
ме само с БФС, защото
собствениците на отбо-
рите са движещата сила
в нашия футбол, а и
навсякъде. Така ли е?

- Така мисля, да. Стига
вече само се оправдава-
ме и все търсим вината в
някой друг. Явно това си
е човешко, все да търсим
оправдание в другия.
Трябва да погледнем
себе си и тогава да
искаме да ни помогнат
повече.
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Доставките на тежко нас-
тъпателно оръжие за киевс-
кия режим ще доведат до
глобална катастрофа. Тако-
ва предупреждение към За-
пада отправи тази седмица
председателят на Думата Вя-
чеслав Володин. "Ако Вашин-
гтон и другите страни от НА-
ТО доставят въоръжение, ко-
ето да бъде използвано за
нанасяне на удари по мир-
ните градове и за опити да
бъдат превзети наши тери-
тории - както заплашват, то-
ва ще доведе до ответни
мерки с използване на по-
мощно оръжие", пише Воло-
дин в своя Телеграм канал.

Той призова членовете на
Конгреса на САЩ, депута-
тите в Бундестага, в Нацио-
налното събрание на Фран-
ция и в другите европейски
парламенти да осъзнаят от-
говорността, която в този
момент носят пред човечес-
твото. "Със своите решения
Вашингтон и Брюксел водят
света към страшна война:
към съвсем други бойни дей-
ствия, различни от днешни-
те, когато ударите се нана-
сят изключително по воен-
ната и критичната инфраст-
руктура на киевския режим.
Като се отчита технологич-
ното превъзходство на рус-
кото оръжие, западните по-
литици, които вземат реше-
ния, трябва да разберат: то-
ва може да свърши с траге-
дия от световен мащаб, ко-
ято ще унищожи техните

страни", отбелязва Володин.
Той нарича несъстоятелни

аргументите, че ядрените
държави досега не са изпол-
звали в локални конфликти
оръжие за масово унищоже-
ние. Това е така, защото до-
сега, за разлика от днешни-
те обстоятелства, тези дър-
жави не са се сблъсквали с
опасността за своите граж-
дани и териториална цялост.

САЩ и НАТО дори открито
насърчават Киев да започ-
не да обстрелва Крим. Оче-
видно, без да си дават смет-
ка до какво може да доведе
подобна авантюра. С техния
афинитет към сметките оба-
че би трябвало да са по-вни-
мателни с повишаване на за-
лозите. "САЩ трябва да изп-
ратят на Украйна оператив-
но-тактически балистични ра-
кети ATACMS с далечен об-
сег на действие за удари по
територията на Крим и за по-
беда над Русия", заяви пред-
седателят на Комитета по
международни отношения в
Камарата на представители-
те в Конгреса Майкъл Мак-
кол. По думите му такова би-
ло мнението и на някои "ви-
сокопоставени съветници" в
Белия дом, и на самите ук-
раинци. Крим според него
заслужавало да бъде ударен,
защото оттам руснаците пус-
кали безпилотни самолети.
Той упреква администраци-
ята на Байдън в малодушие,
което сковава и пречи да се
вземе решение за доставка

на ракети за Украйна. Сер-
гей Лавров отбеляза, че
всички въоръжени доставки,
предназначени за Украйна,
са законна цел за руската
армия. С активното зареж-
дане на киевския режим с
все по-модерно оръжие
страните от НАТО най-безот-
говорно си играят с огъня,
предупреди руският външен
министър.

През последните дни та-
зи опасна игра взема все
по-застрашителни и безум-
ни форми и мащаби, изп-
равяйки света пред катаст-
рофа. "Постъпва информа-
ция, че украинските воен-
ни складират предоставени-
те им от Запада въоръже-
ния и боеприпаси на тери-
ториите на атомните цент-
рали", съобщи директорът
на Службата за външно ра-

зузнаване (СВР) на РФ Сер-
гей Наришкин. Той уточни,
че това са главно снаряди
за американските реактив-
ни системи HIMARS и раке-
ти за чуждестранните сис-
теми за противовъздушна
отбрана. Ръководителят на
СВР е уверен, че подобна
тактика е избрана, защото
и в Киев, и на Запад са уве-
рени, че руските въоръже-
ни сили никога няма да
стрелят по АЕЦ. При това
по този начин се появява
възможност за украинците
сами да ударят и после да
хвърлят вината върху Мос-
ква.

