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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Георги ГЕОРГИЕВ

Неизвестно какви воини честват
за 145-и път из българските общини

Българският защитник
Томислав Папазов ще
играе през пролетта в
испанския Бадалона,
информира foggiatoday.it.
21-годишният юноша на
Левски е собственост на
италианския Фоджа. Клу-
бът от Серия "С" прави
сериозно обновяване на
състава. Във Фоджа се
разделят с девет футбо-
листа, като двама от тях
ще бъдат под наем в
други отбори. Единият е
Папазов. Отборът на Ба-
далона се състезава в
четвъртото ниво на ис-
панския футбол и там
заема 11-о място от 18
отбора, на 4 точки над
зоната на изпадащите. До
момента във Фоджа То-
мислав Папазов има три
мача за първенство, един
за Купата на Италия. До
лятото на 2022 година
русокосият защитник
носеше екипа на отбора
от родния си град Хебър
(Пазарджик). ç
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Държавният департамент
на САЩ уведоми Конгре-
са, че Русия не спазва
единственото останало
споразумение между две-
те най-големи ядрени си-
ли за контрол на този
род оръжия, като не
позволява инспекции на
своя територия. Русия на
свой ред обвини САЩ, че
не спазват договора "Нов
СТАРТ", предаде БТА. "Ние
виждаме, че САЩ в дей-
ствителност разрушиха
правната рамка за кон-
трол на оръжията и (яд-
рената) сигурност", каза
вчера пред журналисти
говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков. Ден по-
рано Държавният депар-
тамент на САЩ уведоми
Конгреса, че Русия не
спазва договора, като не
позволява инспекции на
своя територия. Москва
обаче контрира, че
санкциите, които САЩ
наложиха, твърде много
са затруднили достъпа на
собствените й инспектори
до обектите в САЩ. Пес-
ков изрази съжаление за
"тъжната ситуация" около
"Нов СТАРТ". ç

о предложение на БСП минималната
работна заплата става 50 на сто от
средната брутна.

Депутатите приеха на второ четене
поправките в Кодекса на труда, с които
от догодина минималната работна
заплата ще бъде 50% от средната
брутна работна заплата за страната,
съобщи "Фокус". Решението беше взето
със 159 гласа "за" и 44 "въздържал се",
като увеличението влиза в сила от 2024
година.

Тя ще се изчислява за период от една
година. Включват последните две триме-
сечия на предходната и първите две три-
месечия на текущата година, като тя
трябва да е в размер не по-малко от
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реди няколко дни, по
световните медии
прелетя една скром-
на новина - за ре-

зултатите от парламентар-
ните избори в Тунис. Зна-
чимото в нея бяха избор-
ните резултати. Зад урни-
те са застанали едва 11,3
процента от гласоподава-
телите! Един невероятен
шамар за предишните пар-
ламенти в тази държава от
Магреба и същевременно
за всички партии, които
там се състезават за власт
и удобно кресло в Народ-
ното събрание.

Това ме накара да пог-
ледна в резултатите от на-
шенските подобни волеи-
зявления от изборите през
миналия ноември. Общо ре-
зултати - 39,4% от броя
на имащите право на глас
българи. Или към малко по-
вече от три милиона при
официални числа - 7.6 ми-
лиона избиратели. Далеч
съм от мисълта да анали-
зирам странния резултат от
последното преброяване на
НСИ, гласящ, че българите
са общо 6,5 милиона ду-
ши. А пък хората с право
на глас - 7,6?! Разбира се,
ние, като страна от про-
цъфтяващите Балкани, има-
ме огромна емиграция, но
дали в нея има чак един
милион и двеста хиляди гла-
соподаватели? Кой и как
ги преброи?

Но да оставим играта
със съмнителни числа, да
се облегнем удобно на чис-
лото 7,6. От него - пак
според немного достовер-
ните данни - през ноември
2022 г.- своите гласове са
подали 39.4 процента. По-
малко от предишните из-
бори и още по-малко от
тези в 2021 г. Значи из-
борната "стрелка" сочи уве-
рено надолу.

През този месец на мар-
тениците изборните бюра в
страната и зад граница от-
ново ще отворят врати. А
колко хора ще преминат
през тях? Особено като се
има предвид "гръмотевични-
те" 20 - 25 процента за
най-силните партии като
ГЕРБ и формацията ПП.

И за слепия е видно,
че репутацията на отдел-
ните играчи в партийния
живот на България е пове-
че от жалка и че хората
масово са отвратени от съ-
ществуващата ситуация. За
това говорят и статисти-
ческите данни, че в мо-
мента още 770 000 (Да!)
души са готови да напус-
нат майка България. Сигур-
но от добро... И колко от
тях (ако са още тук през
март) ще бързат да изпол-
зват правото си на глас?
За кого и защо?

Не съм черноглед, но
синдромът "Тунис" е на на-
шия политико-обществен
хоризонт. И ако продължа-
ваме така, той ще стигне
и до нашия праг.
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50 % от средната брутна работна заплата
за предходните 12 месеца.

Основните спорове около законопро-
екта бяха свързани с това от кога да
влезе в сила, както и какъв да бъде
периодът, върху който да се изчислява
минималната работна заплата. От
ГЕРБ и "Демократична България"
предложиха промените да влязат в сила
от 2024 г., а от БСП и "Възраждане"
настояваха това да се случи още от юли
месец тази година, но предложението им
не бе прието.

Законът влиза в сила 3 дни след
публикуването му в "Държавен вестник".
Процедурата започва от 1 септември
нататък и влиза в сила от 2024 г. < 3
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Приблизително всеки десети бъл-
гарин - 11,9%, не само има наме-
рение да емигрира в чужбина, но
дори е взел вече такова решение и е
много вероятно да го направи съв-
сем скоро.

Това показват резултатите от до-
пълнителната анкета за нагласите
за емигриране при последното преб-
рояване на населението през сеп-
тември 2021 г., съобщи НСИ.

12 906 българи на възраст меж-
ду 15 и 74 г. са изразили мнението
си чрез тези анкети. Ако обаче ре-
зултатите се отнесат към цялото на-
селение, сметката показва, че около
773 500 българи имат нагласата да
напуснат България. Това е най-го-
лямата абсолютна бройка и процент
от населението, които споделят та-
кава нагласа, откакто се попълват
подобни анкети.

За първи път те бяха въведени
при преброяването през 2001 г. и
тогава желание и готовност да оти-
дат да живеят в чужбина са изрази-
ли 9% от хората. Повече от поло-
вината от тях (57,5%) отговарят, че
основната причина е желанието да
живеят и работят в условията на
по-висок жизнен стандарт.

Петър
ГЕРАСИМОВ

става 50% от
средната
ÏÏ

С официална церемония край костинбродското село Голяновци президентите
на България Румен Радев и Сърбия Александър Вучич дадоха началото на из-
граждането на междусистемната газова връзка "България - Сърбия", проект от
стратегическо значение за двете страни, по думите на българския държавен
глава                                          Снимка Администрация на президента< 3
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„Булгаргаз“ предложи
с 31% по-ниска цена
на газа за февруари
124,35 лева/MWh (без ак-
циз и ДДС) е окончателно
предложената цена за м.
февруари 2023, на която
"Булгаргаз" ЕАД ще продава
природен газ на крайните
снабдители и на лица, на ко-
ито е издадена лицензия за
производство и пренос на
топлинна енергия, съобщи-
ха от Булгаргаз. Предложе-
ната цена е с близо 31% по-
ниска от утвърдената за м.
януари 2023 година, съоб-
щи БГНЕС

НС обяви за геноцид
Гладомора в Украйна
през 1932 - 1933 г.
Със 134 гласа "за", 26 -
"против" и без "въздържал
се" Народното събрание
(НС) в общ проект, предло-
жен от комисията по външ-
на политика, обяви Големия
глад-Гладомор в Украйна
през 1932 - 1933 г. за ге-
ноцид и осъди категорично
неговите извършители. С ре-
шението се обявява също
всяка последна събота на
месец ноември за Ден за
почит и памет за жертвите
на Гладомора в Украйна. НС
приема всяко отричане, оп-
равдаване и омаловажава-
не на този геноцид, като акт
на поругаване паметта на
милионите хора, загинали в
Гладомора, е записано още
в документа. От парламен-
тарната трибуна левият де-
путат Борислав Гуцанов ка-
тегорично заяви, че БСП е
"против" декларацията за
Гладомора. "Но ви молим да
се замислите - можем ли да
направим така, че ние да
сме част от мирния процес,
а не да даваме оръжия. Да
направим така, че да се гор-
деем с историята си, така
както се гордеем с това, че
именно българските полити-
ци са успели да защитят от
геноцид евреите в България",
призова депутатът от леви-
цата.

Над 190 000
нарушения на
трудовото
законодателство
през 2022 г.
Общият брой на констати-
раните нарушения на тру-
довото законодателство е
191 200. Това съобщават от
пресцентъра на Изпълнител-
на агенция "Главна инспек-
ция по труда" (ИА ГИТ).  На-
рушенията по здравослов-
ните и безопасни условия
на труд са 96 402 бр., а по
осъществяване на трудови-
те правоотношения - 93
954. Нарушенията по зап-
лащането на труда остават
най-честите от всички,
свързани с изпълнението на
трудовите правоотношения
- 21 701. По време на про-
верките са установени 3398
работници и служители, ко-
ито са полагали труд без
сключен трудов договор, от-
белязват още от ГИТ.

Президентите на Бълга-
рия и Сърбия Румен Радев
и Александър Вучич дадоха
начало вчера на строителс-
твото на газовата връзка
между двете държави на
българска територия. "Ин-
терконекторът България-
Сърбия е залог за бъдеще-
то, но и израз на волята на
нашите страни не само да
развиваме двустранните от-
ношения, но и да градим ви-
зия за общоевропейското ни
бъдеще. Този проект е при-
мер как устойчивото ни сът-
рудничество с ЕК води до
взаимни ползи, които дават
нови възможности на реги-
они с реална диверсифика-
ция, успешното прилагане
на стратегията за европей-
ска и сигурна енергия." То-
ва заяви президентът Радев
по време на започването на
същинското строителство на
междусистемната газова
връзка България-Сърбия. Ус-
пехът на Сърбия в поддър-
жането и изграждането на
нови връзки със съседните
страни чрез този интерко-
нектор вече е успех и за
България, защото добиваме
възможност за разширен
достъп до европейските па-

зари, допълни българският
държавният глава. Радев по-
сочи, че ще се радва нови-
ят интерконектор да бъде от-
крит до края на годината.

На свой ред Вучич зая-
ви, че Сърбия има добър
приятел и надежден парт-
ньор в лицето на България.
Когато потече газа през ин-
терконектора, ще се осигу-
ри диверсификация за це-
лия регион на Западните
Балкани, не само за Сър-
бия, посочи той.

Капацитетът на интерко-
нектора ще бъде 1,8 млрд.
куб. метра природен газ го-
дишно. Изпълнителният ди-
ректор на "Булгартрансгаз"
Владимир Малинов обясни

ри цени и диверсификация
на източниците".

Междусистемната газова
връзка "България-Сърбия"
(IBS) ще бъде с обща дъл-
жина около 170 км., от кои-
то около 62 км на българс-
ка територия. След изграж-
дането й газовата връзка
ще бъде с капацитет до 1,8
млрд. м3/г. с възможност и
за реверсивен поток. За
пълната реализация на
обекта се предвижда изг-
раждането на две автома-
тични газорегулиращи стан-
ции (АГРС), една газоизмер-
вателна станция (ГИС) - Ка-
лотина, както и две газоп-
роводни отклонения за
Сливница и Драгоман. ç

значението на проекта за
региона пред БНР: "На пър-
во място дава възможност
на Сърбия за алтернативни
източници на природен газ
- а именно терминалите за
втечнен газ в Гърция, къ-
дето и ние участваме, тъй
като сръбската държава
има резервиран капацитет
на терминала в Александ-
ропулис, а и достъп чрез
споразумението на Бълга-
рия, да ползва всички тер-
минали за втечнен газ в
Турция. От друга страна,
тъй като е двупосочен ще
даде възможност на Бъл-
гария за достъп до централ-
ноевропейските пазари и
така да подсигури по-доб-

Президентът Радев посрещна сръбския си колега Вучич на строителната площадка край костинбродското
село Голяновци

íà ãàçîâàòà âðúçêà

Снимка Администрация на президента

Компенсирането на неби-
товите потребители и на
операторите на електропре-
носната и на електроразп-
ределителните мрежи зара-
ди високите цени на елект-
роенергията ще продължи
до края на март 2023 г. Това
реши вчера кабинетът на
последното си заседание,
одобрявайки програма за
компенсиране за периода
1 януари 2023 - 31 март 2023
г., съобщи Правителствена-
та информационна служба.

От програмата ще се
възползват всички около
633 хиляди небитови край-
ни клиенти на електричес-
ка енергия, както и опера-
торите на електропреносна-

ÌÑ: Êîìïåíñàöèèòå çàðàäè
âèñîêèòå öåíè íà òîêà
ïðîäúëæàâàò äî êðàÿ íà ìàðò

Íàêðàòêî
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та и електроразпределител-
ните мрежи за технологич-
ните им разходи.

 Индикативният бюджет
на програмата е в размер
на близо 330 млн. лв. за
всички небитови крайни
клиенти на електроенергия
и за операторите на елект-
ропреносната и електрораз-
пределителните мрежи при
достигане на средномесеч-
на борсова цена за базов
товар на сегмента "ден нап-
ред" на БНЕБ над опреде-
лената от КЕВР прогнозна
пазарна цена за текущия
регулаторен период. Прог-
рамата предвижда всички
небитови крайни клиенти да
бъдат компенсирани изця-

ло за разликата между ре-
алната средномесечна бор-
сова цена за базов товар
на сегмента "ден напред" на
Българската независима
електроенергийна борса

(БНЕБ) за съответния месец
и базовата цена от 200 лв./
МВтч.

Компенсациите по нея
ще бъдат изплатени до 30
юни 2023 г. ç

"Държавата принадлежи на хората, а най-добре управлява този, който е
готов да се раздели с властта във всеки миг". Това заяви министър-
председателят Гълъб Донев преди началото на последното редовно

заседание на служебния кабинет в рамките на мандата му

Централната избирателна комисия
вече е избрала варианта на дизайн
на хартията, която ще се ползва за
машините за гласуване на предсроч-
ните избори на втори април, съобщи
БНР.

Печатницата на БНБ е уведомена,
а от там вече предлагат и график за
доставката на ролките със защитена
хартия, става ясно от проведено за-
седание на Комисията.

"До 15 март включително - 10 000
броя ролки. До 27 март включително

ÖÈÊ èçáðà õàðòèÿòà çà ìàøèííèÿ âîò íà 2 àïðèë
- 10 000 броя ролки. В случай че до 27
март ни бъдат доставени 20 000 рол-
ки, това ще е достатъчно всяка маши-
на за гласуване да бъде оборудвана
с по две ролки хартия", заяви замес-
тник-председателят на ЦИК Емил Вой-
нов.

"Тъй като комплектоването на ма-
шините продължава и в следващите
дни - след 27 март до 31 март вклю-
чително, ако след 27 март ни бъдат
предадени още ролки, ще има въз-
можност в секциите с повече изби-

ратели да се постави и трета ролка
хартия", коментира още Войнов.

"Според нас и становището на пе-
чатницата на БНБ, евентуална дата
за избори 26 март практически не би
могло да се достави хартията, но за 2
април ЦИК ще има необходимите ко-
личества хартия и тя ще отговаря на
изискванията, заложени в закона", за-
яви преди седмица председателят на
комисията Камелия Нейкова по вре-
ме на изслушване в парламента, по-
искано от ГЕРБ. ç
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Приблизително всеки де-
сети българин - 11,9%, не са-
мо има намерение да емиг-
рира в чужбина, но дори е
взел вече такова решение
и е много вероятно да го
направи съвсем скоро.

Това показват резултати-
те от допълнителната анке-
та за нагласите за емигри-
ране при последното преб-
рояване на населението
през септември 2021 г., съ-
общи НСИ.

12 906 българи на възраст
между 15 и 74 г. са изрази-
ли мнението си чрез тези
анкети. Ако обаче резулта-
тите се отнесат към цялото
население, сметката показ-
ва, че около 773 500 бълга-
ри имат нагласата да напус-
нат България. Това е най-го-
лямата абсолютна бройка и
процент от населението, ко-
ито споделят такава нагла-
са, откакто се попълват по-
добни анкети.

За първи път те бяха въ-
ведени при преброяването
през 2001 г. и тогава жела-
ние и готовност да отидат
да живеят в чужбина са из-
разили 9% от хората. 7,9
млн. души беше през 2001 г.
населението на България и
ако процентът се отнесе към
всички, живеещи тогава в
страната, над 711 хиляди
българи са били потенциал-
ни емигранти.

Десет години по-късно -
през 2011 г., този стремеж
е намалял, и то чувствител-
но. При тогавашното насе-
ление от 7,3 млн. само 6,9%

"Повишаването на доходите
на работниците, особено когато
става дума за половин милион
работещи бедни, е наша изкон-
на битка от много години. Наше-
то предложение е минималната
работна заплата да е 50% от
средната работна заплата, което
за тази година е 850 лв." Това
заяви лидерът на БСП Корнелия
Нинова от парламентарната три-
буна.

Тя уточни, че в първоначал-
ния законопроект е записано
увеличението да се случи в на-
чалото на годината, на 1 януа-
ри 2023 г., но това вече е не-
възможно.

"Затова правим предложение
тази дата да е 1 юли 2023 г. Ар-
гументът, че по средата на годи-
ната не е добре да се повишават
доходите, ние не го приемаме,
защото ръстът на цените и инф-
лацията няма да чакат минимал-
ната работна заплата да се по-
виши от 1 януари. Сега хората
имат нужда от тази подкрепа",
каза Нинова.

По думите на Корнелия Ни-
нова, между първо и второ чете-
не на предложението на БСП са

Íà òîçè äåí

:

Събития
” 962 г. - Отон I е короно-
ван в Рим, като първия
император на Свещената
римска империя след почти
40 години; в Германия тази
дата се приема за ден на
основаването на нацията.
” 1701 г. - Петър I издава
указ за основаване на
Балтийски флот.
” 1863 г. - Американският
писател Самюъл Клемънс
започва да публикува с
псевдонима си Марк Твен.
” 1940 г. - Военната
колегия на Върховния съд
на СССР осъжда бившия
ръководител на НКВД
Николай Ежов на смърт
чрез разстрел.
” 1990 г. - В ЮАР е
обявена за легална дей-
ността на забранения
дотогава Африкански
национален конгрес.

Родени
” 1754 г. - Шарл Морис
дьо Талейран, френски
политик
” 1882 г. - Джеймс Джойс,
ирландски писател
” 1894 г. - Жорж Папазов,
български художник
” 1904 г. - Валерий
Чкалов, съветски летец
” 1922 г. - Стоянка
Мутафова, българска
актриса
” 1926 г. - Валери Жискар
д'Естен, президент на
Франция
” 1926 г. - Григор Стоич-
ков, български политик,
дългогодишен министър на
транспорта, строежите и
вицепремиер
” 1977 г. - Шакира,
колумбийска певица

Починали
” 1884 г. - Иларион
Ловчански, български
екзарх

ÁÑÏ èçâîþâà ìèíèìàëíà çàïëàòà îò 850 ëåâà,
êîåòî å ïîëîâèíàòà îò ñðåäíàòà

се появили предложенията на
"Продължаваме промяната" и
ГЕРБ да се счита брутна мини-
мална работна заплата. Тя обяс-
ни, че това означава, че в раз-
мера на минималната заплата се
включва клас "прослужено вре-
ме", извънреден труд, нощен труд
и т. н. "Представете си, че опре-
делим минималната заплата да е
850 лв., а в тях са включени 200
лв. извънреден, нощен труд и
клас "прослужено време" - нак-
рая човекът ще вземе 650 лв.,
по-малко от сегашната минимал-
на", даде пример Нинова и до-
пълни: "Философията на нашия
законопроект и политическата и
социалната ни битка е да пови-
шаваме доходите, а не с една
думичка в закона да ги намали-
те. Много спорихме по тази те-
ма и искам да ви поздравя, ПП и
ГЕРБ, че оттеглихте тази думичка
и това предложение, защото то-
ва щеше да направи по-голяма
беля, отколкото да решат проб-
лема на работещите бедни."

"Уважаеми колеги, вие подк-
репихте в края на този парла-
мент и други социални предло-
жения на БСП, като това за без-

платните учебници, за което ви
благодарим, нека в тези наисти-
на последни дни направим още
едно добро - да се запомни този
парламент, че половин милион
българи са получили подкрепа от
мнозинството в Народното съб-
рание", призова тя народните
представители.

"Минималната работната зап-
лата да е 850 лв. Това, което
предлагаме, е тя да е 50% от
средната заплата за предходна-
та година и да влезе в сила не
2038 г., когато ще дойдат новите
F-16, а да влезе в сила от 1 юли
тази година." Това заяви замест-
ник-председателят на парламен-
тарната група на "БСП за Бълга-
рия" Георги Свиленски от парла-
ментарната трибуна.

"Докато ние обсъждаме ми-
нималната работна заплата на
милиони български граждани и
служители в БДЖ, "Български по-
щи" и стотици хиляди още хора
чакат от нас от това решение, в
едно от търговските дружества на
Министерството на отбрана зап-
лата на изпълнителния директор
на месец е 14 000 лв. Тоест тя е
20 минимални работни заплати",

ÍÑÈ: Âñåêè äåñåòè èñêà äà ñè
òðúãíå îò Áúëãàðèÿ
Ïðè ñåãàøíîòî ïðåáðîÿâàíå áðîÿò íà ïîòåíöèàëíèòå åìèãðàíòè ñêà÷à
äðàñòè÷íî. Èêîíîìè÷åñêèÿò ôàêòîð å âîäåù ïî îòíîøåíèå íà ïðè÷èíèòå

изрази възмущението си Свилен-
ски и добави, че ще пита всички
министри за заплатите на дирек-
торите в държавните предприя-
тия.

"Не може да има пари на все-
ки три месеца бонуси по още ед-
на заплата, още 14 000 лв. за
тях, а за българите на минимална
работна заплата да няма пари",
посочи социалистът и призова:
"Подкрепете това предложение на
БСП.  Не търсете начини да го
отлагате. Нека днес да свършим
едно добро дело за България."

"Необходимият месечен доход
за издръжка на едно работещо
лице е 1351 лв. А  сега се спори
дали държавата и работодатели-
те ще имат нужните 850 лв., та-
зи "огромна" сума", заяви по вре-
ме на обсъждането на промени-
те в Кодекса на труда депутатът
от левицата Драгомир Стойнев.

"В подкрепа на това наше
предложение е директивата, ко-
ято беше приета наскоро за адек-
ватните минимални заплати в
страните - членки на ЕС", уточни
председателят на Комисията по
труда, социалната и демографс-
ката политика Георги Гьоков. ç

българи са имали намере-
ние да напуснат родината,
което прави към 503 700
души. При сегашното преб-
рояване обаче броят на по-
тенциалните емигранти ска-
ча драстично. Икономичес-
кият фактор е водещ по от-
ношение на причините за
заминаване в чужбина на
потенциалните преселници.
Повече от половината от тях
(57,5%) отговарят, че основ-
ната причина е желанието
да живеят и работят в усло-
вията на по-висок жизнен
стандарт

"Да получавам по-висо-
ки доходи" или "Да спестя
пари" е мотивът при 21,9%
от лицата, а за 4,7% - "Да
се реализирам професио-
нално". Категорични в ре-
шението си, че не желаят
да живеят повече в Бълга-
рия, са едва 3,2% от потен-
циалните преселници на
възраст 15 - 74 години. Кол-
кото е по-високо образова-
нието на анкетирания, тол-
кова по-слабо изразява же-
лание да емигрира от стра-
ната, показват резултатите.

От НСИ акцентираха вър-
ху факта, че тези анкети се
попълват в точно определен
момент - когато се прави са-
мото преброяване. Освен
това те са доброволни и ня-
ма доказателства, че анке-
тираните непременно ще
емигрират.

Разликата между 2001 и
2011 г. вероятно се дължи
на факта, че при преброя-
ването през 2011 г. Бълга-

рия и Румъния все още има-
ха ограничения за по-дъл-
госрочното допускане на
техни граждани до общия ев-
ропейски пазар на труда.
Освен това през 2011 г. има-
ше чувствителна смяна на
политическото представи-
телство - след правителст-
вата на НДСВ и на тройна-
та коалиция на власт дойде
нова тогава партия - ГЕРБ.
Причина обаче може да бъ-
де и това, че по онова вре-
ме има световна финансо-
ва криза.

Институтът за икономи-
чески изследвания на БАН
между 2007 и 2011 г. праве-
ше изследвания на терен в
страни от Западна Европа
сред българската диаспора.

Тогава изводът беше, че
нагласите за емиграция на
българите са по-скоро за
краткосрочен престой с цел
работа в чужбина, а не за
постоянно преселване. И
при трите изследвания на
НСИ за нагласите за емиг-
рация се установява едно

и също нещо - с увеличава-
нето на възрастта се раз-
раства групата на онези, ко-
ито може и да имат някак-
ви намерения да отидат в
чужбина, но оценяват веро-
ятността това да се случи
като много малка. През
2021 г. за възрастовата гру-
па между 70 и 74 години
например 81% от хората от-
говарят точно по този на-
чин. Докато при българите
между 20 и 29 години този
дял е наполовина по-малък
- 43%.

Това се отнася и за миг-
рацията вътре в страната.
Хората, вече решили да се
преместят в друго населе-
но място у нас, са средно
2,4% от анкетираните, но за
тези между 15 и 19 г. про-
центът е 7,1. При най-въз-
растните е под един.

Разбивката по етноси по-
казва, че турската и ромс-
ката етническа група показ-
ват малко по-голямо жела-
ние от българската да сме-
нят населеното си място. ç

” 1907 г. - Димитрий
Менделеев, руски химик
” 1941 г. - Янко Сакъзов,
български политик
” 1970 г. - Бъртранд
Ръсел, британски философ,
Нобелов лауреат
” 1976 г. - Златьо Бояджи-
ев, български художник
” 2010 г. - Карандаш,
български карикатурист
” 2022 г. - Моника Вити,
италианска киноактриса
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Представители на 17
браншови организации от
селското стопанство
обсъдиха в с. Арбанаси,
край Велико Търново,
възможността за създава-
не на аграрна камара.
Срещата беше наложител-
на, защото до момента
няма единомислие в
секторите, има напреже-
ние и противопоставяне,
което води до липса на
продуктивност както в
администрацията, така и в
отделните браншове,
коментира за БТА Симеон
Караколев, съпредседател
на Националната овцевъд-
на и козевъдна асоциация
(НОКА) и основен органи-
затор на срещата с пред-
ставители на различни
организации в селското
стопанство. По думите му
целта на дискусията е да
се изясни представител-
ността на всеки бранш,
защото има асоциации, в
които членуват по петима
производители от дадения
сектор, но има и такива, в
които броят им е над 50.
Някои имат по-силни
лобита, които надделяват,
но това води до излишна
конфронтация и грешни
решения от страна на
административните орга-
ни, допълни той.

С промяната в Закона
за подпомагане на земе-
делските производители
(ЗПЗП), в сила от 1 януари
2023 г., всички земеделски
стопани, които искат да по-
дадат заявления за подпо-
магане, следва да имат ре-
гистрация в СЕУ, където ще
се осъществява и цялата
комуникация между адми-
нистрацията и бенефициен-
тите по отношение на под-
помагането. За това напом-
нят от Държавен фонд "Зе-
меделие"-Разплащателна
агенция (ДФЗ-РА). Всички

Основният приоритет за нас
през 2023 година е да запазим
бизнеса си, защото в момента
сме на ръба на оцеляването, за-
яви в интервю за Агрозона пти-
цевъдът Иван Калчев. "От 22 го-
дини се занимавам с птицевъд-
ство. През тези години изгра-
дих 4 ферми - две в троянския
край и две в Ловешко. Минал

За срам на срамотите,
новата информационна
кампания, която започва
на 6-и и ще приключи на
16 февруари, ще се прове-
де само в 10 от 26-те об-
ластни градове на страна-
та, а това максимално ще
затрудни земеделските
производители, които имат
огромна нужда от разяс-
нения на новите правила
от Стратегическия план.
Веднага след като вчера
обявихме графиците за те-
зи срещи, заваляха въпро-
си на фермери от цялата
страна с питане защо така
се претупват семинарите
по новата ОСП, чиито но-
ви правила ще бъдат изк-
лючително трудни за из-
пълнение. Неведнъж досе-
га европейската админис-
трация обясняваше колко
важни за изпълнение ще
бъдат новите изисквания,
особено при екологичните
схеми на ОСП. Това обаче
минава покрай ушите на
родните управленци, кои-
то по инерция си провеж-
дат семинарите, както на
тях им е изгодно!

Единственото обясне-
ние за тази немарливост
от страна на ведомството
е, че това министерство
разполага с ограничен кръг
квалифицирани експерти,
които биха могли да дадат
професионални отговори
на въпросите, които ще бъ-
дат задавани на тези сре-
щи.

Всички помним как в
края на миналата година
служебният кабинет отво-
ри нови 130 щатни бройки
във фонд "Земеделие", ко-
ито са изключително пот-
ребни за обслужването на
фермерите по новия Стра-
тегически план. Земеделци-
те оценяват това решение,
затова питат защо инфор-
мационната кампания се
провежда само в Монта-
на, Плевен, Велико Търно-
во, Русе, Добрич, Ямбол,
Хасково, Пловдив и Благо-
евград. Като, забележете,
в планинските региони, къ-
дето производителите са
много, защото преоблада-
ва малкият и среден биз-
нес, фермерите ще трябва
да търсят транспорт за ди-
ректно придвижване, за-
щото не всеки би могъл да
отдели средства за тези
срещи. Друг е въпросът, че
едва ли всички тези малки
фермери биха могли да за-
дадат въпросите си към ад-
министрацията и тя да им
отговори. ç

Ïðè 130 íîâè
÷èíîâíèöè â
çåìåäåëèåòî
ëèïñâàò åêñïåðòè
çà èíôîðìàöèîííàòà
êàìïàíèÿ ïî ÎÑÏ

17 áðàíøîâè îðãàíèçàöèè  èñêàò äà
èìà àãðàðíà êàìàðà â Áúëãàðèÿ
Ñåãà íÿìà åäèíîìèñëèå â ñåêòîðèòå, èìà íàïðåæåíèå è ïðîòèâîïîñòàâÿíå,
êîåòî âîäè äî ëèïñà íà ïðîäóêòèâíîñò êàêòî â àäìèíèñòðàöèÿòà, òàêà
è â îòäåëíèòå áðàíøîâå

Искаме нормативни
критерии за представител-
ност, което означава,
когато се правят работни
групи за стратегически
планове и законопроекти,
в тях да влизат национал-
но представени организа-
ции, в които членуват над
30 процента от производи-
телите в даден сектор,
каза Караколев. В момен-
та няма критерии за
легитимност, а ние, като
представители на различ-
ни сектори от селското
стопанство, искаме таки-
ва.

Даваме срок на Минис-
терството на земеделието
да въведе нормативно
признати критерии за
представителност. След
това следват стъпките за
създаване на една шапка
под формата на Аграрна
камара. Във всички евро-
пейски държави има
подобни организации.
След като са признати
критериите за представи-
телност, според потенциа-
ла и членската маса на
всяка една организация,
може да се пристъпи към
предложение пред Минис-
терството на земеделието
и да започне работа по
учредяването на Аграрна
камара, посочи той.

Голямо е напрежението
около Стратегическия
план за развитие на
земеделието в периода
2023 - 2027 г., затова е
нужно обединено усилие
за защита всеки сектор,
тъй като през него ще се
извършва финансирането,
коментира Николай Колев,
председател на Съюза на
дунавските овощари.
Според него предложена-
та схема за плащане
ощетява производителите
на плодове и зеленчуци,
защото компенсациите по
екосхемите не покриват
разходите по изискваните
дейности на стопаните.
Той даде пример, че, ако
дадена дейност за затре-
вяване и спазване на
изискванията възлиза на
50 лв. на декар, то ком-

пенсацията ще бъде малко
над 20 лв., защото така е
разпределен бюджетът на
програмата. В съюза
членуват над 380 овощари
от Северна България,
които са в стачна готов-
ност, допълни той и уточ-
ни, че всички организации
в селскостопанския сек-
тор трябва да се подкре-
пят в исканията.

В срещата участваха
зърнопроизводители,
розопроизводители,
тютюнопроизводители,
биопроизводители, птице-
въди, производителите на
оранжерийна продукция,
овцевъди, козевъди,
свиневъди, овощари,
освен коментар на важни
за отрасъла проблеми, се
очаква да бъде предста-
вен и общ меморандум. ç

Êàíäèäàòèòå çà Äèðåêòíè ïëàùàíèÿ 2023 òðÿáâà äà èìàò ðåãèñòðàöèÿ
â Ñèñòåìàòà çà åëåêòðîííè óñëóãè (ÑÅÓ)

бенефициенти, които нямат
регистрация в Системата
за електронни услуги (СЕУ),
да се регистрират преди
началото на кампанията по
Директни плащания 2023. В
личните профили на земе-
делските производители
ще бъде налична информа-
ция за интервенциите, по
които са кандидатствали,
уведомителните писма, как-
то и много други географс-
ки и финансови справки.

Регистрацията в Систе-
мата за електронни услуги
(СЕУ) е лесна и бърза. От

началната страницата на
Системата за електронни
услуги, секция "Потребител-
ски панел "  се избира
"Вход/Регистрация" и под
полето за въвеждане на
потребителско име и паро-
ла, трябва да се избере
"Заявка за регистрация на
потребител", след което зе-
меделският стопанин въ-
вежда своите лични данни.
Последната стъпка е "Връз-
ка с бенефициент", където
се въвежда уникален регис-
трационен номер (УРН) на
кандидата в ИСАК. Потвър-

ждението на регистрация-
та се извършва лично в Об-
ластна дирекция на ДФ
"Земеделие".

За улеснение, в секция
"Обратна връзка и помощ"
на СЕУ са публикувани ви-
део ръководства за регaис-
трация и работа със сис-
темата, a за допълнителна
информация потребителите
могат да използват и плат-
формата за "Въпроси и
мнения". Регистрацията в
СЕУ може да се извърши и
на място в Областна дирек-
ция на ДФ "Земеделие". ç

Ïòèöåâúäèòå ñà íà ðúáà íà îöåëÿâàíåòî
съм през много трудности през
тези 22 години, но това, с кое-
то секторът се сблъска през пос-
ледните 3 години ни постави на
ръба на оцеляването", допълни
още Калчев. "Ковид пандемията
затвори хотели, ресторанти и за-
ведения за почти две години. Па-
зарът беше е много свит и загу-
бихме много пари. През 2022
година дойде войната в Украй-
на. Следствие на това поскъп-
наха много горивата, електрое-
нергията и фуражите. Това бе-
ше голям стрес за нас, не бях-
ме подготвени с пари. Наложи

се да тръгнем по банки", разка-
за производителят.