Наришкин обърна внима-
ние на факта, че същите ме-
тоди използват международ-
ните терористи. Украинците
обаче надминаха и тях: те не
само използват собствено-

80 години по-късно германски танкове се канят отново да стъпят на древна руска земя и да стрелят
срещу Русия. Би трябвало по-добре да помнят Берлин 1945

то си мирно население като
жив щит, но и жителите на
съседните страни. Заложни-
ци на Киев стават десетки,
дори стотици хиляди хора.

Крайно време е Европа да
се пробуди от летаргичния си
сън. Да си отвори очите и
да си припомни, че бенефи-
циент от двете предишни
световни войни станаха
САЩ, призова говорителят
на руското Външно минис-
терство Мария Захарова.
"Нима те не разбират, че
САЩ въвличат Европа в го-
ляма война? Защо? Защото
няма никакви други ресурси
за поддържането на долара
и на американската иконо-
мика, освен създаването по
света на огнища на напре-
жение. Нима трети път Ев-
ропа ще влезе в същия ка-
пан?", заяви Захарова.

Полша полага всички уси-
лия конфликтът в Украйна да
продължи и по този начин
да отслаби до крайност ук-
раинските въоръжени сили.
Това се вписва в плановете
на президента Анджей Дуда
за анексиране на западните
територии на Украйна.

Варшава вече обеща на ре-
жима в Киев да му предаде
немски танкове Leopard и
оказва силен натиск на всич-
ки европейски страни да се
присъединят към доставката
на тежка военна техника. Те-
зи дни самата Полша полу-
чи американски противора-
кетни комплекси Patriot. Ед-
новременно с това последо-
вателно се увеличава съста-
вът на полската армия. С уве-
личаване на оръжейните дос-
тавки за Украйна в Полша
се надяват, че слабо обуче-
ните украински военни и не-
умението им да използват
съвременната западна техни-
ка ще доведат до масова ги-
бел на бойното поле.

Според редица наблюдате-
ли такава е основната линия
на "военната стратегия" на
киевския режим. Те я нари-
чат "стратегия на бързата мо-
билизация": в най-горещите
и сложните участъци на
фронта като пушечно месо
се хвърлят новобранци и на-
емници от чужди страни. То-
ва неминуемо води до сто-
пяване на мобилизационния

Õèåíàòà ÷àêà ñâîåòî
ïàð÷å îò ìúðøàòà

потенциал на страната, а по-
литиката на властите може
да бъде определена като ге-
ноцид на собственото насе-
ление.

Десетте танка, които Пол-
ша сега иска да даде на Ук-
райна, няма да променят хо-
да на военните действия и в
Киев нямат шанс победата
да им се усмихне. Като се
има предвид колосалното ко-
личество техника, което в мо-
мента е на бойното поле, по-
редната полска помощ ще
бъде капка в морето. Полша
обаче разчита, че нейната
стъпка ще бъде последвана
от други.

Вече доста продължително
време страните от НАТО об-
мислят изпращането на тан-
кове и друга бронирана бой-
на техника на киевския ре-
жим. Позициите, гледните
точки и намеренията са мно-
го и различни. Полша все
още разчита, че нейният
жест в Европа ще бъде оце-
нен положително, но твърде
много са вече онези, които
все по-силно се съмняват в
необходимостта от продъл-
жаване на военните достав-
ки за Украйна. Желаният от
Дуда сценарий обаче е съв-
сем друг. Той предвижда ЕС
да не изпада в униние, а нап-
ротив, в единен порив да не
прекъсва снабдяването на
"нещастната жертва на рус-
ката агресия" с все по-теж-

ки, по-далекобойни и точни
въоръжения.