"Страни като Румъния и Пол-
ша са в пъти по-конкурентни от
нас поради намаленото ДДС на
9%. Освен това, субсидирането им
е 3 - 4 пъти по-високо от наше-
то. В момента има огромен внос
на евтино румънско и украинско
месо. Ние продаваме под себес-
тойност, българското месо се зам-
ръзва, за да не търпим големи
загуби, но парите, които ни тряб-
ват, за да работим си остават в
камерите. Не знам какво ще се
случи, ако държавата не се наме-

си по някакъв начин и не подпо-
могне сектора. При месото тотал-
но се сринаха цените при произ-
водителите - два пъти по-ниски,
отколкото в магазина. Ако държа-
вата не подпомогне сектора ще
има много фалити, което няма да
бъде добре за никой", заяви Кал-
чев. "Птицевъдството във всички-
те му форми е доста сериозна
част от икономиката на държава-
та. Може би заради това другите
държави се грижат толкова за не-
го. То плаща данъци, изкарва па-
ри, които влизат в хазната", ко-
ментира още той. ç
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Áàíêèòå èçïðàòèõà 2022 ã. ñ
íåâèæäàíè ðåêîðäíè ïå÷àëáè
Ôèíàíñîâèòå èíñòèòóöèè ñà
ñúáðàëè íàä 1.750 ìëðä. ëâ. çà
ãîäèíà îò òàêñè è êîìèñèîíè

Ãåîðãè Âóëäæåâ: Ëúæà å, ÷å âëèçàíåòî íè åâðîçîíàòà
èçñòðåëâà èêîíîìèêàòà íè íàãîðå

Печалбите на банките у
нас достигнаха нови ре-
корди. Към края на декем-
ври 2022 г.  банковата сис-
тема е реализирала печал-
ба от 2.1 млрд. лв., съоб-
щи БНБ. Спрямо предход-
ната година това е с 663
млн. лв. или 46.8% пове-
че. Толкова висока годиш-
на печалба, отчитана от
банковата система у нас,
досега не е имало. Финан-
совите институции не са-
мо са наваксали лекото
изоставане през 2020 г., но
и надминават представяне-
то си отпреди пандемия-
та. През изминалата годи-

Еврозоната не е дръп-
нала в развитието пред ос-
таналия свят, дори изос-
тава по отношение на БВП
на глава от населението.
Това е съюз с много проб-
леми - ниска продуктив-
ност, нарастващ дълг и др.
Нужни са дълбоки рефор-
ми. Това заяви в ефира на
БНТ икономистът Георги
Вулджев. Той призова да
не се тиражират неверни
аргументи, че влизането в
еврозоната автоматично
изстрелва икономиката на-
горе. Има много примери
в обратната посока, пояс-
ни икономиста. По думите
му процесът по приемане-
то на еврото в Хърватия е
протекъл зле. Властите не
успяха да овладеят ситуа-
цията, имаше голямо зак-
ръгляне. Това води до за-
губа на покупателна спо-
собност, допълни Вулджев.
Дали с приемането на ев-
рото минаваме на по-ви-
соко равнище, или скача-
ме в блато, запита той, ка-

От 1 февруари 2023 г. основният
лихвен процент (проста годишна лих-
ва) е в размер на 1,82%, обяви цент-
ралната банка на сайта си. Това е
поредно повишение на измерителя,
който се определя на база сключе-
ните сделки на междубанковия пазар
в България. През януари основният
лихвен процент се вдигна до 1,42%, а
през декември - до 1,30%. Централ-
ната банка започна да увеличава ос-
новния лихвен процент от октомври
миналата година, когато от 0% той
стана 0,49%. Основният лихвен про-
цент се прилага ограничено на бан-
ковия пазар в България и засяга ня-

ÁÍÁ îòíîâî ïîâèøè îñíîâíèÿ ëèõâåí ïðîöåíò äî 1,82%
îò ôåâðóàðè

кой левови кредити, като повечето
банки използват данни от "Лихвена-
та статистика" на БНБ при определя-
не на своите референти лихвени про-
центи, които са част от цялостната
цена на даден заем. В България ос-

новният лихвен процент няма пряко
отражение върху лихвите по депози-
тите, а по повечето кредите се опре-
делят от лихвените нива, установени
от Европейската централна банка.

Основната лихва в България се
увеличава на фона на повишените
лихвени нива от Европейската цент-
рална банка, които оказват своето
влияние и върху паричния пазар в
нашата страна. С увеличението на ос-
новния лихвен процент нараства и за-
конната лихва за забава, която е 10%
плюс стойността на индикатора. До-
сега обаче, въпреки поскъпването от
октомври, наказателната лихва не се
промени. Причината е, че тя се оп-
ределя два пъти в годината - през
юли и януари. ç

на бяха отчетени рекорд-
ни нива и в кредитиране-
то като нетният доход на
банките от лихви достига
3.226 млрд. лв. Това е с 470
млн. лв. или 17% повече
от 2021 г.

Банките са реализира-
ли и отлични приходи от
такси и комисиони - 2022 г.
на няколко пъти трезорите
осъвременяваха тарифите
си, като повишаваха цена-
та на най-използваните от
гражданите и фирмите бан-
кови услуги. През измина-
лата година от такси и ко-
мисиони банките са събра-
ли над 1.750 млрд. лв., ко-

ето е с 15.2% повече от
предната година. По-висо-
ки постъпления има и от
дивиденти от дъщерните
дружества на банките - те
са за близо 280 млн. лв.

В същото време напра-
вените разходи за прови-
зиране на евентуални ло-
ши кредити са почти на ни-
вото от предходната годи-
на - 586 млн. лв. ç

то посочи, че има страни,
които живеят по-зле след
приемането на единната
европейска валута. Голе-
мия проблем е, че към ев-
розоната се присъединя-
ват държави, имащи раз-
нородни стопански моде-
ли, допълни икономиста.

Според Георги Вулджев
Валутният борд функциони-
ра много добре, без да има
съществени проблеми. Той
налага дисциплина на уп-

равляващите, това е основ-
ния му плюс. По отноше-
ние на подписката за ре-
ферендум на "Възраждане",
икономистът заяви, че той
трябва да се проведе с ог-
лед на факта, че по друг
начин няма да има дебат с
факти, по същество по те-
мата.

Очаквано в  защита на
еврото се изказа банкерът
Левон Хампарцумян. По ду-
мите му е щяло да е много

хубаво, ако България бе
станала част от еврозона-
та още преди 15 години. Той
се противопостави катего-
рично на идеята за рефе-
рендум с аргумента, че 1.5
милиона души в страната
са функционално неграмот-
ни и не могат да вземат
такова важно решение.

Според него икономики-
те не са зависими от ва-
лутната система. Има рис-
кове, ще има трудности
най-вероятно. Приемането
на еврото обаче не влияе
на покачването на цените
и инфлацията, поясни той.
Хампарцумян изтъкна, че
еврото ще позволи на ико-
номически активните да
имат евтини кредити и да
движат икономиката. "Мун-
човците", които чакат някой
да им даде нещо, те няма
да усетят позитивите, каза
още той. Банкерът заяви,
че Валутният борд не е ог-
раничение за политиците и
не ги спира да харчат и да
печатат пари. ç

Àáñóðä:
Òåëåêîìèòå
âäèãàò
öåíèòå, à
äúðæàâàòà
èì ñâàëÿ
òàêñèòå

Докато един след друг
големите телекоми обяви-
ха, че вдигат цените за
гражданите и бизнеса за-
ради инфлацията, държа-
вата им намалява, при то-
ва драстично, таксите. То-
ва разкри националният
обмудсман Диана Коваче-
ва. Както "Сега" писа, и
трите големи - "Виваком",
А1 и "Йетел", съобщиха, че
ще индексират тарифите

си, като за репер използ-
ват средногодишния ръст
на потребителските цени
за 2022 г. - 15.3 на сто. И
докато по тази тема вър-
вят разгорещени дискусии,
вкл. и в Народното събра-
ние, без шум държавата
прокарва поредица нама-
ления на таксите, които
плащат мобилните опера-
тори - за разрешения, за
ползване на радиочесто-
ти и т. н. "Предлага се на-
маление на таксите, кои-
то събира КРС (Комисия-
та за регулиране на съоб-
щенията), средно над 40%,
като част от мотивите за
това са: насърчаване на
инвестициите; стимулира-
не на иновациите; осигу-
ряване на условия за въ-
веждане на ново поколе-
ние мобилни мрежи (5G)
и т. н. Точно същото из-
тъкват телекомите като ос-
нования да вдигат цените
на услугите си", обяснява
проф. Ковачева. Тя е изп-
ратила писмо до премие-
ра Гълъб Донев, в което
изтъква, че щом държава-
та прави жестове към биз-
неса, трябва да убеди фир-
мите те на свой ред да не
увеличават тарифите си за
потребителите.

"През цялата 2022 г. те-
лекомите получаваха дър-
жавна помощ под форма-
та на компенсации за це-
ните на тока, която ще
продължат да получават и
през тази година. Ако про-
ектът за промени в тари-
фата на КРС бъде одоб-
рен от Министерския съ-
вет, те ще получат нова
подкрепа от държавата
чрез намаление на такси-
те", посочва обмудсманът
в писмото си до служеб-
ния министър-председа-
тел. Проф. Ковачева е из-
пратила писмо и до ком-
паниите, с което ги при-
зовава да преосмислят ре-
шенията си за индексация
на цените. ç
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"Девет от десет човека оби-
чат шоколад. Десетият лъже".
С тези думи на американския
художник Джон Тулиус вероят-
но ще се съгласи всеки от нас,
защото надали някой би се ра-
зочаровал, ако му подарят шо-
колад. И как да не вярваме на
човек на изкуството, след като
направата на шоколада сама
по себе си е изкуство, оценя-

вано подобаващо от сетивата
ни. Така обичаното лакомство
е перфектният универсален по-
дарък за всеки повод и прите-
жава магията да направи мо-
ментите с любим човек специ-
ални.

"ШОКО КООП" знае много
добре това и е готов да ти пред-
ложи неустоими изкушения, с
които да отпразнуваш Свети

Сладък Свети Валентин с „ШОКО КООП“

ДО ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ

НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ ВАРНА

П О К А Н А

На основание чл. 16, ал. 1 и ал. 3, т. 2 от Закона за кооперациите
и чл. 22, ал. 2, т. 1 от Устава на Кооперативен съюз Варна,

Управителният съвет на Кооперативен съюз Варна

С В И К В А

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на 24-ти февруари 2023 година от 09.30 часа в клуб "Златна Варна",
гр. Варна, ул. "Цар Симеон I" №27, ет. 2

при следния дневен ред:
1. Вземане решение за изключване на ПК "Варна юг" гр. Варна, ПК "Златна" с. Златина

и К "Провадийски край" гр. Провадия, от членство в Кооперативен съюз Варна.

Докл.: Д. Аджемлерска - Председател

Регистрацията на пълномощниците ще се извършва от 09.00 ч.

 Председател: .........................
 /Д. Аджемлерска/

Валентин. Кажи "Обичам те"
на скъп на сърцето ти човек
с ръчно изработени бонбони,
шоколад, шоколадово сърце
или друга фигурка, визитка,
шоколадов чипс. Можеш да ги
откриеш на Щанд "ШОКО
КООП" в столичния мол "Сер-
дика Център", етаж -1.

Щандът отвори на 29 октом-
ври и се радва на огромен ин-
терес сред посетителите на мо-
ла, които с удоволствие се спи-
рат, за да разгледат богатия
асортимент и подсладят сво-
бодното време. Очаква те и се-
лекция от вина и алкохолни
напитки с марката COOP -
перфектното допълнение към
всеки сладък подарък.

Можеш да поръчаш желаните
продукти и от www.chococoop.bg,
където ще намериш специална
секция с предложения за пода-
рък по случай Празника на лю-
бовта и виното. На сайта ще
откриеш опция за персонализа-
ция на продукти, за да бъдат
споделените моменти още по-
специални.

Посети на място и работил-
ницата на "ШОКО КООП",
на столичната ул. "Г. С. Ра-
ковски" №101. В уютна обста-
новка можеш да се насладиш
на гореща напитка в комби-
нация със заобиколящите те
лакомства.

От 7 до 14 февруари, всеки
делничен ден от 11:00 до 18:00 ч.
пред сградата на Централния
кооперативен съюз в столица-
та, на ул. "Г. С. Раковски" №99,
те очаква Базар COOP с тема-
тични предложения за сладък
Свети Валентин. Всяка покупка
носи участие в томбола със
страхотни награди, а ако е на
стойност над 30 лв. - гаранти-
рана награда от Колелото на
късмета. Повече подробности
можеш да намериш на сайта
на ЦКС - www.cks.bg.

И помни - любов е когато
дадеш последното парченце шо-
колад и не съжаляваш за това!

Давай и получавай любов, а
подаръка за Свети Валентин не
го мисли - ще го откриеш в
"ШОКО КООП"!
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Георги ГЕОРГИЕВ

"Ако сме народ, който
пропуска да каже под чие
робство сме били 500 го-
дини, когато пропускаме
да кажем кои са дали жи-
вота си, за да ни освобо-
дят, това не е добър и чо-
вешки и  политически
знак."

Това са думи от 4 март
2012 г. на тогавашния де-
путат от БСП Румен Пет-
ков в ефира на Би Ти Ви.
Повод за тях е скандална-
та реч на президента Ро-
сен Плевнелиев, който на
националния празник Тре-
ти март говори за Осво-
бодителна война, но не
спомена Русия като осво-
бодител на България от ос-
манско иго, говори за "пет-
вековното робство", но не
изрече от кого е наложе-
но то.

Такава реч не може да
бъде случайна. Това беше
обмислена политическа
провокация, като да пока-
же линия на поведение на
Плевнелиев и на мислещи-
те като Плевнелиев не
просто спрямо Русия, а
спрямо отношението на
българския народ към та-
зи страна. От гледна точ-
ка на задачата за промя-
на на това отношение, за
разкъсване на историчес-
ките връзки между двата
народа, Трети март е иде-
алната болезнена точка,
върху която да се въздей-
ства.

Забележете, това се слу-
чи две години преди дър-
жавния преврат в Киев и
последвалите го кървави
събития в Донбас и десет
години преди сегашната
война между Русия и Украй-
на, които сега се предста-
вят за водораздел в бълга-
ро-руските отношения.

Волю-неволю, вирусът
на антирусизма, под фор-
мата на премълчани клю-
чови думи на Трети март,
пуснат от Плевнелиев, про-
дължава да живее. Вижда-
ме го в съобщенията на
различните власти, основ-
но местни, около чества-
нията за 145-ата годишни-
на от освобождаването на
едно или друго населено
място от руските войски.

Дори повърхностен пог-
лед върху редица офици-
ални съобщения от различ-
ни краища на страната
разкрива удивителна кар-
тина. От една страна, има
Освобождение, има дори
упоменаване на "османс-
ки войски", "турско робст-
во", "турци", "башибозук",
има и български опълчен-
ци, при това и на места,
където не са участвали в
сраженията. От друга стра-
на, има едни "воини", кои-
то, изглежда, извършват
освобождението на даде-
ния град, но кои са тия хо-
ра, какво дирят тука, не
става много ясно.

Àáñòðàêòíèòå îñâîáîäèòåëè
Íåèçâåñòíî êàêâè âîèíè ÷åñòâàò çà 145-è ïúò èç áúëãàðñêèòå îáùèíè

Например. На 4 януари
т. г. столичният кмет Йор-
данка Фандъкова каза:
"Днес София отбелязва 145
години от Освобождение-
то от османско владичест-
во, ден на благодарност и
признание за саможертва-
та и подвига на българс-
ките опълченци и воините,
загинали за свободата на
България".

Прочетете пак. Има ня-
какви воини, видимо абст-
рактни, несвързани с кон-
кретна държава, които за-
гиват редом с нашите
опълченци. При това не
става ясно какво е отно-
шение на опълченците към
освобождаването на Со-
фия. В съобщението на
пресцентъра на Столична-
та община пък се казва:
"На 4 януари 1878 г. бъл-
гарски опълченци, както и
руски, украински, полски,
финландски , румънски ,
сръбски, черногорски и
молдовски войски, водени
от генерал Гурко, освобож-
дават града".

От това съобщение из-
лиза, че София е освобо-
дена от нещо като Варшав-
ския договор на XIX  век.
Колективен орган за осво-
бождаване на София и
България от османско иго.
Всъщност горното е пер-
фидна подмяна на истина-
та. Тя е, че днешната ни
столица е освободена от
руските войски, руските,
"Московска" 33, водени от
руския генерал Йосиф Гур-
ко, а първи в града влизат
Кавказката казашка бри-
гада и Гродненският хусар-
ски полк, части на руска-
та императорска армия.

Цялата галиматия с из-
режданията дори не на во-
ини, а на цели войски ве-
че, от различни части на
империята цели само ед-
но - да не се произнася
словосъчетанието "руска
армия" и думите "руски" и
"Русия". Държавата, която
взема политическото ре-
шение за войната, да не
се вижда зад абстрактно-
то понятие "воин".

Примерът на София се
оказва заразителен. В съ-
общението на Старозагор-
ската община от 10 януа-
ри за предстоящите на 13
януари чествания се каз-
ва, че по повод 145 годи-
ни от повторното Осво-
бождение на Стара Заго-
ра през Руско-турската
война 1877 - 1878 г. ще бъ-
де отслужена панихида в
памет на загиналите "бъл-
гарски опълченци, воини и
мирни граждани". Отново
някакви воини. Безименни,
безадресни. Да, по-надо-
лу в текста се разказва за
руските войски, но какво
струва да се напише в на-
чалото. Изискват го дори
правилата за написване на
информация. То някои и не
четат до края текстовете.

Пет дена след Стара За-

гора неизвестните воини
пристигат в Асеновград. В
информацията на БТА за съ-
битието се посочва, че са
поднесени венци и цветя
пред паметника на ген.
Виктор Дандевил. Слово е
произнесъл Милко Атана-
сов - учител по история в
ОУ "Ангел Кънчев" в града.
"Той припомни биографич-
ни данни от житейския път
на генерала и воините му",
информира агенцията. Ду-
мите "руснаци", "руски" ги
няма. Има някакви воини
и някакъв генерал, между
другото наполовина фран-
цузин.

На следващия ден нез-
найните воини освобожда-
ват Харманли. Апропо, нез-
найно от какво. В съобще-
нието на общината се каз-
ва с апломб: "Една импе-
рия признава един малък,
но заслужил свободата си
град". Добре, но коя е тя?
В цитирания на общинския
сайт пасаж от речта на
кмета Мария Киркова ня-
ма нито дума за турци, ос-
манлии или руснаци, укра-
инци, японци, якути и др.
такива. (Това с японците
не е шега, един офицер от
тази страна е бил в рус-
ката армия.)

Но пък в предпоследния
абзац на съобщението се
споменава за венци пред
Руския паметник в знак на
признателност. Текстът е
така написан, че и да сло-
жиш, и да махнеш абзаца
за Руския паметник, няма
да нарушиш последовател-
ността на разказа, в кой-
то се говори за всичко
друго, но не и за това, че
на 18 януари 1878 г. аван-
гардът на Южния отряд на
Действащата руска армия
освобождава града от ос-
манците.

Десетина дни по-късно
"воините" се появяват в
Добрич. В кореспонденция
на БНР за събитието се
казва, че са организира-
ни събития, "с които жите-
лите на добруджанския
град ще почетат воините,
загубили живота си за сво-

бодата му." И по-надолу:
"На 27 януари 1878 г. осво-
бодителните войски влизат
като победители в тога-
вашния Хаджиоглу Пазар-
джик". Отново същата кар-
тина - абстрактни, непонят-
ни, неясни воини освобож-
дават един от големите
днес български градове,
при това, се казва в ко-
респонденцията, те го пра-
вят за пети път в рамките
на 100 години. Кои може
да са тия воини?