Сега - след срещите в Да-
вос и Рамщайн, които бяха
превърнати в търг с надда-
ване, западните съюзници се
надпреварват да се хвалят
и да обещават всякакви въ-
оръжения на Украйна. Екзал-
тацията е точно това, което
цели полският сценарий -
колкото повече страни се
включат, толкова по-добре за
Варшава. Там нямат търпе-
ние да влязат с редовна ар-
мия, било като миротворци,
било под вид на учения. В
момента полските военни на
линията на фронта в Украй-
на по различни източници са
от 3000 до 5000, но са под
формата на наемници. Цел-
та е ескалацията да нараст-
ва, за да се стигне до прего-
вори в по-изгодни за Пол-
ша, а не за Украйна условия
за преговори. А на тези пре-

говори Варшава няма да про-
пусне да отхапе колкото се
може по-голям къс от "суве-
ренна и братска" Украйна.
Неслучайно Чърчил навреме-
то е нарекъл Полша "хиена-
та на Европа". Както е из-
вестно, този не особено сим-
патичен хищник се храни с
мърша. И сега във Варшава
чакат последното издихание
на омаломощения си с изти-
чаща кръв съсед.

В Полша никога не е из-
чезвало желанието да погъл-
не част от украинските те-
ритории, припомни неотдав-
на Владимир Путин. През
последните години то види-
мо нарасна. Руският прези-
дент отбеляза, че в Москва
много добре знаят за разра-
ботваните реални планове на
Варшава за създаването на
т. нар. велика държава "от
море до море". За тези бла-
ги намерения полските влас-

ти предприемат конкретни
стъпки в законодателно, ико-
номическо, финансово и во-
енно отношение, повечето от
които са зад паравана на по-
мощ за Украйна. В това ак-
тивно им помага самият ре-
жим на Зеленски. Различни
факти за правата, които бя-
ха дадени на поляците в ад-
министративната и имущес-
твената сфера, както и из-
несеният в Полша златен ре-
зерв на страната будят по-
дозрения за сключен таен
договор, с който украински-
ят президент преследва лич-
ни цели за сметка на нацио-
налните интереси.

Макар официална Варша-
ва да не говори на висок
глас за геополитическите си
планове, тези дни бившият
министър на външните рабо-
ти Радослав Сикорски, кой-
то преди 15 години напусна
управляващата партия на
президента Качински и пре-
мина в опозиция, призна в
интервю, че разделянето на
Украйна е било сред обсъж-
даните варианти. Думите му
предизвикаха гнева на влас-
тите за издадените съкрове-
ни "семейни" тайни, което мо-
же да обърка тяхното реа-
лизиране. "Русия вече раз-
полага с официално потвър-
ждение за полските намере-
ния за разпокъсването на Ук-
райна", заяви говорителят на
руското Външно министерс-
тво Мария Захарова.
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ÁÍÒ 1

05.55 Денят започва сутрешен блок с Хрис-
тина Христова и Симеон Иванов

09.20 100% будни сутрешно токшоу с Ма-
рия Андонова и Стефан А. Щерев

11.00 Култура.БГ предаване за култура с
Димитър Стоянович

12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.35 Малки истории
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Тренк, малкият рицар анимационен

филм
14.45 Семейството на джиновете 2020 -

анимационен филм
15.15 Колкото повече сме заедно тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 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-позна-

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg
22.00 Колекция "Кадифе" тв филм /17 епи-

зод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.25 Повратна точка 2 тв филм /7 епизод/

(16)
00.20 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.25 Култура.БГ /п/
03.20 Бразди /п/
03.50 Колкото повече сме заедно тв филм

/п/
04.15 Олтарите на България
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

ÁÍÒ 3

05.50 Гостите на "Банско филм фест" 2022:
Барбара Зангерл /Австрия/ и Якопо
Лархер /Италия/ разговор с участни-
ци в Международния фестивал на
планинарското и екстремно кино

06.00 Рали Тарга Тасмания обзор
06.45 Световна купа по сноуборд: парале-

лен гигантски слалом
08.00 Арена спорт
08.45 Зала на славата: Мария Гроздева
09.00 Световна купа по конен спорт репор-

таж от Лайпциг /Германия/
09.55 Йога с Марлене предаване за здра-

вословен начин на живот /1 епизод/
10.50 Европейско първенство по биатлон:

смесена щафета
12.25 Европейско първенство по биатлон:

единична смесена щафета
13.15 Спортни новини
13.20 В търсене на съвършенството доку-

ментален филм
13.45 Световна купа по сноуборд: парале-

лен гигантски слалом
15.00 Джедах рали обзор
15.30 Дирия тенис къп документален филм
16.00 Арена спорт
16.45 Зала на славата: Мария Гроздева
17.00 Телепазарен прозорец
17.15 Последният печели забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу
18.15 В открития космос документален филм

/3 епизод/
18.40 Така преминава световната слава

игрален филм /п/ (12)
20.20 Концерт на група P.I.F.
21.40 Спортни новини
21.50 Световен рали-рейд шампионат об-

зор
22.45 Викингите 6 сериен филм /6 епизод/

(16)
23.30 Световна купа по ски-алпийски дис-

циплини: слалом /мъже/
02.00 Спортни новини
02.10 Европейско първенство по биатлон:

смесена щафета
03.45 Европейско първенство по биатлон:

единична смесена щафета
04.35 Планинско колоездене: Titan Desert

Саудитска Арабия обзор

bTV

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

даване с водещ Златимир Йочев
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия

12.40 "Комиците и приятели" /п./
13.30 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Огледален свят" - сериал
15.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водеща Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" - куиз шоу с водещ

Михаил Билалов
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" - се-

риал, с.4 еп.96 (последен)
21.30 Премиера: "Кланът" - сериал, еп.16
22.30 "Комиците и приятели" /п./
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Опасни улици" - сериал, с.15
00.30 "Като на кино" - предаване за кино
00.40 "Татенца" - сериал, еп.13, 14
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Огледален свят" /п./ - сериал

bTV ACTION

06.00 Анимационен блок: "Дракони: Над-
превара до предела" - сериал, еп.3
- 6

08.00 "Блудният син" - сериал, с.2 еп.9
09.00 "Чък" - сериал, с.4 еп.13
10.00 "Супергърл" - сериал, с.5 еп.6
11.00 "Мръсният Джон: Историята на Бети

Бродерик" - сериал, еп.3
12.00 "Опасни улици" - сериал, с.5 еп.3
13.00 "Последната крепост на хората" -

екшън, приключенски (Швейцария,
САЩ, 2017), режисьор Роберт Куба,
в ролите: Юлиан Шафнер, Джон Кю-
сак, Кармен Арджендзиано, Айлийн
Груба и др.

15.00 "Блудният син" - сериал, с.2 еп.10
16.00 "Чък" - сериал, с.4 еп.14
17.00 "Опасни улици" - сериал, с.5 еп.4
18.00 "Мръсният Джон: Историята на Бети

Бродерик" - сериал, еп.4
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с.5 еп.7
20.00 Екшън в 8: "Орелът: Криминална

одисея" - сериал, еп.24
21.00 "Последното кралство" - сериал, с.4

еп.2
22.00 Бандата на Екшън: "Прецаканите" -

екшън, криминален, приключенски
(САЩ, Франция, 2010), в ролите:
Идрис Елба, Зоуи Салдана, Джефри
Дийн Морган, Крис Евънс, Оскар
Хайнада, Джейсън Патрик и др.

00.00 "Последното кралство" - сериал, с.4
еп.5

01.00 "Мръсният Джон: Историята на Бети
Бродерик" - сериал, еп.4

02.00 "Опасни улици" - сериал, с.5 еп.4
03.00 "Супергърл" - сериал, с.5 еп.7
04.00 "Чък" - сериал, с.4 еп.14

bTV COMEDY

05.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал,

с.15 еп.6, 7
07.00 "Тролчета - купонът продължава" -

сериал, анимация
07.30 "Да живее крал Джулиън!" - сериал,

анимация
08.30 "Шитс Крийк" /п./ - сериал
09.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
10.00 "По взаимно съгласие" - романтичен,

комедия (САЩ, 2017), в ролите: Ре-
бека Хол, Дан Стивънс, Джина Гър-
шон, Франсоа Арно, Дейвид Джоу-
зеф Крейг, Морган Спектър, Джейсън
Съдекис и др.