Сайтът на общината
внася малко яснота по те-
мата. Там, в последното из-
речение на последния аб-
зац в информацията за съ-
битието, се споменава за
паметник-костница на рус-
ки войници и офицери, на
които са поднесени цветя.

В Кюстендил (от греха
подальше) пък на чества-
нията на 29 януари няма
ни турци, ни руснаци, ни
воини, ни дявол. Направо
са написали, че почитат
паметта на героите, дали
живота си за свободата на
града. Вярно, че на възс-
тановката на събитията от
клуб "Традиция" се вижда
тогавашният черно-жълто-
бял руски национален
флаг, но дето се вика, то-
ва е само за познавачи и
ценители.

Същия ден в Търговище
честват просто "загинали-
те за свободата на града
ни". Пояснения няма. За
сметка на това в информа-
цията на държавната аген-
ция БТА за събитието вои-
ни има всякакви - "русна-
ци, украинци, поляци, фин-
ландци, румънци, сърби,
черногорци, молдовци и
други". Но за чест на авто-
ра, на едно място в текста
ясно е написано "руски ос-
вободители" на града.

Създава се впечатление
от изложените по-горе
примери, че група въоръ-
жени хора от разни наци-
оналности неорганизирано
влизат във война с Осман-
ската империя, за да ни
освобождават. Що? Какъв
им е келепирът? И това не

е умишлена крайност в ко-
ментара, ясно се вижда
през повечето дописки не-
желанието да се изпише
словосъчетанието "Руска
армия", да се покаже рус-
ката империя като държа-
вата, осъществила българ-
ското освобождение.

За целта или се премъл-
чава и се появяват в съ-
общения и речи неиденти-
фицирани "воини" и "ге-
рои", или се натъртва на
многонационалния харак-
тер на империята, в който
да се размие руският на-
род, който всъщност е дър-
жавообразуващият. Част-
ното трябва да затъмнява
общото.

Миналата година, за
Трети март, в сайта "Фак-
тор.бг" бе публикувана ста-
тията на доц. Стефан Де-
чев "За премълчаната "ук-
раинска" Руско-турска вой-
на и след нея". В нея  той
пише, че като се е нало-
жила представа за война-
та от 1877 - 78 г. като Рус-
ко-турска, се губело усе-
щането, че се сблъскват
две империи с много ет-
носи. И изрежда: "на Бал-
каните освен руснаци, са
дошли и участвали в бит-
ките украинци, финландци,
руски немци, поляци, ли-
товци, латвийци, естонци,
грузинци, арменци, ингу-
шети, осетинци, туркестан-
ци и т. н."

Авторът иска да обър-
не внимание специално на
украинците, може би защо-
то сега това е горещата
световна тема и върви
един наратив, че бъдеще-
то на "цивилизования свят"
е заровено нейде в тамош-
ните степи.

Но без пряка връзка с
конкретната статия, какво
следва от това - че са ни
освободили не руските
войски, а украинските во-
ини, по силата на обстоя-
телството, че немалка част
от Действащата армия е
сформирана на територи-
ята на днешна Украйна?

Следва ли от това, че
Ботев (и не само той) е
учил в Украйна, а не в Ру-
сия - име което използва-
ме като синоним на Рус-
ката империя?

Следва ли от това, че на
територията на България
влизат на 8 септември 1944
г. "украинците" от Трети ук-
раински фронт и ако е та-
ка, сега, в светлината на
пиетата, с която обвиват ук-
раинците, Украйна, украин-
ството, като как да тълку-
ваме събитията от това
време - като освобождение
или като окупация?

Нищо такова не следва,
но пък не пречи да се опи-
тат да ви натрапят нов
прочит на историята, под-
чинен на конкретни поли-
тически задачи, лежащи
извън българския интерес.
От вас зависи дали номе-
рът ще мине.

В България има 244 паметника на Освобождението. Кой е изобразен на
тях? Кои са воините в чиято памет или прослава са издигнати те? От

официалните съобщения става все по-трудно да го разберете.
Снимка monuments.bg
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В международен план никой никога не е отричал легитимността
на Народния съд и не го е обявявал за престъпен

На стр. 9

Çà Íàðîäíèÿ ñúä - îáåê
Народният съд, създаден с Наредба-

Закон на правителството на Отечествения
фронт от 30 септември 1944 г. "за съде-
не виновниците за въвличане на България
в световната война срещу съюзените на-
роди и за злодеянията, свързани с нея", е
едно от най-дискутираните събития в бъл-
гарската история.

Наредбата-Закон е одобрена с Указ №
22 в името на Негово Величество царя от
регентите на България.

Образувани са 13 върховни състава
на Народния съд. По-важните, по които
се издават най-суровите смъртни присъ-
ди, са първи върховен състав - за съде-
не на министрите в периода 1 януари
1941 г. - 9 септември 1944 г., регентите
и царските съветници, втори - за съдене
на депутатите от XXV народно събрание и
тринадесети - за съдене на жандарме-
ристите за преследването и убийствата
на партизани.

Всяка година, около 1 февруари, ко-
гато през 1945 г. са произнесени присъ-
дите срещу регенти, министри и депутати,
много от тях смъртни, в медиите се раз-
гарят ожесточени дебати, в които преоб-
ладават гласовете на онези, които утвър-
ждават: този съд е незаконен, защото
противоречал на Търновската конститу-
ция, която не разрешавала извънредни
съдилища; той е мракобесен, защото обез-
главил цвета на нацията. За неговото съз-
даване и провеждане се обвиняват кому-
нистите, въпреки че БРП (к) има само
четирима от шестнайсет представители в
тогавашното правителството на Кимон Ге-
оргиев. Те посочват, че Народният съд
осъжда на смърт 2730 души, докато на
Нюрнбергския процес на смърт са осъде-
ни само 12 души.

Фактите обаче са малко
по-различни.

След разгрома и капитулацията на на-
цистка Германия в съответствие със Спо-
разумението за примирие от 28 октомври
1944 г. между България от една страна и
т. нар. обединени народи - СССР, САЩ и
Великобритания, от друга, и с решение
на чл. 5 на Парижкия мирен договор и
под надзора на Съюзната контролна ко-
мисия в София (състояща се от предста-
вители на САЩ, СССР, Великобритания и
Франция), в България на базата на спо-
менатия "наредба-закон за съдене на ви-
новниците за въвличане България в Све-
товната война срещу съюзените народи и
за злодеянията, свързани с нея", се съз-
дава трибунал. Това е Народният съд, който
е одобрен от Регентския съвет, а впос-
ледствие и от споразумението на четири-
те Велики сили от 8 август 1945 г. в
Лондон. Създаването му е потвърдено и
от декларация на Общото събрание на
ООН от 11 декември 1946 г., както и от
Женевската конвенция от 1949 г. в за-
щита на жертвите от Втората световна
война.

В международен план никой никога не
е отричал легитимността на Народния съд
и не го е обявявал за престъпен. А що се
отнася до с противоречието му с Търновс-
ката конституция, на практика тя е била
суспендирана в резултат на преврата от
19 май 1934 г., след който държавата се
управлява чрез наредби-закони. И въпре-
ки това Народния съд не противоречи на
Търновската конституция, защото с допъл-
нение към нея от Петото Велико народно
събрание през 1911 г. се допускат извън-
редни съдилища, когато "държавата се на-
мира в състояние на война, или е въведе-
но военно положение в нея, или части от
нея са под чужда окупация". А на 30 сеп-
тември 1944 г. България все още не е
сключила примирие със страните от хит-

леристката коалиция, намира се в състоя-
ние на война със САЩ, Англия и Съветс-
кия съюз, а и е окупирана според против-
ниците на Народния съд.

Сравняването на Народния съд
с Нюрнбергския процес
по отношение на издадените
присъди е умишлено лъжливо

и в крещящо противоречие с фактите. В
Нюрнберг се осъждат само най-висшите
нацистки лидери и военачалници от обк-
ръжението на Хитлер. Извън съда в Нюрн-
берг в стотици други процеси в Германия
са осъдени, често със смъртни присъди,
десетки хиляди нацисти. Във всяка от ед-
на от разделените от победителите зони в
Германия се провеждат местни съдебни
процеси. В британската, американската и
френската зони съдии от тези държави
осъждат на смърт стотици; само в Дахау
американски военен трибунал осъжда 1614
нацистки военнопрестъпници, като на смърт
са осъдени близо 400 души. Нацистки ли-
дери, извършили престъпления в Полша и
в балтийските страни, са изпратени на
съд там и екзекутирани.

Във Франция са осъдени хиляди на-
цистки колаборационисти, екзекутирани са
767 души, в Белгия са осъдени също хи-
ляди колаборационисти, стотици на смърт
(екзекутирани са 242), в Норвегия са осъ-
дени всичките десетки хиляди членове на
пронацистката партия.

В редица страни без съд и присъда са
избити хиляди прогермански колаборацио-
нисти; в Италия са ликвидирани над
20 000, а във Франция - около 10,000
души. Специални съдилища са осъдили мес-
тни нацистки колаборационисти в Нидер-
ландия, , Гърция, Полша, Румъния, Чехос-
ловакия и в други страни.

Такава е реалността в окървавената
военновременна тогавашна епоха и в това
отношение България не се откроява спря-
мо други страни.

Това в никакъв случай не оправдава
част от присъдите на Народния съд, вклю-
чително тази на принц Кирил Преславски,
известен бохем и плейбой, чиято полити-
ческа дейност се ограничава до едного-
дишното му участие в регентството след
смъртта на брат му Борис III. На смърт са
осъдени братът на Илия Бешков - Иван
Бешков, бивш министър на земеделието, и
д-р Иван Вазов, племенник на народния
поет Иван Вазов, министър на търговията
и промишлеността. Обвинени са, че във
връзка с правителствено постановление
№30 от 28 април 1944 г. за окончателно
ликвидиране на партизаните и нелегални-
те групи, което и те са пописали, са за-
дължили със свои заповеди ведомствата
в подопечните им министерства да следят
и където открият нелегални веднага да ги
докладват на жандармерията или полици-
ята. Вероятно всички министри са били
задължени да издадат такива вътрешни
заповеди и това утежнява съдбата им, но
Иван Бешков и Иван Вазов пък не са гла-
сували за влизането на България в Трист-
ранния пакт, което би трябвало да се при-
еме за смекчаващо обстоятелство.

Неоправдано на 15 години затвор
е осъден Димитър Пешев,

който, макар да е гласувал антиеврейския
Закон за защита на нацията, има големи
заслуги за спасяването на българските ев-
реи, които е трябвало да бъдат депорти-
рани за Германия. За него се е застъпила
еврейската общност и той е освободен
около година след ареста му. Неоправдана
е жестоката репресия срещу художникът
Райко Алексиев, осмелил се да рисува ка-
рикатура на Сталин (почива след побой в
следствието, а Народния съд му отрежда
смъртна присъда, за да се узакони смърт-
та му). От Трети състав на Народния съд
несправедливо са осъдени трима архиман-
дрити: Йосиф Диков, Стефан Николов и
Николай Кожухаров, участвали в междуна-
родните комисия за убийствата на полски
офицери през 1943 г. в Катин, недалече
от Смоленск, Русия. Спорни са и смъртни-
те присъди на съветници от канцеларията
на цар Борис - това не са хора, които са
участвали във вземането на каквито и да
е решения.

Несъмнено е, че в едно друго време и
при по-различни обстоятелства някои при-
съди не биха били толкова тежки.

Факт е, че при отделни процеси са
били произнасяни смъртни присъди на хо-
ра, които вече са били ликвидирани при
саморазправа. Това се отчита от властите
и към края на септември 1944 г. министъ-
рът на вътрешните работи Антон Югов се
среща с английски представител на съюз-
ническа контролна комисия, за да му ка-
же, че е много трудно да се възпрат про-
яви на възмездие от дейците на антифа-
шистката съпротива и на много места има
убийства на хора, сътрудничели на поли-
цията и на германските окупатори.

"Вършете спокойно работата си. Подоб-
ни прояви не интересуват моето правител-
ство", отвръща англичанинът. Очакван от-
говор, като се има предвид убийството без
съд и присъда на майор Франк Томпсън на
10 юни 1944 г. край с. Литаково.

По нареждане на Чърчил
самите англичани са
прочиствали военнопленическите
лагери в Германия.

Уловените нацистки офицери, уличени
в убийства на английски военнопленници,
са били извеждани в гората и разстрел-
вани без съд и присъда.

И все пак по отношение на тежките
присъди на Народния съд у нас настъпва
известно отрезвяване. През октомври 1945
г. Трайчо Костов пише на Георги Димитров
в Москва: "Решихме по предложение на Ки-
мон да пуснем от лагерите по-малко про-
винените и да оставим само отявлените
фашисти. Да разрешим на семействата на
осъдените от Народния съд да се върнат в
София, да дадем помилване на още някои."

И през декември 1945 г. по доклад на
министъра на правосъдието д-р Минчо Ней-
чев излиза указ на регентите за помилва-
не и опрощаване на част от наказанието
на 896 политически затворници. Така ми-
нистърът на просветата в правителството
на Иван Багрянов, Михаил Арнаудов, осъ-
ден на доживотен затвор, е освободен,
без да е изкарал една година в затвора.
Намалени са присъдите и постепенно са
освободени много от осъдените от Народ-
ния съд.

Това, което отличава България от дру-
гите европейски страни обаче е, че не-
навистта към бившите управляващи има
много по-дълбока основа. Правителство-
то на Богдан Филов, с одобрението на
монарха, вкарва България във военно- по-
литически съюз с хитлеристка Германия,

което изправя страната пред поредна на-
ционална катастрофа.

Безсмисленото обявяване на
война на САЩ и Великобритания
на 13 декември 1941 г. вкарва
България във войната

и в резултат на тежки бомбардировки от
тези две велики сили над София и други
градове в страната са убити хиляди и раз-
рушени значителен брой жилищни сгради
и стопански обекти.

Срещу противниците и въстаналите на
бунт срещу тази политика на властите се
води безпощадна борба. На 21 юли 1943
г. в България е прието допълнение към
Закона за защита на държавата (ЗЗД) от
23 януари 1924 г. По чл.16 г но този
закон се предвижда смъртно наказание "в
особено тежки случаи", дори ако някой
разпространява действителни факти и све-
дения, които уж застрашават обществе-
ния ред, интерес и благото и безопас-
ността на държавата. ЗЗД отменя и пра-
вото на касационно обжалване: когато ня-
кой бъде осъден на смърт, съдът може да
постанови незабавно изпълнение на при-
съдата. Изправените на съд противници
на властта са лишени от всякакви права,
подсъдимите се явяват във военните съ-
дилища само с показанията, дадени (изт-
ръгнати) в полицията, като нямат право да
се откажат от тях.

Съпротивата срещу властта се наказ-
ва с нечувано беззаконие и жестокост.

Съществувала е и инструкция за мъче-
нията, които е трябвало да се прилагат за
изтръгване на показания от арестуваните,
като удари в областта на бъбреците и тес-
тикулите, обесване с главата надолу, ска-
чане върху гръдния кош с подковани боту-
ши, забиване клечки под ноктите, налива-
не на терпентин в ануса, мъчение с ток,
лишаване от сън и ред други. Партизани и
техните ятаци са били подлагани на нечо-
вешки мъчния, убивали са ги често без
съд и присъда, труповете им за назидание
са били излагани на публични места. Къ-
щите им са били изгаряни, близките им са
измъчвани при разпити и интернирани в
концлагери.

За отрязана партизанска глава
се е плащала награда
по 50 000 лева.

Само за 1943 - 1944 г. по §36 от
бюджета на МВР са раздадени за награди
19 500 000 лв. на армията и 8 350 000
лв. за жандармерията, общо - 28 350
000 лв. , което прави 567 отрязани гла-
ви. Министърът на правосъдието от 1942
до 1944 г. Константин Партов въвежда
смъртната присъда за малолетни, но деца
се убиват и без съд и присъда. Така на 20
декември 1943 г. край село Ястребино са
разстреляни семействата на Петър и Сто-
янка Калайджийски заедно с трите им де-
ца - 7-годишният Стойне, 8-годишният Иван
и 12-годишната Надежда, на Иван и Ма-
рийка Димитрови с 12-годишните им деца
сестрички-близначки Ценка и Цветанка и
на Рангел и Станка Калайджийски и 11-
годишното им дете Димитричка. Палачът
на ястребинските деца, подпоручик Конс-
тантин Йорданов, е осъден на смърт от
Народния съд, но неговото име днес е из-
писано на гранитния паметник при НДК
като една от жертвите на комунизма. На 7
юли 1944 г. жандармерийска част под ко-
мандата на капитан Николчев убива мало-
летните Васил и Сава Кокарешкови от Бе-
лица, ятаци на партизаните. Пред Народ-
ния съд капитан Николчев обяснява: "Един
от жандармеристите се вмъкна в стаята,
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където момчетата бяха задържани, и ги
закла." Според доказани факти - с имена,
възраст и местоживеене - са били убити
около 60 деца и малолетни.

На 21 юни 1944 г. вътрешният минис-
тър проф. Александър Станишев издава
наредба №4273, която постановява

борбата срещу партизаните
и занапред да се води
безмилостно до пълното им
унищожение.

Даден е срок до 30 август същата годи-
на. Но тъй като полицията и жандармерията
се оказват неспособни да се справят с пар-
тизанското движение, на 3 август се офор-
мя постановление, с което на Военния ми-
нистър се възлага главна роля в изпълнени-
ето на тази задача. В писмо-разпоредба на
Министерския съвет от 3 август 1944 г.,
прочетено на глас в Народния съд, се каз-
ва: "Заловените живи партизани да се раз-
питват подробно, за да се извлекат от тях
ценни сведения за движението на парти-
занските групи, а след това да бъдат уни-
щожавани далече от населените места, без
това да се узнава от населението.".

Така са били посети семената за въз-
мездие и разплата, понякога по-сурова от
необходимото.