12.00 "Съни Бийч" /п./ - сериал
13.00 "Маркъс" /п./ - сериал
14.00 "Съседката Милева" /п./ - сериал
15.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
16.00 "Татковци" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
17.30 "Комиците и приятели" /п./
18.00 "Татковци" - сериал, еп.34
19.00 "Маркъс" - сериал, с.2 еп.10, 11
20.00 Премиера: "Съседката Милева" - се-

риал, еп.11
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с.8

еп.1
22.00 "Съни Бийч" - сериал, с.2 еп.12
23.00 "Шитс Крийк" - сериал, еп.11, 12
00.00 "По взаимно съгласие" /п./ - роман-

тичен, комедия (САЩ, 2017)
02.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
03.30 "Дъ Шоуто" /п./ - комедийно шоу
04.00 "Татенца" - сериал, еп.42

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с.5
еп.8, 9

08.00 "Бандата на Оушън" - екшън, крими-
нален, трилър (САЩ, 2001), режи-
сьор Стивън Содърбърг, в ролите:
Джордж Клуни, Брад Пит, Мат Дей-
мън, Елиът Гулд, Анди Гарсия, Дон
Чийдъл, Джулия Робъртс и др.

10.15 "Ривърдейл" - сериал, с.5 еп.10,
11

12.15 "Джуниър" - романтичен, комедия,
фантастика (САЩ, 1994), режисьор
Айвън Райтман, в ролите: Арнолд
Шварценегер, Дани ДеВито, Ема Том-
псън, Франк Ланджела, Памела Рийд

14.30 "Ченге в детската градина" - комедия,
екшън (САЩ, 1990), режисьор Айвън
Райтман, в ролите: Арнолд Шварце-
негер, Пенелъпи Ан Милър, Кати Мо-
риарти, Каръл Бейкър, Памела Рийд,
Линда Хънт, Ричард Тайсън и др.

16.45 "Бандитките на Оушън" - екшън, ко-
медия, криминален (САЩ, 2018), ре-
жисьор Гари Рос, в ролите: Сандра
Бълок, Кейт Бланшет, Ан Хатауей,
Минди Кейлинг, Ричард Армитидж,
Елиът Гулд, Хелена Бонъм Картър,
Риана, Дакота Фанинг и др.

19.00 "Срамежливия стрелец" - екшън, ко-
медия, приключенски (Великобрита-
ния, 2017), режисьор Саймън Уест, в
ролите: Антонио Бандерас, Олга Ку-
риленко, Бен Кура, Марк Вали, Аш-
линг Лофтъс, Джереми Суифт  [14+]

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Имението Даунтън" - дра-

ма, исторически (Великобритания,
2019), режисьор Майкъл Енглър, в
ролите: Хю Бонвил, Маги Смит, Ели-
забет Макгавърн, Мишел Докъри,
Пенелъпи Уилтън, Стивън Кембъл Мур,
Лора Кармайкъл, Имелда Стонтън

23.30 "Истина или предизвикателство" -
трилър, хорър (САЩ, 2018), режи-
сьор Джеф Уодлоу, в ролите: Тайлър
Поузи, Луси Хейл, Лендън Либърон,
Аурора Перино, Сам Лърнър и др.
[14+]

01.30 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с.5 еп.10,
11

03.30 "Светлината на моя живот" - фантас-
тика, трилър (САЩ, 2019), режисьор
Кейси Афлек, в ролите: Кейси Афлек,
Ана Пньовски, Том Бауър, Елизабет
Мос, Ротгар Матюс, Тимъти Уебър

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 "Една жена" - сериен филм
13.30 "Остани с мен: Завинаги" (премиера)

- сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен

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

шоу
17.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
18.00 "Голямото преследване" - тв игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон) -

риалити
21.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 10
22.00 "Честни измамници: Отново в играта"

(премиера) - сериал, сезон 1
23.00 Новините на NOVA

23.30 "Безкрайност" (премиера) - сериал,
сезон 1

00.30 "Черният списък" - сериал, сезон 5
01.20 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 1
02.00 "Песента на живота" - сериен филм
03.40 "Остани с мен: Завинаги" - сериал

/п/

Äèåìà

06.45 "Транспортер" - сериал, сезон 2 /п/
07.45 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

10 /п/
08.45 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 16, 2

епизода /п/
11.00 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 7 /п/
12.00 "Фалко" - сериал, сезон 3 /п/
13.00 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

10
14.00 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 16, 2

епизода
16.00 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 7
17.00 "Американска нинджа 4" - екшън с

уч. на Майкъл Дудикоф, Дейвид Брад-
ли, Джеймс Бут, Робин Стил, Кен
Гампу и др. /п/

19.00 "Транспортер" - сериал, сезон 2
20.00 "Фалко" (премиера) - сериал, сезон 3
21.00 "Рей Донован" (премиера) - сериал,

сезон 2
22.00 "Срещу мрака" - екшън с уч. на

Стивън Сегал, Таноай Рийд, Джена
Харисън и др.

00.00 "Рей Донован" - сериал, сезон 2 /п/

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.00 "Любов по Коледа" - романтичен

филм с уч. на Алисън Суини, Лукас
Брайънт, Кийфър О'Райли, Брит Ър-
вин и др. /п/

09.00 "Цветарница на мистериите: Мълча-
ние" - мистери с уч. на Брук Шийлдс,
Бренън Елиът, Бю Бриджис, Кейт
Дръмънд и др. /п/

11.00 "Родени да блестят" - музикална дра-
ма с уч. на Хорхе Бургос, Гилбърт
Салдивар, Кимбърли Флорес, Алисия
Райнер, Дейвид Заяс и др.

13.00 "В кадър"
13.30 "Живот наопаки" - комедия с уч.на

Джеймс Лафърти, Дани Глоувър, Джу-
ли Гонзало, Дейл Дики и др.

15.20 "Само ти" - романтичен филм с уч. на
Мариса Томей, Робърт Дауни Джуни-
ър, Бони Хънт, Хоаким Де Алмейда,
Били Зейн и др. /п/

17.30 "Tomb Raider: Първа мисия" - прик-
люченски екшън с уч. на Алисия
Викандер, Доминик Уест, Уолтън Го-
гинс, Даниел Ву, Кристин Скот Томас,
Дерек Джакоби и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 6

21.00 "Кръстникът III" - криминален филм с
уч. на Ал Пачино, Анди Гарсия, Даян
Кийтън, София Копола, Талия Шайър,
Бриджит Фонда, Джордж Хамилтън,
Джо Мантеня, Ели Уолак и др.

00.30 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 6 /п/

01.20 "Убийства в Хепитайм" - екшън-ко-
медия с уч. на Мелиса Маккарти,
Елизабет Банкс, Мая Рудолф, Лесли
Дейвид Бейкър и др. /п/

Тв програма - понеделник, 30 януари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Времето

bTV Action, 22.00 ч., "Прецаканите" - екшън,
криминален, приключенски (САЩ, Франция, 2010),
в ролите: Идрис Елба, Зоуи Салдана, Джефри Дийн

Морган, Крис Евънс, Оскар Хайнада, Джейсън Патрик

Днес облачността ще е раз-
късана, но още вечерта от за-
пад отново ще се увеличи. Ще
духа слаб до умерен вятър от
запад-северозапад. Минимални-
те температури ще са между ми-
нус 4° и 1°, максималните -
между 0° и 5°, в София мини-
мална минус 3°, максимална -

около 2°. Над Черноморието об-
лачността ще е по-често значи-
телна. Ще духа слаб до умерен
вятър от запад-северозапад.
Максималните температури ще
са между 2°-4°. Температурата
на морската вода е 8°-9°. Въл-
нението на морето ще бъде 1-2
бала.

Над планините облачност-
та ще е по-често значител-
на. Ще духа умерен северо-
западен вятър. Максимална-
та температура на височина
1200 метра ще бъде около
минус 3°, на 2000 метра -
около минус 7°.

НИМХ/БТА
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Картини на границата
между абстрактното и фигу-
ралното изкуство показва
художникът Димитър Петров
в предстоящата си изложба
в галерия "Ракурси".