И на каква благосклонна към тях съд-
ба са можели да разчитат онези, които са
планирали, издавали и изпълнявали тези
постановления, дори когато буквално е ос-
тавало само около месец до струпването
на войски на Червената армия от другата
страна на река Дунав? Колко заслепени
от ненавист към разбунтувалите се про-
тивници на властта и лишени от разум
трябва да са били тези хора?

Оцелелият там майор Франк Томпсън,
офицер за връзка между английското во-
енно командване и партизанските сили в
България, е заловен и на 10 юни 1944 г.
разстрелян в района на местността "Ка-
лето" край село Литаково. Нямам предс-
тава за съдбата на убийците му - вероят-
но са били осъдени на смърт от Народния
съд и е възможно и техните имена да са
изписани на монумента, издигнат в гра-
динката пред НДК в София в памет на
жертвите на комунизма.

Но с престъпленията на полиция, жан-
дармерия и офицери от армията спрямо
противниците на властта не се изчерпват
греховете на тогавашните управници.

На 24 декември 1940 г.

ХХV народното събрание,
без да е имало какъвто и да
било външен натиск, приема
антиеврейски Закон за защита
на нацията,

утвърден на 21 януари 1941 г. с Указ №
3 на монарха. За прилагането му към Ми-
нистерството на вътрешните работи е съз-
дадено специално Комисарство по еврей-
ските въпроси.

Съгласно разпоредбите на закона бъл-

нето се отменя, правителството и монар-
хът просто са принудени да сторят това.
След смъртта на цар Борис този въпрос
изобщо отпада, като в Берлин разбират и
приемат невъзможността да се осъществи
такава депортация.

Израсъл заедно с арменци, гърци и ци-
гани, българинът не вижда такива недос-
татъци в евреите, които да оправдаят взе-
мането на специални мерки срещу тях".
Това е признание, че не царят, а българс-
кият народ е този, който и направил не-
възможно депортирането на българистите
евреи за унищожение в нацистките кон-
центрационни лагери.

Следва да се отбележи като призна-
ние на Народния съд, че България е един-
ствената страна, в която в подобен съд е
създаден специален, Седми върховен със-
тав, който да разглежда и отсъжда винов-
ниците за антиеврейската политика и прак-
тика на националното правителство по вре-
ме на войната.

Не трябва да се забравя и е нужно да
се напомня на съседна Северна Македо-
ния, в която се шири антибългарска про-
паганда (наричат ни "бугари- фашисти",
заради някои осъдителни действия на бъл-
гарския окупационен корпус пред Втората
световна война), че е бил създаден спе-
циален единадесети върховен състав на
Народният съд, който е съдил лицата, свър-
зани с престъпни деяния на българските
полицейски и военни власти в окупирани-
те от България земи в Беломорска Тракия,
Македония и Сърбия за периода от 1941
до 1944 г. Обвиненията са за полицейски
терор, акции срещу партизани, палежи на
къщи и убийства. Под отговорност са били
привлечени 183 души, като са издадени
смъртни и доживотни присъди, както и мно-
го присъди на различни години затвор.

Народния съд от 1945 г. се провежда
в условията на относително демократичен
по това време режим. Всеки съд се със-
тои от тринадесет съдии, като четирима
са назначени от министъра на правосъди-
ето, но останалите девет се издигат от
областните комитети на "Отечествения
фронт измежду най-добрите граждани от
градове и села". В някои от съставите му
са назначени и земеделци, социалдемок-
рати, звенари и безпартийни, дори като
председатели или обвинители.

На подсъдимите се дава 7-дневен срок
от връчване на обвинителния акт, за да
направят своите възражения и да посочат
доказателства. Всеки подсъдим има право
на двама защитници и неопределен брой
свидетели.

Коалиционните партньори в Отечестве-
ния фронт не са възразявали особено, имай-
ки предвид, че тази партия е дала най-
много жертви в до 9 септември 1944 г.

Опонентите на Народния съд твърдят,
че в резултата на присъдите му бил уни-
щожен елита на нацията.

Но е кощунство да се причислят
към елита на нацията министри-
те и депутатите, приели и
гласували мракобесни закони,

присъединили страната ни към Тристран-
ния пакт и вкарали я в световната война
на страната на Хитлеристка Германия. Често
се дава за пример известният хирург проф.
Александър Станишев, но към 9 септемв-
ри 1944 г. той е министър на вътрешните
работи, изявен германофил, на него лично
се докладва за избити партизани и ятаци,
и неговото министерства одобрява и зап-
лаща възнагражденията на извършилите
на екзекуциите и на онези, които са ря-
зали глави.

Богдан Филов е наистина виден архео-
лог и византолог, но той има огромна вина
за сполетялата страната ни катастрофа.
Виновен е и за трагичната участ на из-
селването на българските евреи от окупи-
раните от българските войски територии.
И към какъв "елит" на нацията би могъл
да бъде причислен докторът по наказа-
телно право и министър на правосъдието

Константин Партов, въвел смъртните при-
съди за малолетни, осъден на смърт от
Народния съд, но реабилитиран посмъртно
с решение №243 на Върховния съд от 26
август 1996 г.?

Вярно е, че Шести върховен състав на
Народния съд разглежда дела на интелек-
туалци - журналисти, публицисти, писатели,
които са обвинени, че са разпространява-
ли хитлеристка и фашистка идеология и
пропаганда. На седем години затвор е осъ-
дена известната писателка Фани Попова-
Мутафова, която между другото е публику-
вала статии като "Двадесет дни във Вели-
кия Райх" и е възхвалявала Хитлер, "който
запалил огромен пламък, който грее и ос-
ветява и днес цяла Европа". Но талантли-
вата писателка е освободена след по-по-
малко от година. Бил е интерниран писате-
лят Димитър Талев, но известният писател
комунист Георги Караславов се застъпва
за него и след време е освободен.

Истината обаче е, че процесът на уни-
щожение и гоненията на българския кул-
турен елит започват още след деветоюнс-
кия преврат от 1923 г. Безсмисленият те-
рористичен атентат - взривяването на чер-
квата "Св. Неделя" на 16 април 1923 г. -
дава повод на дясното правителство на
проф. Александър Цанков да извърши жес-
тока разправа с видни представители на
българския културен и интелектуален елит.
След атентата в черквата "Св. Неделя" ми-
нистърът на войната Иван Вълков издава
заповед, в която пише: "Преди всичко тряб-
ва да се ликвидират най-способните и най-
смелите носители на тези идеи - интели-
генцията!" Така и става, без съд и присъда
и след мъчения са убити поетите Гео Ми-
лев, Сергей Румянцев, Христо Ясенов и
Георги Шейтанов. Журналистите Йосиф
Хербст и Ана Маймункова са убити след
мъчения и изгорени в пещите на полиция-
та. Само за месец и половина - от 16
април до края на м. май 1925 г. - в Со-
фия са убити 500 души, от които 100
души са поети, писатели и журналисти.

Ген. Иван Вълков след 9 септември се
е укривал, арестуван е през 1946 г., осъ-
ден е на смърт, но не е ликвидиран, при-
съдата му е заменена с доживотен зат-
вор, умира през 1962 г. на достолепната
87-годишна възраст.

Фактите не подкрепят твърденията, че
българският елит е бил унищожен в ре-
зултат на Народния съд.

Следва да се отбележи, че традицион-
но, когато се обсъжда съдбата на българс-
кия интелектуален и културен елит, не се
отчита факта, че до 9 септември в преоб-
ладаващата си част той е с леви убежде-
ния. Най-активно противопоставящите се
на прохитлеристката ориентация на Бълга-
рия обаче плащат скъпо, някои със живота
си. Това са Никола Вапцаров и загиналите
като партизани поетът Христо Кърпачев, ху-
дожникът Атанас Пацев и журналистът Емил
Шекерджийски. Анжел Вагенщайн, днес све-
товно известен като писател и режисьор,
става партизанин, арестуван, измъчван и
осъден на смърт по ЗЗД, но оцелява след
бомбардировка на затвора.

Имената на осъдените от Народния съд
са изписани на Мемориала на жертвите
на комунизма в градинката пред НДК. Но
от години Столичната община отказва да
бъде изграден там и мемориал на жертви-
те на Белия терор след деветоюнския прев-
рат от 1923 г. и на тези по време на
Втората световна война. В едно интервю
през февруари 2022 г. Анжел Вагенщайн
с горчивина споделя: "Ние вече десет го-
дини водим битка, за да направим памет-
ник на разстреляните деца по време на
Втората световна война, при фашизма в
България." България е единствената стра-
на в света, която след промените, настъ-
пили след 1989 г., отменя присъдите на
Народния съд.

Българското общество изисква баланс,
равновесие - нещо, което все още не е
постигнато.

Антон ГИЦОВ
От "Епицентър"

гарските евреи са лишени от избирателни
права, не могат да сменят еврейските си
имена, да заемат държавни, общински или
други служби, да встъпват в брак или съ-
жителство с лица от български произход.
Евреите могат да упражняват свободни про-
фесии, да практикуват търговия или индус-
триално производство само в такъв про-
цент от общия брой на упражняващите дей-
ността, какъвто е общият процент на евре-
ите в страната. Законът е и "благосклонен"
- не се прилага за евреи, които до встъп-
ването в сила са приели християнството.

В съответствие с прилагането на закона
се пристъпва към ликвидиране на еврейски
фирми и предприятия, изселване на евреи,
въдворяването им в лагери, конфискация на
имущество, установяване на вечерен час,
носене на жълти шестолъчни значки.

Вътрешният министър Петър Габровски
и Министерския съвет се заемат с реше-
нието на еврейския въпрос не само в стра-
ната, но и в окупираните Беломорска Тра-
кия и Вардарска Македония. С правителс-
твен декрет от 5 юни 1942 г. за граждан-
ството в "освободените през 1941 г. зе-
ми" всички бивши югославски или гръцки
поданици имат право да заявят, поискат и
да получат българско поданство, но чл. 4
определя, че тази разпоредба не се отна-
ся до лица от еврейски произход. Така те
са лишени от възможността да ползват
консулска и дипломатическа защита при
заплаха от депортация. Затова еврейски-
те общини от Македония изпращат пети-
ции до царя и министър-председателя с
искане на членовете им да се даде въз-
можност да станат български поданици,
като изтъкват, че до 5 юни 1942 г. те са
били приемани тъкмо за такива.

Исканията им не са били удовлетворе-
ни, което ще има съдбоносно значение за
тях. Позицията на Комисията по еврейски-
те въпроси е, че разглеждането на тези
искания е безпредметно, тъй като "предс-
тои ликвидиране с еврейството общо в Бъл-
гария и особено с това в освободените
през 1941 година земи". На 22 февруари
1943 г. българският комисар по еврейски-
те въпроси Александър Белев и есесовски-
ят капитан и пратеник на Айхман Теодор
Данекер подписват споразумение за изсел-
ване на 20 000 български евреи без раз-
лика на възраст и пол. Депортирани са 11
343 души от Егейска Тракия и Македония в
Треблинка. Когато народният представител
Петко Стайнов в парламента пита на какво
основание се изселват тези евреи, бивши-
ят правосъден министър Васил Митаков, брат
на Крум Митаков, основател на Съюза на
българските фашисти, заявява, че "те не
са български поданици".

Петър Габровски и Васил Митаков но-
сят отговорност за гибелта в нацистките
концентрационни лагери на изселените ев-
реи от окупираните земи. Двамата получа-
ват смъртни присъди от Народния съд; при-
съдите им са отменени с решение № 172
на Върховния съд от 26 август 1996 г.
Вина носи и българският цар Борис III,
който е дал картбланш за приемането и
прилагането на антиеврейско законодател-
ство. Безпочвени са опитите той да бъде
нареден след спасителите на българските
евреи, защото по въпроса за изследване-
то им от окупираните територии в дневни-
ка си Богдан Филов пише: "царят бил мно-
го доволен от мерките, които се вземат."

Що се отнася до спасяването на жи-
вота на българските евреи, които по това
време са наброявали около 50 000 души,
българското правителство така или иначе
не е било в състояние да приеме и орга-
низира депортирането им. Когато се пред-
приемат стъпки за допълването на брой-
ката от 20 000 души, договорена от Бе-
лев и Денекер, с недостигащите 8657 ду-
ши от България, на тези мерки се проти-
вопоставя енергично българското общест-
во, опозиционни партии, интелигенция, цър-
ква, най-обикновени български граждани,
които буквално спират и разтоварват вла-
ковете, предназначени за извозване на
български евреи за Германия. Депортира-
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Война. Едва ли има по-
страшна дума. Тя винаги зву-
чи стряскащо, ужасяващо,
зловещо. Лицето на война-
та означава жертви, разру-
шения, сълзи. Но военните
действия в Украйна разкри-
ха и друго лице на войната.
Лицето на фалшивия морал,
на фалшивите ценности на
политиците. Войната ни раз-
кри истини, за които подо-
зирахме, но сега те се озъ-
биха грозно. Всички приказ-
ки за европейски ценности,
за морал, за право на ин-
формация, за свобода на
словото се оказаха кухи,
фалшиви фрази.
Войната в Украйна разк-

ри, че лъжата е основен
принцип и практика в поли-
тиката на Запада. Меркел и
Оланд признаха, че Минс-
ките споразумения са били
само параван, за да се под-
готви Украйна за война. Да
се въоръжи, да се подгот-
вят съоръжения и т. н. Оказ-
ва се, че Меркел, Оланд,
Макрон са лъгали нагло и
арогантно. Признаха, че те
никога не са мислили да ги
изпълняват. Да не говорим
за Порошенко, който каза
същото, или за маймунски-
те физиономии на Зеленс-
ки, демонстрирани от него
на Парижките преговори.
Борис Джонсън каза, че

Минските споразуме-
ния са били дипломати-
ческа имитация.

Да си спомним за жалко-
то и позорно бягство от от-
говорност на западните по-
литици през февруари 2014
година, когато не изпълни-
ха договореностите с Яну-
кович и позволиха да се из-
върши кървав преврат в Ки-
ев. И правилно в Русия се
поставя въпросът как може
да се водят преговори с по-
литици и как да им имаш
доверие, когато сами приз-
нават, че са лъгали. Как да
водиш преговори с Макрон
и Трюдо, като те разкриват
веднага всичко на медиите.
Не се спазват елементарни
норми на възпитание и кул-
тура. Да не говорим за пос-
тоянните лъжи на отговор-
ни фактори от политическия
западен елит. Лавров ясно
каза, че със Запада не е въз-
можно да има предишните
отношения. Русия е напра-
вила своите изводи и така,
както е било, вече няма да
бъде. Русия няма да позво-
ли да бъде лъгана в прего-
ворите, да подписва доку-
менти, които никой не мис-
ли да изпълнява.
И преди е писано за лъж-

ливите приказки на запад-
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ните политици за свобода
на словото и правото на ин-
формация. Но войната раз-
кри небивали висоти на фал-
ша. Надигна се вой до не-
бесата, че преследването на
българския гражданин Хрис-
то Грозев е потъпкване на
правото на информация.
Всъщност вече много ана-
лизатори сочат, че Грозев е
измислен разследващ жур-
налист, който вероятно из-
пълнява поръчките на анг-
лийското разузнаване.

А как да квалифицира-
ме забраната на всички
руски информационни
ресурси в ЕС и САЩ.

Само преди дни във Фран-
ция беше закрит информа-
ционният канал РТ на френ-
ски език. Как гражданите в
тези държави могат да уп-
ражнят правото си на ин-
формация, на алтернативна
гледна точка. Отговорът е -
никак. Стигна се дори дотам,
че в Естония, Литва и Лат-
вия забраниха опозицион-
ния канал на Ксения Соб-
чак "Дождь", яростен против-
ник на Путин и войната в
Украйна. Само защото е рус-
ки. Стигна се до санкции не
за действия, а за изказани
мнения. Санкционираха све-
товноизвестния режисьор
Никита Михалков за негово
телевизионно предаване.
Ценности ли? Свобода на
словото ли?  Всичко това
говори за страх. Страх от
другото мнение, от алтерна-
тивната информация и глед-
на точка. Страх от истина-
та. Всичко това е изключи-
телна цензура, глобален не-
олиберален тоталитаризъм.
Още една истина излезе

наяве. А тя е, че НАТО вою-
ва с Русия независимо от
неистовото отричане. Това
не е пропагандна измисли-
ца, а признание на западни
политици и украински воен-
ни. Залужни откровено зая-
ви, че Украйна изпълнява
мисия на НАТО и воюва в
интерес на западните дър-
жави. Аналена Бербок, бив-
ша гимнастичка и по съв-
местителство външен минис-
тър на Германия, заяви в Ев-
ропарламента, че ЕС вою-
ва с Русия. Американският
президент Байдън каза: "Ние
участваме в тази война".
Прав е Орбан, че Западът
активно участва във война-
та. Приказките за защита на
Украйна, на демократични-
те ценности са прах в очи-
те на обществеността. Вой-
ната се води с много цели.
Една от целите е тя да бъде
колкото може по-продължи-
телна. Да бъде изтощена Ру-
сия, да има по възможност
за повече човешки жертви,

което да предизвика протес-
ти и недоволство в руското
общество. Всичко това с ог-
лед на президентските из-
бори в Русия през 2024 го-
дина. По този начин да се
повлияе на резултатите от
изборите. Путин да бъде сва-
лен и да се върне времето
на Елцин. Неправилна пре-
ценка!

Сега руското общество
е консолидирано
в много голяма
степен и подкрепя
управляващите.

Да не забравяме, че пре-
зидентски избори в същата
година има и в САЩ. Ре-
зултатите от войната също
ще окажат влияние на из-
борите и в Щатите.