Експозицията се открива
на 1 февруари. Авторът
представя последните си
живописни платна. Използ-
вайки природата и пейзажа,
той изразява преживявания,
спомени и породените от тях
чувства. Творбите на Петров
са искрени и поетични, а
ярките цветове в тях внуша-
ват страст, вглъбеност,
лекота, свобода. Според
художника, картините му
"излъчват духовно присъст-
вие, което преминава и в
зрителя".

Димитър Петров е роден

Двамата участват в най-новия
спектакъл на Драматичен театър
"Никола Вапцаров" - Благоевград,
"Комедия за тенори". Звезден
екип и очаквана премиера е под-
готвил благоевградският театър
на 4 и 5 февруари. За първи път
на българска сцена ще се нас-
ладим на бродуейската "Комедия
за тенори" от Кен Лудвиг.

Действието отвежда зрители-
те в Париж през 30-те години на
миналия век - една хотелска
стая, четирима тенори, две съп-
руги и няколко часа преди зре-
лищното шоу на вечерта. Калин
Врачански и Асен Блатечки вли-
зат в образите на италианската
суперзвезда Тито Мерели и про-
дуцента Хенри Сондърс. В ак-
тьорския състав са Гринго-Бог-
дан Григоров, Йордан Ангелов,
Ива Кънева, Гергана Цакова и
Мариана Бонева. ç

„Êîìåäèÿ çà òåíîðè“
ñ Àñåí Áëàòå÷êè
è Êàëèí Âðà÷àíñêè

Джон Малкович ще играе
и в Румъния
Холивудската звезда Джон Малко-
вич ще играе на сцена в Тимишоара.
Изявата на американския актьор ще
бъде в рамките на програмата на Ти-
мишоара за Европейска столица на
културата. Най-вероятно това ще се
случи през лятото. Малкович през
2021 г. изигра ролята на известния
румънски симфоничен диригент Сер-
джу Челибидаке във филма "Жълта
вратовръзка". Много от сцените в ки-
нолентата са снимани в Румъния. На
16, 17 и 18 февруари Джон Малко-
вич излиза на сцената на Народния
театър "Иван Вазов"

140 години от рождението
на Борис Денев (1883-1969)
С голяма изложба Художествена га-
лерия "Борис Денев" във Велико Тър-
ново ще почете своя патрон. Екс-
позицията "140 години от рождени-
ето на Борис Денев (1883-1969)"
ще бъде официално открита на 7
февруари - рождената дата на ху-
дожника. Включени близо 100 твор-
би от фонда на галерията, много от
които непоказвани пред широката
аудитория. Борис Денев - един от
най-големите български пейзажис-
ти и най-проникновени военни ху-
дожници е роден във Велико Търно-
во на 7 февруари 1883 г.

Íàêðàòêî
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На 6 февруари в Народ-
ния театър "Иван Вазов" се
чества юбилей на доайена
на българската режисура
Асен Шопов. На голяма сце-
на ще бъде представен спек-
такълът "Майстори" от Рачо
Стоянов, продукция на Дра-
матичния театър в Пловдив.
Асен Шопов е създал над
150 постановки и е носител
на награди "Аскеер" и "Икар"
за цялостното си творчест-
во. През 2013 г. е отличен с
ордена "Св. св. Кирил и Ме-
тодий" (Първа степен) за го-
леми заслуги в областта на
културата и изкуството. Пи-

есата "Майстори" се прие-
ма като един от образците
на българската драматургия,
съчетава в себе си роман-
тичната памет за Възражда-
нето и съвременните коли-
зии на националния ни ха-
рактер. Участват актьорите:
Симеон Алексиев, Явор Ба-
харов, Русалина Чапликова,
Константин Еленков, Мария
Сотирова, Мария Генчева,
Добрин Досев, Валери Кьор-
лински, Марин Младенов,
Красимир Василев, Петър
Тосков, Стефан Попов, Ни-
колай Станчев (in me-
moriam), Тодор Генов. ç

Ìàéñòîðñêà æèâîïèñ íà
Äèìèòúð Ïåòðîâ â „Ðàêóðñè"

през 1969 г. в Кюстендил.
Завършва Художествената
гимназия за изящни изкуст-
ва в София през 1988 г., а
през 1996 г. се дипломира от
Националната художествена
академия в специалност
"Стенопис". Член е на СБХ.
Творецът прави едногодишен
творчески престой в Индия
през 2000 г. Десет години по-
късно, печели национален
конкурс за специализация в
Citѐ International des Arts в
Париж. Участвал е в над 100
общи и самостоятелни
изложби в страната и чужби-
на. Негови картини са прите-
жание на галериите в  Кюс-
тендил, Бургас, Стара Заго-
ра, Разград, както и на
колекции в Европа, Азия и
САЩ. ç

Градският исторически музей в Лайпциг, Герма-
ния, посвещава нова изложба на музикалния жи-
вот на града по време на нацистката ера, предаде
ДПА. Изложбата "Свастика и ключ" се откри на 27
януари и ще продължи до 20 август. Изложбата,
озаглавена "Свастика и ключ", показва в девет те-
матични области, че музикалните институции в Лай-
пциг - като Хора на момчетата "Свети Тома", Опе-
рата и Гевандхаус, често са  симпатизирали на
режима.

Експозицията разглежда в детайли живота на
някои от творците от онова време. Във фокуса й
са Рихард Вагнер и Феликс Менделсон, по-извес-
тен в Германия с фамилното име Менделсон Бар-
толди.

Вагнер е любимият композитор на Хитлер и
нацистите възнамеряват да му издигнат паметник
в Лайпциг, докато Менделсон е от еврейски про-
изход и паметникът му в града е съборен през
1936 г. ç

Сега, когато имам три внучета и съм Дядо Недялко,
все по-често се сещам за моя дядо Недялко. Бях петго-
дишен, когато си отиде. Бил е красив и интелигентен.
Запазил съм негови писма, писани с красив калиграф-
ски почерк. Как ли е издържал, когато е погребал
22-годишната си дъщеря и 45-годишната си съпруга, а
синът му през това време е бил в затвора. А няколко
години след това е трябвало да издържа и майка ми,
заедно с мен, защото синът му отново е лежал по конц-
лагери и затвори. Имам смътен спомен за него и една
снимка - как тика детската ми количка.

Ïîåòúò Íåäÿëêî Éîðäàíîâ çà ñâîÿ äÿäî

НА ДЯДО МИ НЕДЯЛКО
Прости ми, мили мой... За тебе се сещах толкоз рядко.
Ей тоз, на снимката... С мустака... Това е моят дядко.
Живял... Живял безкрайно дълго... Отишъл си набързо.
Шейсет и четири годишен... Каква огромна възраст.
Сега внезапно се загледах във снимката едничка...
Ти със бомбето... Елегантен... Аз - в бебешка количка.
Алеята е запустяла... Но гроба ти го има...
Ти... Дъщеря ти... И жена ти ... Там гушнати сте трима...
Погребал си ги толкоз млади... А ти... Все още дишаш.
Синът /баща ми/ във затвора... И ти писма му пишеш...
Едва след толкова години във теб внезапно влизам...
И нищо друго... Смътен спомен... На двора съхне риза.
Изпрал си я... До нея съхнат и двата ти чорапа.
И оня гларус... Ах, разбойник... Отгоре ги изцапа...
Ти се засмя... Не се разсърди... Обратно във легена.
Запомнил съм го... Тригодишен... И зимата студена...
И мама... бедна и самичка... И татко ми го няма...
И ти... Кожухче си ми купил... И вълнен шал за мама...
Как си успявал... В тази криза... В разгара на войната
да ни издържаш с твойта бедна чиновнишка заплата.
Ковчегът... Църквата... Цветята... Отдавна си погребан.
Сега със двадесет години съм по-голям от тебе.
И все не мога... Все не мога това да проумея...
Прощавай... Толкоз рядко идвам на вашата алея.
Знам, мили мои... Търпеливо ме чакате... Петима...
И аз - най-старият... Ще дойда... Но още време има.

Ëàéïöèã êàòî ãðàä íà
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