Друга съществена цел е
Русия да бъде съкрушена, да
бъде разчленена. Това е ве-
ковна мечта на Запада. Ня-
ма да се връщаме назад в
историята, за да доказваме
това. Сега ще се спрем на
настоящето. Какво казва
полският президент Дуда:
"Руският свят трябва да бъ-
де унищожен".  Януш Бугай-
ски пише как Русия трябва
да бъде разчленена и уни-
щожена и какви стъпки тряб-
ва да бъдат предприети за
това. Меркел също призна-
ва, че войната не е приклю-
чила, защото Русия не е уми-
ротворена. Министър-пред-
седателят на Полша Мора-
вецки и Лех Валенса в един
глас заявяват, че сега е ис-
торическият момент  да бъ-
де пречупен гръбнакът на
Русия. Нали се сещате, че
това, което говорят прибал-
тийските джуджета и полс-
ките политици, всъщност е
желанието на Запада.
Истината, колкото и да я

криеш, да я затрупваш с лъ-
жи, да я манипулираш, ви-
наги излиза наяве. Война-
та показа кой подкрепя не-
онацистките прояви в Ук-
райна. Западът се прави на
глух и сляп за жестокости-

те, за дискриминацията по
етнически признак, за въз-
хвалата на бившите нацис-
ти и колаборационисти в Ук-
райна. Какви са фактите?
Забрана на руския език и
всички руски средства за
масова информация, борба
с руския православен свят,
забрана на руски филми,
книги, санкции не само на
политици, но и на артисти,
певци, културни дейци. Про-
жектирали се два филма по
националната телевизия на
Украйна в прослава на Бан-
дера. 17 улици са назовани
с неговото име, почетен
гражданин е на редица гра-
дове, пуснати са марки с
лика му, издигнат е памет-
ник и е обявен за герой на
Украйна. Да не говорим за
свастиките в армейските
подразделения и шествия-

та с факли, прославящи на-
цистката идеология. Също-
то става и в прибалтийски-
те държави. Но кой да го
види? Има защо да не го
виждат, защото истинското
лице и лицемерие на запад-
ните страни пролича, кога-
то Генералната асамблея на
ООН гласува резолюцията
против героизацията на на-
цизма. Подкрепиха я над
сто държави, но 50 гласу-
ваха против. Това се случ-
ва за първи път. Досега гла-
суваха против само САЩ и
Украйна. Резултатите от но-
вото гласуване са ужасява-
щи, защото показват въз-
раждането на фашизма.
Между държавите, които
гласуваха против, са САЩ,
Украйна, Германия, Италия,
Франция, Япония. Да ви го-
ворят нещо имената на те-
зи държави с изключение
на САЩ.  Това са същите
нацистки, фашистки, мили-
таристични държави, които
вече са забравили своята
отговорност за Втората све-
товна война. Именно те се-
га въоръжават Украйна.
Особено това се отнася за
Германия, която явно не
помни историята, чии тан-
кове бяха в Берлин и кой

издигна знамето на побе-
дата над Райхстага.
Изглежда, че истината из-

лиза наяве в екстремни си-
туации. Откровено се пока-
заха високомерието, над-
менността, арогантността и
колониалния спомен на За-
пада, неговото желание за
превъзходство над остана-
лия свят. Най-напред Борел
каза, че Европа е градина,
а другите държави са джун-
гла и ЕС трябва да се пази
от джунглата. Това какво е?

Не е ли расизъм, над-
менност, цинизъм
спрямо останалия свят.

В Давос същите мисли
разви и бившият държавен
секретар на САЩ Кери, кой-
то каза, че тук сме се съб-
рали избрани хора, които
ще определят развитието на
света и как ще живеят хо-
рата в бъдеще. Какво нахал-
ство! Кой ги е избрал, кой
ги е упълномощил, кой им е
дал правото да определят
живота на милиарди хора по
света. Нима тези самозаб-
равили се господа не раз-
бират, че светът се е про-
менил? Нима не разбират,
че повечето държави не ис-
кат да живеят по техните
правила. Западът все пове-
че изпада в безсилие и ста-
ва все по-неадекватен. Ев-
ропарламентът прие декла-
рация за създаване на три-
бунал срещу Русия. И кои
ще бъдат съдиите в този три-
бунал? Тези, които са най-
големите нарушители. Кон-
долиза Райс каза, че САЩ
трябва да дадат урок на Ру-
сия. САЩ, които нападнаха
Югославия и бомбардираха
мостове, железници, телеви-
зията и използваха обеднен
уран. САЩ, които разруши-
ха Ирак, Либия, Афганистан.
САЩ, които убиха Сюлейма-
ни, и направиха стотици опи-
ти да убият Фидел Кастро,
Уго Чавес и редица други по-
литически дейци. САЩ, ко-
ито първи и единствени
употребиха ядрено оръжие.
САЩ, които по доклад на
американския Конгрес са
извършили стотици военни
интервенции. Да не говорим
за колониалния период, ко-
гато са избити милиони ро-
би и колониалните държави
са забогатели от робския
труд и богатствата на коло-
низираните държави.
Западът е готов на всич-

ко, за  да запази еднопо-
люсния свят, хегемонията на
САЩ. Готов е да унищожи
всички други модели на об-
ществено развитие и дър-
жавно устройство, за да ос-
тане единствено либерал-
ния, глобален тоталитари-
зъм.
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Турция ще избере друг ва-
риант, ако Конгресът на САЩ
наложи условия за продаж-
бата на изтребители Ф-16, ко-
ито Турция иска да купи, за-
яви турският президентски
говорител Ибрахим Калън,
цитиран от в. "Хюриет дейли
нюз".

Коментирайки твърдени-
ята, че евентуална сделка за
Ф-16, която изисква одобре-
нието на американския Кон-
грес, може да постави като
условие одобряване от стра-
на на Турция на кандидату-
рите за членство в НАТО на
Швеция и Финландия, Калън
каза, че "ние също чуваме
за предварителни условия на

Мирча Джоана е с най-голе-
ми шансове за президент на Ру-
мъния през 2024 г. Това показ-
ват данните от проучване на АТ-
ЛАС, цитирано от в. "Адевърул".
Настоящият зам.-генерален сек-
ретар на НАТО е предпочитани-
ят кандидат от 14,5% от изби-
рателите, които имат право да
гласуват и води във всички сце-
нарии за втори тур, отбелязва
изданието.

В сценарий, в който социал-
демократите издигнат за държа-
вен глава настоящия председа-
тел на Камарата на депутатите
Марчел Чолаку, надпреварата за
президентския дворец Котроче-
ни би спечелила Лаура Кьове-
ши с резултат от 15,7%. Ако тя
се кандидатира, със сигурност

Настоящият зам. генерален секретар на НАТО Мирча Джоана е с най-
големи шансове за президент на Румъния през 2024 г. Сред другите
спрягани имена за поста са европейският главен прокурор Лаура

Кьовеши, премиерът Николае Чука, бившият лидер на либералите Лудовик
Орбан, бившият премиер и настоящ евродепутат Дачиан Чолош.

Òóðöèÿ ùå èçáåðå äðóã âàðèàíò, àêî ÑÀÙ
ïîñòàâÿò óñëîâèÿ çà Ô-16

Конгреса за програмата за
Ф-16. Информирани сме, че
няма подобно искане или же-
лание на администрацията".
"Ако някои сенатори, като
(Боб) Менендес например,
постави това като условие в
Конгреса, но успоредно с то-
ва отговорят положително на
искането на Гърция за Ф-35,
те ще загубят неутралната си
позиция в рамките на али-
анса", отбелязва Калън по
време на дипломатическо съ-
битие в Анкара във вторник.

Ако одобрението на кан-
дидатурите за членство в
НАТО на Швеция и Финлан-
дия бъде представено като
предварително условие, то-

ва е "неприемлива ситуация
за Турция", добави той. " По
искане на турското прави-
телство в края на 2021 г. Ан-
кара и Вашингтон догово-
риха продажбата на 40 но-
ви изтребителя Ф-16 и 79
комплекта за модерниза-
ция, след като Турция беше
изключена от съвместната
програма за изтребители от
пето поколение Ф-35 зара-
ди разполагането на руски
системи за ПВО С-400. Про-
цесът очаква одобрението
на Конгреса, който ще взе-
ме решение и за продаж-
бата на изтребители Ф-35
на Гърция, отбелязва изда-
нието. ç

Ïðîó÷âàíå: Ìèð÷à Äæîàíà ñ íàé-ãîëåìè øàíñîâå
çà ïðåçèäåíò íà Ðóìúíèÿ ïðåç 2024 ã.

би стигнала до втори тур, но би
загубила, ако неин опонент е
бившият лидер на социалдемок-
ратите Мирча Джоана. Настоя-
щият премиер Николае Чука е
предпочитан от 6% до 11% от
румънците при всички сценарии
за първи тур. Той би достигнал
до втори тур и би загубил от
Мирча Джоана.

Според проучването по от-
ношение на парламентарния вот
Социалдемократическата партия
води в предпочитанията на из-
бирателите с 25% от гласовете.
Опозиционният Алианс за един-
ство на румънците се нарежда
на второ място (18%), докато
Национално-либералната партия
изостава с един процент. Опо-
зиционният "Съюз за спасение

на Румъния" събира 11% от гла-
совете, следван от Демократич-
ния съюз на унгарците в Румъ-
ния (5.6%) и Партия "Народно
движение" (5.2%).

Голям брой избиратели
(56,1%) не одобряват предста-
вянето на настоящия президент
Клаус Йоханис, 31,4% са до-
волни от него. 53,2% от ру-
мънците дават за държавния
глава "лоша или много лоша
оценка", а само 9,6% "много
добра или добра". Работата на
правителството не се одобря-
ва от 57,1% от румънците.
52,5% дават ""лоша или много
лоша" оценка за дейността на
изпълнителната власт. Само
6,9% твърдят, че е "много доб-
ра или добра". ç

Тбилиси, 2 декември 2021 г.: Бившият грузински президент Михаил
Саакашвили, който беше осъден задочно за злоупотреба с власт по
време на президентството си и арестуван при завръщането си от

изгнание, по време на съдебно заседание в Тбилиси. Саакашвили вчера
е прехвърлен от затвора, където излежава 6-годишна присъда за

злоупотреба с власт, в клиника за интензивно лечение заради влошено-
то му здравословно състояние. Медицинският екип каза, че здравето му
се е влошило значително, откакто е влязъл в затвора през октомври

2021 г., където той многократно обявяваше гладни стачки.

Снимки Интернет

Президентът на САЩ Джо
Байдън каза, че няма да из-
прати в Украйна ракетни сис-
теми, които биха могли да
поразят цели на територия-
та на Русия, въпреки спеш-
ните искания от Киев за
именно такива оръжия, пре-
даде Епицентър. "Няма да из-
пращаме в Украйна ракетни
системи, които могат да на-
несат удар в Русия", каза
Байдън.

По-рано Киев поиска от
САЩ ракетни установки с об-
сег до 300 км. Агенция Рой-
терс цитира информирани
източници от американско-
то ръководство, според кои-
то САЩ възнамеряват в
близко бъдеще да прехвър-
лят на Украйна ракети с об-
сег до 150 км. Новият пакет
от военна помощ на САЩ за
Украйна ще включва висо-
коточни ракети GLSDB - са-
монасочващи се ракети, раз-
работени от САЩ и Шве-
ция.Те се изстрелват от съо-
ръженията HIMARS и могат
да поразяват движещи се це-
ли на разстояние много де-
сетки километри. Досега

Домът на бизнесмена Игор Коломойски е претърсен като част от
разследване за възможни финансови престъпления. Коломойски е един
от най-богатите хора в Украйна и някога беше близък до президента

Володимир Зеленски, който в края на 2021 г., в навечерието на започна-
лата на следващата година руска инвазия, предприе строги мерки срещу

крупните бизнесмени в страната, определяни като "олигарси".

Áàéäúí îòêàçà íà Çåëåíñêè
ðàêåòè ñ ãîëÿì îáñåã

Óêðàèíñêèòå
âëàñòè
ïðåòúðñèõà
äîìîâåòå
íà áèâøèÿ
âúòðåøåí
ìèíèñòúð
Àâàêîâ è íà
ìèëèàðäåðà
Êîëîìîéñêè

максималният обсег на ра-
кетите, които американците
и други съюзници са доста-
вили на украинската армия,
е малко над 80 км - това съ-
що са ракети HIMARS. Украй-
на отдавна иска от САЩ и
съюзниците си високоточни
ракети ATACMS с обсег на
действие до 300 км, които мо-
гат да се изстрелват от инс-
талации HIMARS. По неофи-
циални данни досега запад-
ните съюзници са отказва-
ли да предадат такива оръ-
жия поради опасения, че ук-
раинците ще ги използват за
поразяване на цели дълбо-
ко в руската територия, кое-
то може да доведе до не-
контролируема ескалация на
войната. Според Ройтерс
още тази седмица ще бъде
обявен нов пакет за военна
помощ в размер на 2,2 млрд.
долара.

Руските сили се прибли-
жават по-близо до центъра
на източния украински град
Северодонецк, който е бом-
бардиран от седмици в бит-
ката за индустриалния цен-
тър на Украйна. Северодо-

нецк е най-източният град,
който все още е под украин-
ски контрол. Превземането
му ще даде на Русия факти-
чески контрол над Луганск,
един от двата източни реги-
она, които съставляват Дон-
бас.

Украинските власти пре-

търсиха домовете на бившия
вътрешен министър Арсен
Аваков и влиятелния бизнес-
мен и милиардер Игор Ко-
ломойски, съобщиха местни
медии, цитирани от Ройтерс.
По данни на изданието "Ук-
раинска правда" домът на
Аваков е обискиран като

част от разследването на ка-
тастрофата с хеликоптер
"Еърбъс" на 18 януари, при
която загинаха 14 души, вкл.
вътрешният министър на Ук-
райна Денис Монастирски
и други висши представите-
ли на ръководеното от него
ведомство. Службата за си-
гурност на Украйна (ССУ) за-
сега не е отговорила на за-
питване за коментар на съ-
общението на изданието.
"Украинска правда" цитира
Аваков, който потвърждава,
че претърсването на дома
му е било извършено във
връзка с разследването на
катастрофата. 59-годишният
Аваков подаде оставка ка-
то вътрешен министър на Ук-
райна през юли 2021 г. До-
тогава той беше един от най-
влиятелните представители
на властта, след като беше
прекарал на поста над се-
дем години. ç
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Гръцкият гранд Олимпи-
акос разгроми като гост в
Истанбул Фенербахче с
93:73 и поведе в класира-
нето на Евролигата.
Българският баскетболист
Александър Везенков за
пореден път бе на ниво и
се отчете с шестия си
дабъл-дабъл през сезона.
Спортист №1 на България
за изминалата година
завърши срещата с 12
точки и 12 борби, към
които добави още 2 асис-
тенции и 1 открадната
топка.

Очакванията за супер-
дерби не се оправдаха и
турският тим не успя да
намери аргументи за
успех, записвайки втора
поредна загуба в турнира.
Костас Папаниколау бе
най-резултатен за Олим-
пиакос с 21 точки. Айзея
Кенън реализира още 20
точки при 6/9 стрелба от
тройката, Шакийл МакКи-
сик наниза 12 точки, а
Янулис Ларенцакис отбе-
ляза 11 за гръцкия гранд.

Звездата на Олимпиа-
кос Александър Везенков
заяви, че надпреварата в
Евролигата тази година е
изключително вълнуваща.
Българският национал
говори пред специализи-

Александър Везенков отново бе двигателят за победата на Олимпиакос
в "Юлкер Спортс Арена" в Истанбул

Ръководството на
шампиона Лудогорец
финализира преговори-
те по сделката с гръц-
кия Олимпиакос за
десния защитник Гон-
сало Авила Гордон, по-
известен като Пипа.
Бившият играч на анг-
лийския Хъдърсфийлд и
испанския Еспаньол се
присъедини към лаге-
ра на шампионите в
турския курорт Белек,
след като премина ус-
пешно медицинските
изследвания и фитнес
тестовете.

"Идвам в много се-
риозен клуб. Знам как-
во означава Лудогорец.
Искам да играя и да се
развивам. Затова изб-
рах този отбор", комен-
тира 25-годишният Пи-
па, който ще носи фла-
нелката с номер 2.

"През 2019 година
бях в Еспаньол, когато
играхме срещу Лудого-

Десният защитник Гонсало Авила Гордон е третото ново
попълнение на Лудогорец

Футболистът на Локомотив (Плов-
див) Иван Сулев осъществи транс-
фер в Италия. Според информаци-
ята на Calciocasteddu той е подпи-
сал с втородивизионния Каляри.

17-годишният футболист ще иг-
рае първоначално за примавера-

Нападателят на
ЦСКА Дюкенс Назон
се радва на голяма по-
пулярност в Хаити. Ка-
рибската държава сле-
ди всички изяви на на-
падателя на национал-
ния си отбор с екипа
на "армейците". Всич-
ки прояви на Назон по
време на контролите в
Турция са получили се-
риозно отразяване от

Êàëÿðè âçå òàëàíò íà
Ëîêîìîòèâ (Ïëîâäèâ)

та на Каляри. Сулев дебютира за
първия отбор на Локомотив (Плов-
див) в двубоя срещу Славия през
декември. Calciocasteddu пише, че
още през лятото Сулев може да
бъде промотиран в първия със-
тав при Клаудио Раниери. ç

Â Êàðèáèòå âúçõèòåíè
îò èãðà÷ íà ÖÑÊÀ

местните медии.
Изданието "Hai-

tiTiempo" излезе със
специален репортаж
за мача срещу Шах-
тьор (Караганда), за-
вършил 3:3. Отбелязва
се, че нападателят е
върнал "червените" в
двубоя, като изравни
за 1:1 от дузпа в 62-
ата минута, а освен то-
ва се отчете с някол-

ко хубави отигравания.
"Трябва да се отбе-

лежи, че ЦСКА не се
представи добре в
подготвителните си ма-
чове за пролетния по-
лусезон и записа са-
мо една победа, три
равенства и две загу-
би в контролите си до-
сега. Назон обаче е в
добра форма", добавят
от изданието. ç

Ëóäîãîðåö ïîäïèñà ñ
èñïàíñêè çàùèòíèê

рец. Познавам добре
Франко Русо, с когото
сме играли в Испания",
добави футболистът.

През последния се-
зон Гонсало Авила Гор-
дон има 11 мача за
Олимпиакос, който го
привлича от Хъдърс-
фийлд. За клуба от
Чемпиъншип Пипа

изиграва 48 срещи и
отбелязва 2 гола.

Той е третият нов
футболист в Лудогорец
от началото на зимна-
та подготовка. Преди
него в тима бяха прив-
лечени Диниш Алмей-
да и Франко Русо съ-
ответно от Антверпен и
Майорка. ç

Àëåêñàíäúð Âåçåíêîâ
ïàê áëåñòè â Åâðîïà
Българският баскетболист с поредния дабъл-дабъл -
12 точки и 12 борби срещу Фенербахче

раното издание
Eurohoops.net."Изиграхме
солиден мач целия състав
и се представихме добре
в защита, особено през
първото полувреме, когато
натрупахме разлика.
Разбира се, имахме и
отлична стрелба от дис-
танция, взимахме добри
решения в нападение и
движехме добре топката.
Знаехме, че те ще реаги-
рат през второто полувре-
ме, но успяхме да се
справим в третата част и
да завършим победно
мача", коментира Везен-
ков.

"Всеки двубой е разли-
чен. Фенербахче победи
Монако два пъти, ние
победихме два пъти
Фенербахче, но загубихме
два пъти от Монако.
Евролигата е наистина
вълнуваща тази година.
Концентрирани сме върху
всеки отделен двубой и
единствено мислим за
следващия", каза още
българският баскетболен
национал.

"Когато играем по
начина, по който го нап-
равихме срещу Фенербах-
че, може да се каже, че
нямаме граници, но поня-
кога се случва нещо

различно. Сега ни предс-
тои среща с Анадолу
Ефес, който е страхотен
отбор, бори се за топ 8 и
трябва да оставим тази
победа настрана, за да се
концентрираме върху
предстоящия двубой в
петък", продължи Алексан-
дър Везенков.

Попитан за своите
показатели и постигнатия
дабъл-дабъл срещу Фенер-
бахче, Везенков заяви:
"Не обичам да говоря за
моето лично представяне,
защото това е отборен

спорт. Имаме чудесна
химия със съотборниците
и понякога вкарвам пове-
че точки, а друг път, както
срещу Фенербахче, имам
различни задължения на
терена, така че най-
важното е отборът да
побеждава. Когато това се
случва, всички са щастли-
ви."

Начело в класирането
на Евролигата е Олимпиа-
кос с 15 победи и 7 загу-
би, следван от Барселона
- 14-8, Реал (Мадрид) - 14-
7 и Фенербахче - 13-9. ç

Капитанът на Левски
Пламен Андреев говори
пред медиите при завръща-
нето на отбора от лагера в
Дубай. Вратарят коментира
и конкуренцията с Николай
Михайлов.  "Мисля, че
направихме добра подго-
товка - физическа и такти-
ческа. Надявам се отборът
да е по-добър през пролет-
та.  Очаквам това, което ни
взеха миналата година, ние
да го вземем тази", започ-
на 18-годишният Андреев.

"Новите попълнения се
включиха успешно в
отбора, колективът е
добре. Мисля, че ще
помогнат на Левски.
Предполагам, че ще ни
трябват един-два дни и ще
свикнем с времето тук",
добави стражът при
завръщането в България.

"Конкуренцията с Ники
Михайлов е ползотворна.
Треньорът ще реши кой
ще играе. Обичам да
нося отговорност, не е
проблем. Защо да подиг-
равам Михайлов? Физи-
чески той е в невероятна
форма", каза още Пламен
Андреев. ç

Êàïèòàíúò
íà Ëåâñêè
õâàëè Íèêè
Ìèõàéëîâ

Пламен Андреев
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Ðàäîñëàâ Öîíåâ èñêà äà ñïå÷åëè
Êóïàòà ñ Àðäà
Левски е моят отбор, но си тръгнах,
защото не се чувствах желан,
признава новото попълнение
на тима от Кърджали

Новото попълнение на
Арда - Радослав Цонев, се
включи силно още в
първите контроли на тима.
По всичко изглежда, че
той ще е един от основни-
те двигатели на отбора от
Кърджали през пролетния
полусезон, за който
клубът си поставя висока-
та цел да спечели квота
за Европа. Пред
Sportal.bg  Ради Цонев
разкри как е станал
футболист на Арда и защо
е напуснал Левски.

27-годишният бивш
национал разказа как се
е стигнало до трансфер в
тима от Кърджали и какви
са целите на отбора:
"През декември, след
края на есенния полусе-
зон, ми се обадиха Ивай-
ло Петков и Александър
Тунчев. Казаха, че ме
искат в отбора. Арда го
следя отдавна. Знам на
какво ниво е като състав
и реших, че за мен това
ще е добра крачка. Изиг-
рахме добри 50-60 минути
в последната контрола, но
тези мачове не са крите-
рий. Ще видим в официал-
ните двубои, но мисля, че
отборът е на ниво, прив-
лякоха се добри играчи и
имаме шансове за добро
представяне през пролет-
та. Имаме реални шансо-
ве да се класираме за
Европа. Надявам се и да
имаме късмет, защото ще

ни е нужен, да се добе-
рем до местата, които
дават право на участие в
европейските клубни
турнири. Дано през насто-
ящия полусезон да съм
здрав, а и не само аз -
целият отбор. Чувствам се
добре. Психологически е
много важно в началото
на сезона как ще тръгнат
нещата, отборът дали ще
върви. Надявам се в най-
скоро време да помагам с
каквото мога и да покажа
защо съм тук."

"Амбициите - моите и
на Арда, са да спечелим
Купата на България, тъй
като тя дава право на
участие в европейските
клубни турнири. Със
сигурност ще е много
трудно срещу ЦСКА 1948,
но в този турнир всеки
може да победи всеки и е
много важно ние как ще
влезем в мачовете. Надя-
вам се да стигнем до
успех", заяви футболистът
на Арда.

Ради Цонев разказа и
за престоя си в Италия:
"Отидох на 21 години в
Лече. Четири години бях
там. Със сигурност можех
да постигна повече, давах
всичко от себе си, имах
една-две контузии, не се
получиха нещата, но не
съжалявам за нищо.
Гледам само напред.
Няма български футболис-
ти, които да са звезди

дори в долното ниво на
италианския футбол,
въпреки че през послед-
ните години имаме състе-
затели, които играят в
Серия "А". Нивото със
сигурност е по-високо от
нашата "А" група. Много се
залага на тактиката. Още
от малки футболистите ги
карат тактически да са
подготвени. Много се
работи с тях като дисцип-
лина не само на, но и
извън терена."

Футболистът разкри и
подробности за завръща-
нето си на "Герена":
"Когато ми се обадиха от
Левски, брат ми Боби
вече беше подписал,
което също натежа. Все
пак това е моят отбор от
малък. Там съм израсъл,
най-хубавите ми години са
били на "Герена". Дали
съм направил компромис?
Само финансово, тъй като
имах по-добри предложе-
ния от Италия, но много

исках да помогна на
отбора, защото имаше
труден момент с плаща-
ния и така нататък. Реших
да се върна и не съжаля-
вам за това. Имахме
периоди, в които не
получавахме заплати.
След това нещата се
изчистиха, но едва ли не
с брат ми бяхме в тежест
на отбора. Не знам.
Нашето желание винаги е
било да играем в Левски.
Не си тръгнах по мое
желание. Хората, които
бяха в клуба, също мисля,
че можеха да ми покажат,
че ме искат. Като усетя
някъде, че не съм желан -
сам си тръгвам. Други
неща не могат да ме
задържат на някое място -
нито финансово, нито
нищо. Завърнах се в
Левски, когато не бяха
давали по 3-4 месеца
заплати. Тръгнах си,
защото не съм се чувст-
вал желан. Не мисля за

миналото. Когато съм бил
на терена, когато е зави-
село нещо от мен - и
игрово, и от финансова
гледна точка, съм давал
каквото мога. Максимума.
Нещата, които не са
зависели от мен, не мога
да ги коментирам. Просто
така е трябвало да стане."

Ради Цонев разкри и
защо не отиде при брат
си Борислав в Китай и
какъв треньор е Алексан-
дър Тунчев: " Не съм имал
оферта от Китай. Да играя
в чужбина не е моята цел.
Тук се чувствам добре,
надявам се да давам
каквото мога на отбора,
да помагам. Ще видим
какво ще стане. Със
сигурност ми е доста
приятно да играя с Борис-
лав. Времето ще покаже
дали отново ще се събе-
рем. Играем заедно от
деца, разбираме се доста
добре, така че ми е по-
лесно и на терена, и
извън него да сме заедно.
Не обичам много да
говоря за треньорите. С
хубави впечатления съм
от целия треньорски щаб
на Арда. Надявам се да
имаме само успех."

Футболистът разкри
защо като юноша на
Пирин (Благоевград) е
предпочел Левски пред
ЦСКА: "Така сме го усети-
ли. Както всяко едно дете,
в нашето семейство
повечето са левскари.
Имахме предложение от
двата отбора, но избрах-
ме Левски, защото това е
отборът, който харесваме.
И феновете. Тогава тимът
игра в Шампионска лига и
се възхищавахме на много
футболисти. Радвам се за
това си решение. Тогава
всички играеха много
силно - и Христо Йовов, и
чужденците, Елин Топуза-
ков в защита, и Гонзо
разбира се." ç

Ñ÷óïèõà òðàíñôåðíèÿ
ðåêîðä â Àíãëèÿ

Световният шампион по футбол с Аржентина от Мондиала в Катар Енцо Фернандес
официално премина от Бенфика в Челси

27-годишният Радослав Цонев смята, че Арда има възможности
да спечели квота за европейските клубни турнири

Световният шампи-
он по футбол с Аржен-
тина от Мондиала в
Катар Енцо Фернандес
официално премина от
Бенфика в Челси сре-
щу 121 милиона евро,
като сделката бе склю-
чена в последните ми-
нути на трансферния
прозорец. Така бе по-
добрен рекордът за
трансфер на футболист
в Англия, който досега
се държеше от Ман-
честър Сити и Джак
Грийлиш - 117 милио-
на евро.

22-годишният Енцо
Фернандес премина
задължителните меди-
цински прегледи в пор-
тугалската столица Ли-
сабон, а след това два-

та клуба се разбраха
за подробностите око-
ло трансфера. Парите
ще бъдат изплащани на
части, тъй като в про-
тивен случай "сините"
биха нарушили прави-
лото за финансовия
феърплей.

Бенфика също офи-
циално обяви привли-
чането на аржентинс-
кия национал Енцо
Фернандес в Челси.
"Сините" от Лондон ще
внесат предварително
40 милиона, а остана-
лата част ще бъде пре-
ведена на шест внос-
ки. Любопитното е, че
25% от трансферната
сума ще отиде в трети
отбор. Аржентинският
Ривър Плейт ще взе-

ме 30,25 милиона ев-
ро, съобщиха от пор-
тугалския клуб. Освен
това Челси ще трябва
да плати и такса раз-
витие на Дефенса и
Хустисия, където Фер-
нандес е играл през
сезон 2020/21.

В същото време
Челси провали една от
големите бомби, които
се очакваше да се слу-
чат в последния ден на
зимния трансферен
прозорец. Както е из-
вестно, сделките в го-
лемите европейски
първенства приключи-
ха с настъпването на
1 февруари. Лондонча-
ни обаче са закъсне-
ли фатално и не са ус-
пели да финализират

трансфера на една от
звездите на Мондиал
2022 Хаким Зиеш в Па-
ри Сен Жермен под
наем с опция за отку-
пуване.

Според информаци-
ята на френския
"Екип", документите са
били подписани,
но"сините" не са смог-
нали навреме да ги

приключат възможно
най-бързо.

Във Франция твър-
дят, че ПСЖ ще пода-
де жалба пред Лига 1.
Счита се, че при има
изключително минима-
лен шанс апелацията
на парижани да успее
и Зиеш в крайна смет-
ка да стане футболист
на клуба. ç

пратят в Париж, за да
може да се финализи-
ра сделката. Заради
това френската Лига 1
не е регистрирала
трансферът на 29-го-
дишния марокански
национал. Зиеш дори
е предложил финансо-
ва помощ, за да мо-
же преговорите меж-
ду двата клуба да

Челси взе Енцо Фернандес от
Бенфика за 121 милиона евро
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Проф. Васил ПРОДАНОВ

През последните десети-
летия голямата част от све-
та, включително и ние, жи-
веем в епохата на неоли-
бералния капитализъм, по-
явил се като резултат на
кризата на капитализма
през 70-те години на
миналия век, съответно и на
цялата световна икономика,
довела тогава до стагфла-
цията на Запад и намаля-
ването на икономическия
растеж на Изток. Това е и
времето, когато бившите со-
циалистически страни дос-
тигнаха най-близко в раз-
витието си до развитите за-
падни държави. След това
започна забавянето на тех-
ния растеж. Причината бе-
ше усложняване и  ускоря-
ване на всички процеси, ко-
ито направиха много по-
трудна задачата на държав-
ните институции. От тази
криза трите големи светов-
ни сили се опитаха да из-
лязат по три различни на-
чина. Първият бе в СССР и
свързания с него източно-
европейски социализъм.
Там Горбачов започна така
нар. перестройка и заедно
с Елцин доведе до разпада
на държавния социализъм
и реставрацията на капита-
лизма. Вторият бе на САЩ
и Запада, където популяр-
ни станаха идеите и прак-
тиките на постиндустриал-
ното общество, неолиберал-
ния капитализъм и глобали-
зацията на производството,
които постепенно увеличи-
ха всички противоречия на
капитализма. Третият бе на
Китай, който въведе моде-
ла на социализма с китай-
ски характеристики, при
който се запазват властта
на комунистическата пар-
тия, стратегическата роля
на държавата във водещи
отрасли,  планирането,
включително и петгодишни-
те планове, макар и не в
предходните директивни
версии. Същевременно се
създава пазарна система,
подчинен на държавата час-
тен капитал и използват
илюзиите на САЩ, че ин-
дустриалното производство
не е толкова важно в една
нова епоха на постиндуст-
риално общество и може да
бъде изнесено другаде,
включително и в Китай, къ-
дето цената на работната

Æèâååì â åäèí íåñèãóðåí, ïåñèìèñòè÷åí,
ðàçïàäàù ñå íåîëèáåðàëåí ñâÿò

Ïðåäè 33 ãîäèíè íîâîðîäåíèòå îò ïåðåñòðîå÷íèòå ðàçâàëèíè
íàøåíñêè „äåìîêðàòè“ ïååõà „âðåìåòî å íàøå“ è êàê
ùå íàïðàâÿò „íîðìàëíà äúðæàâà“. Íàëîæèõà ïåðèôåðåí,
êîìïðàäîðñêè, êëåïòîêðàòñêè íåîëèáåðàëåí êàïèòàëèçúì
è òåçè, êîèòî èì ïîâÿðâàõà äíåñ ñå ÷óâñòâàò èçëúãàíè
сила е много по-ниска, а
той ще се интегрира не са-
мо икономически, но и по-
литически към системата на
глобалния капитализъм. В
крайна сметка резултатите
от действията тогава за из-
лизане от предходната цик-
лична криза са три съвсем
различни типа.

Първо, от това спечели-
ха най-много група азиатс-
ки държави, на първо мяс-
то Китай, който се разви-
ваше с темпове и мащаби,
увеличавайки национално-
то богатство в размери не-
познати досега в човешка-
та история. Ускорено се
развиваха Южна Корея,
Хонконг, Сингапур, Виетнам,
а през последните години
и Индия и Индонезия.

Второ. Големият губещ
бе разгроменият източноев-
ропейския социализъм, ре-
зултат на предателската по-
литика на Горбачов и пос-
ледвалият го Елцин, деле-
гитимирали държавния со-
циализъм от съветски тип
и породили силите, довели
до реставрация на перифе-
рен, компрадорски, клеп-
тократски капитализъм в
тях.

Трето. Частично губещи-
ят и навлизащ ускорено в
криза се оказа американи-
зираният неолиберален ка-
питализъм, но тази криза бе
отслабена временно през
90-те години на миналия век
в резултат на разпада на из-
точноевропейския държавен
социализъм и превръщане-
то на бившите социалисти-
чески страни в експлоати-
рана периферия на на за-
падния капитализъм, от ко-
ято изтекоха трилиони до-
лари във формата на финан-
сов, човешки и други фор-
ми на капитал.

Всичко това приключи с
кризата през 2008 г. и пос-
ледвалите след това нарас-
тващо количество противо-
речия и конфликти. Масо-
ви са нагласите днес по
света за това, че нараст-
ват конфликтите и войните,
че с геополитическите пре-
дизвикателства планетата
става все по-размирно мяс-
то, че неравенството съз-
дава засилващи се дисба-
ланси и противоречия, че
всичко е все по-нестабил-
но и непрогнозируемо.

Системните кризи на ка-
питализма са свързани с
дълги цикли на възход и па-
дение в резултат на което
при изостряне на серия от
основни противоречия се
извършват геополитически
промени (смяна на глобал-
ния хегемон), технологични

промени, процеси на гло-
бализация и деглобализа-
ция, промени в характерис-
тиките на капитализма. Се-
га имаме поредна систем-
на криза на капитализма
във версията му на неоли-
бералния американизиран
капитализъм. Системността
и се проявява в множест-
вото измерения, които тя
приема и неслучайно на-
последък популярно стана
понятието "поликриза", из-
разяващо наличието на
множество взаимосвързани
кризи - икономическа, еко-
логическа, здравна, геопо-
литическа, енергийна, ре-
сурсна, дигитална (свърза-
на с нарастваща киберпрес-
тъпност и кибернесигур-
ност) и т. н. Всички те са
свързани с нарастващи
противоречия, конфликти,
войни. Така например ико-

номическите войни се пре-
върнаха във всекидневие.
Поликризата рязко засил-
ва песимизмът, конфликти-
те, отчаянието на живеещи-
те в света на неолиберал-
ния капитализъм, просла-
вян от българските либера-
ли и "демократи", наложи-
ли неговото съществуване
и у нас през изминалите 33
години като "светлото бъде-
ще" на човечеството, въп-
лъщаващо най-висшите "ев-
роатантически ценности".

Отчаянието и песимиз-
мът, обзели света на поли-
киризисния неолиберален
капитализъм се виждат доб-
ре от публикувания преди
няколко месеца пореден
Доклад за човешкото раз-
витие на ООН - "Доклад за
човешкото развитие 2021-
2022 г.". За първи път от на-
чалото на 90-те години на
миналия век, когато се пуб-
ликува първият такъв доклад
сега, още заглавието му е
свързано така силно с кри-
зата на съществуващата
световна система - "Неси-
гурни времена, несигурен
живот: оформяне на наше-
то бъдеще в един трансфор-

миращ се свят". Според то-
зи доклад светът днес е по-
песимистичен отколкото във
всеки друг период в своята
модерна история от време-
то преди Първата световна
война. В него се анализи-
рат над 14 милиона книги,
публикувани през последни-
те 125 години на три езика
(английски, испански и нем-
ски), които показват рязко
нарастване на изразите на
тревога и безпокойство в
много части на света. Уве-
личават се изразите, показ-
ващи когнитивни изопаче-
ния, свързани с депресии и
други форми на психологи-
чески стрес. Негативните
възприятия за света и него-
вото бъдеще рязко са се
увеличили. Днешните равни-
ща на печал, усещане за бе-
да и нищета са безпреце-
денти, надвишаващи тези от

времето на голямата депре-
сия през 1929 - 1933 г. Изс-
ледванията показват, че
шест от всеки седем души
на света се чувстват по-не-
сигурно в повечето аспекти
на своя живот още преди
пандемията от Ковид-19.

Този доклад ежегодно
вече 32 години класира дър-
жавите в света по така нар.
Индекс на човешко разви-
тие, мерещ такива индика-
тори като БВП на човек от
населението, образование,
здравеопазване. За първи
път в него се установява
връщане назад през пос-
ледните години в Индекса
на човешко развитие на
около 90 % от държавите в
света. България за първи
път откакто се прави този
индекс е класирана в гру-
пата на неразвитите държа-
ви. Срутила се е много сил-
но назад в сравнение с пър-
вия Индекс,  в който се да-
ват данни от 1988 г., когато
е класирана на 27-о място.
В този доклад на ООН се
рисува картина на света
днес като люшкащ се от
криза в криза и с нараст-
ващи тенденция на неспра-

ведливост и лишения на го-
леми групи от хора. Огром-
ната част от хората на пла-
нетата се чувстват несигур-
ни за бъдещето. А по-неси-
гурните хора са по-малко
склонни да вярват на дру-
гите. С нарастването на не-
сигурността не е изненад-
ващо, че в световен мащаб
по-малко от 30 процента от
населението смята, че на
повечето хора може да се
има доверие - най-ниската
регистрирана в изследвани-
ята някога на доверието
стойност. Един разпадащ се
свят, в който огромна част
от хората на никого за ни-
що не вярват.

Ако вземем глобалния хе-
гемон САЩ виждаме, че из-
следване на американската
агенция "Галъп" на очаква-
нията на американците през
2023 г. показва мрачна кар-
тина на песимизъм за бъде-
щето. 90 % от тях очакват
2023 г. да бъде година на по-
литически конфликти в САЩ;
72% очакват престъпността
в страната да расте, а 56%
- увеличаващо се количест-
во стачки и протести на
профсъюзите; 85% прогно-
зират нарастващи сблъсъци
между държавите; 64% смя-
тат, че САЩ са държава в
упадък, а 73% очакват по-
вишаване мощта на Китай.

Преди 33 години новоро-
дените от перестроечните
развалини нашенски "демок-
рати" пееха "времето е на-
ше" и как ще направят "нор-
мална държава". Наложиха
периферен, компрадорски,
клептократски неолибера-
лен капитализъм и тези, ко-
ито им повярваха днес се
чувстват излъгани, разби-
райки че времето е всичко
друго, но не и тяхно. Защо-
то моделът, който наложиха
у нас, маскиран от тях като
"демокрацията", се тресе по
шевовете си. Виждаме го не
само в България, а и в стра-
ната световен хегемон -
САЩ, които налагаха нався-
къде по света този модел.
Американците вече не вяр-
ват в светлото бъдеще на
своя неолиберален капита-
лизъм, а у нас неолиберал-
ни идеолози от сутрин до
вечер ни обясняват по нео-
либерално цензурираните и
действащите като неолибе-
рални идеологически апара-
ти водещи български теле-
визии как се борят и ще се
борят за "евро-атлантичес-
ките ценности", а ако нещо
не върви за всичко са ви-
новни Путин, руснаците и
комунистите.

От "Клуб 24 май"
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ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Иванов
09.20 100% будни - сутрешно токшоу с

Мария 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 /п/
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
18.20 Още от деня - коментарно предаване
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели - забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Вина - тв филм /5 епизод/ (12)
22.00 Колекция "Кадифе" - тв филм /20,

последен епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.25 Повратна точка 2 - тв филм /10,

последен епизод/ (16)
00.20 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.25 Култура.БГ /п/
03.20 Джинс /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

05.00 Аз съм...
05.15 Йога с Марлене - предаване за здра-

вословен начин на живот /3 епизод/
06.00 Световно първенство по плуване

/25 м басейн/
09.00 В открития космос - документален

филм /5 епизод/
09.25 Електрическа Одисея - магазинно

предаване за шампионата за елект-
ромобили "Екстрийм Е" /19 епизод/

09.55 Йога с Марлене - предаване за здра-
вословен начин на живот /4 епизод/

10.40 Световна купа по сноуборд: парале-
лен гигантски слалом

11.55 Световна купа по ски-алпийски дис-
циплини: спускане /мъже/

13.15 Рали Мароко - обзорна програма
13.45 Аз съм...
13.55 Спортни новини
14.00 Европейско първенство по биатлон:

20 км индивидуален старт /мъже/
16.05 Рали Дубай Интернешънъл Баха -

обзор
17.00 Телепазарен прозорец
17.15 Последният печели забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу
18.15 В открития космос - документален

филм /6 епизод/
18.40 Европейско първенство по биатлон:

7,5 км спринт /жени/
20.00 С БНТ завинаги
21.00 Европейско първенство по биатлон:

10 км преследване /жени/
21.50 Спортни новини
22.00 Викингите 6 - сериен филм /8 епи-

зод/ /п/ (16)
22.45 Викингите 6 - сериен филм /9 епи-

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

циплини: слалом /мъже/
02.00 Спортни новини
02.10 Световно първенство по плуване

/25 м басейн/

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./ - коме-

дийно шоу
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. 5, еп. 3
21.30 Премиера: "Кланът" - сериал, еп. 19
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. 19, 20
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Огледален свят" /п./ - сериал

bTV ACTION

05.15 "Блудният син" - сериал, с. 2, еп. 12
06.00 Анимационен блок: "Дракони: Над-

превара до предела" - сериал, еп.
9 - 12

08.00 "Блудният син" - сериал, с. 2, еп. 12
09.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 16
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 9
11.00 "Мръсният Джон: Историята на Бети

Бродерик" - сериал, еп. 6
12.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 6
13.00 "Невероятният Хълк" - фентъзи, ек-

шън, приключенски (САЩ, 2008),
режисьор Луи Летерие, в ролите:
Едуард Нортън, Лив Тайлър, Тим Рот,
Уилям Хърт, Тим Блейк Нелсън, Тай
Бърел, Петър Менса и др.

15.00 "Блудният син" - сериал, с. 2, еп. 13
(последен)

16.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 17
17.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 7
18.00 "Мръсният Джон: Историята на Бети

Бродерик" - сериал, еп. 7
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с. 5, еп. 10
20.00 Екшън в 8: "Съдебна зала: Ел Ей" -

сериал, еп. 3
21.00 "Последното кралство" - сериал, с. 4,

еп. 5
22.00 Бандата на Екшън: "15:17 до Париж"

- драма, екшън (САЩ, 2018), режи-
сьор Клинт Истууд, в ролите: Антъни
Садлър, Алек Скарлатос, Спенсър Сто-
ун, Джуди Гриър, Джена Фишър, Рей
Корасани и др.

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

00.45 "Мръсният Джон: Историята на Бети
Бродерик" - сериал, еп. 7

01.45 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 7
02.45 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 10
03.45 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 17
04.45 "Поглед в бъдещето" - документална

поредица

bTV COMEDY

05.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 4, еп. 4, 5
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 "Бедни, но богати" - комедия (Италия,

2016), режисьор Фаусто Брици, в
ролите: Кристиан Де Сика, Енрико
Бриняно, Лучия Оконе, Лодовика Ко-
мело, Бебо Сторти, Милуд Мурад
Бенамара 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" -

вечерно токшоу
17.30 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу
18.00 "Татковци" - сериал, еп. 37
19.00 "Маркъс" - сериал, с. 2, еп. 16, 17
20.00 Премиера: "Съседката Милева" - се-

риал, еп. 14
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 8,

еп. 4
22.00 "Боб и Абишола" - сериал, еп. 1, 2
23.00 "Шитс Крийк" - сериал, с. 2, еп. 4, 5
00.00 "Бедни, но богати" /п./ - комедия

(Италия, 2016)
02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
03.30 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу
04.00 "Татенца" - сериал, еп. 45

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 5, еп.
14, 15

08.00 "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.

10.15 "Ривърдейл" - сериал, с. 5, еп. 16, 17
12.15 "Бродуейска терапия" - комедия (САЩ,

2011), режисьор Питър Богданович,
в ролите: Имъджен Путс, Оуен Уил-
сън, Дженифър Анистън, Рис Ифънс,
Сибил Шепърд, Уил Форт, Дженифър
Еспозито, Катрин Хан, Майкъл Шанън

14.15 "Абсолютна власт" - трилър, крими-
нален, драма (САЩ, 1997), режисьор
Клинт Истууд, в ролите: Клинт Исту-
уд, Джин Хекман, Ед Харис, Лора
Лини, Скот Глен, Денис Хейзбърт,
Джуди Дейвис, Е.Г. Маршал, Риард
Дженкинс, Алисън Истууд и др.

16.45 "Призрачна история" - фентъзи, ро-
мантичен, драма (САЩ, 2017), режи-
сьор Дейвид Лоуъри, в ролите: Кейси
Афлек, Руни Мара, Макколм Сифъс
мл., Кенийша Томпсън, Ясмина Гути-
ерес и др.

18.30 "Превъзходство" - фантастика, три-
лър (Великобритания, Китай, САЩ,
2014), режисьор Уоли Пфистър, в
ролите: Джони Деп, Ребека Хол, Мор-
ган Фрийман, Кейт Мара, Зандър
Бъркли, Килиън Мърфи, Пол Бетани,
Клифтън Колинс мл.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Великата стена" - фентъзи, трилър,

мистъри (САЩ, Китай, 2016), режи-
сьор Джан Имоу, в ролите: Мат
Деймън, Уилем Дефо, Педро Паскал,
Анди Лау, Джин Тян, Нуман Ачар, Хан
Лу, Кени Лин и др.

23.00 "Капитан Фантастик" - комедия, дра-
ма (САЩ, 2016), режисьор Мат Рос,
в ролите: Виго Мортенсен, Джордж
Маккей, Саманта Айлър, Аналийз Ба-
со, Никълъс Хамилтън, Стив Зан,
Франк Лангела и др.

01.30 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 5, еп.
16, 17

03.30 "Ритъмът на греха" - музикален, ро-
мантичен, драма (САЩ, 2014), режи-
сьор Триш Сай, в ролите: Райън
Газман, Бриана Евигън, Миша Габри-
ел, Адам Севани, Стивън Бос и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериен филм
13.30 "Остани с мен: Завинаги" (премиера)

- сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
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
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 6
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 9, 2

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

зон 8 /п/
12.00 "Фалко" - сериал, сезон 4 /п/
13.00 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

10
14.00 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 9, 2

епизода
16.00 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 8
17.00 "1911-а година" - исторически филм

с уч. на Джеки Чан, Уинстън Чао,
Бингбинг Ли, Чун Сун и др. /п/

19.00 "Снайперисти" - сериал, сезон 1
20.00 "Фалко" (премиера) - сериал, сезон 4
21.00 "Рей Донован" (премиера) - сериал,

сезон 2
22.00 "Гордо изправен" - екшън с уч. на

Дуейн Джонсън, Нийл Макдона,
Джони Ноксвил, Джон Бийзли, Крис-
тен Уилсън, Ашли Скот, Кевин Дю-
ранд и др.

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

Êèíî Íîâà

06.40 "Лигата на животните" - анимацио-
нен филм

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

11.00 "Катрин и Седящият бик" - биографи-
чен филм с уч. на Джесика Частейн,
Сам Рокуел, Майкъл Грейайс, Киаран
Хиндс и др.

13.00 "Весел коледен хаос" - романтичен
филм с уч. на Кели Роуланд, Томас
Кадрот, Латония Уйлямс и др. /п/

14.50 "Остатъкът от деня" - романтична
драма с уч. на Антъни Хопкинс, Ема
Томпсън, Кристофър Рийв, Питър Вон,
Джеймс Фокс и др.

17.30 "Робокоп" - екшън-фантастика с уч.
на Джоел Кинаман, Гари Олдман,
Майкъл Кийтън, Аби Корниш, Самю-
ъл Джаксън, Джей Баручел и др. /п/

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

21.00 "Зеленият стършел" - екшън с уч. на
Сет Роугън, Камерън Диас, Джей Чоу,
Том Уилкинсън, Кристоф Валц, Дей-
вид Харбър и др.

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

00.20 "Хрониките на Ридик" -приключенски
екшън с уч. на Вин Дизел, Танди
Нютън, Колм Фиоре, Джуди Денч,
Карл Ърбан Алекса Давалос и др. /п/

Тв програма - четвъртък, 2 февруари 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 Cinema, 21.00 ч., "Великата стена" - фентъзи,
трилър, мистъри (САЩ, Китай, 2016),

режисьор Джан Имоу, в ролите: Мат Деймън, Уилем
Дефо, Педро Паскал, Анди Лау, Джин Тян, Нуман Ачар,

Хан Лу, Кени Лин и др.

Днес около и следобед от запад облачността ще
се увеличава и вплътнява. Ще започнат слаби вале-
жи от дъжд, които вечерта ще преминават в сняг и
в Рило-Родопската област ще са временно интен-
зивни. Ще бъде ветровито, с умерен и силен вятър
от запад-северозапад. Дневните температури ще се
повишат още малко и ще са между 7° и 12°, в
София - около 7°. По Черноморието облачността
ще е променлива, на север - по-често значителна и
на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще бъде

ветровито, с умерен до силен вятър от запад-се-
верозапад. Максималните температури ще са 8°-
9°. Над планините облачността ще е значителна.
Ще има валежи от сняг, предимно слаби,  вечерта
в Рило-Родопската област ще са временно интен-
зивни. Ще бъде доста ветровито, със силен и бу-
рен вятър от северозапад. Максималната темпера-
тура на височина 1200 метра ще бъде около ми-
нус 1°, на 2000 метра - около минус 7°.

НИМХ/БТА
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От 3 до 28 февруари в Художест-
вена галерия на Стара Загора ще
гостува на Градска художествена
галерия - Пловдив с изложбата
"Митове и легенди".

В изложбата са подредени
50 избрани произведения от

петте издания досега на Балканско-
то квадринале "Митовете и легенди-
те на моя народ", което се провежда
от 2004 г. Живописните творби са в
пространството на  Зала "2019" на
ул. "Гладстон" 32.

Балканското квадринале, провеж-
дащо се в Стара Загора, е конкурс
за съвременна живопис. Началото
му е поставено през 2004 г. До
момента са реализирани общо 5
издания на конкурса. Изложбата
включва избрани произведения,
участвали в тях. Директорът на
Старозагорската галерия  проф.
Марин Добрев подчертава:

"Историята на балканските
народи е органична част от истори-
ята на човешката цивилизация.
Хилядолетното им присъствие по
тези земи на кръстопът има мно-

Румен Гашаров получи
Националната награда
за живопис на името
на Майстора

Това стана на церемония в
художествената галерия
"Владимир Димитров -
Майстора" в Кюстендил.
Връчването на наградата
става традиционно на
1 февруари, в деня на
рождението на Майстора.
Номинирани за престижно-
то отличие бяха и Богдан
Александров, Валентин
Дончевски, Красимир
Русев и Николай Тодоров.
"Радва ме големият
интерес, който моята
изложба събуди сред
младата публика. Навярно
картините ми не са само
отражение на миналото,
а имат значение и днес".

Излиза нов роман
на Харуки Мураками

Новият роман на Мурака-
ми, един от най-известни-
те японски писатели, ще
излезе на книжния пазар
в Япония през април,
предаде Франс прес.
Японският ръкопис е бил
с обем 1200 страници.
Издателството е
Shinchosha и това е
първият роман на Мурака-
ми от шест години.
Предишната му кни-
га "Убийството на Коман-
дора", бе публикувана
през февруари 2017 г.
Книгата ще е в продажба
на 13 април на цена от
2970 йени (около 22
долара). Произведенията
му са преведени на около
50 езика. Известният
писател неколкократно е
номиниран за Нобелова
награда за литература.

Íàêðàòêî
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жество измерения. Най-приказните
сред тях са пренасяните във време-
то митове и легенди, където се
преплитат болки и вярвания, стра-
дания и мечти, въображение и
страсти. Различни и често удивител-
но близки, те заедно носят духа на
човека, племето, общността, етноса,
народа, нацията… Пресъздаването �

На 3 февруари е поредният кон-
церт от цикъла "Вива ла музика".
Проф. Милена Моллова представя
програмата "Музикална романтика" с
творби на Шуман ("Детски сцени") и
Чайковски ("Годишните времена") в
арт център "Сити марк".

"Повече от шест десетилетия след
легендарния първи конкурс "Чайковс-
ки" Милена Моллова, тогавашната ед-
ва 18-годишна лауреатка, продължава
да радва публиката със своите кон-
церти. Харесвам в изкуството й ар-
тистизма и високия професионализъм,
нейната честност и непосредственост.
През миналия сезон, в разгара на пан-
демията тя ни развълнува с премиер-
ното за нея изпълнение на прочутите
"Детски сцени" от Роберт Шуман", раз-
казва проф. Венцеслав Николов.

На концерта  проф. Моллова доба-
вя към огромния си репертоар и ци-
къла "Годишните времена" от Чайков-
ски. Така тя ще ни срещне с  едно
произведение на композитора, който
е в началото на артистичния й път. ç

Албумът със заглавие
"Куртизанката" ще има све-
товна премиера на 9 февру-
ари. Записан е в Генуа, Ита-
лия, с Orchestra dell'Opera
Carlo Felice Genova, ръково-
ден от Марко Армилиато. Те-
норът Чарлз Кастроново
участва в дуетите от "Трави-
ата" и "Таис". Всички оперни
героини, включени в албума,
са свързани с образа на кур-
тизанката. Световноизвест-
ното българско сопрано ще
представи албума си с ав-
тограф сесия през април, ко-
гато ще изнесе два концер-
та за Великден - на 12 и 15
април в зала "България", за-
едно с Фестивалния оркес-
тър "Изкуството на барока"

"Духът на Гогол" е
спектакъл създаден по
текстове на Н. В. Гогол и
върху реални факти от
писма и документални
разкази за живота и
смъртта на писателя.
Творческият екип ще по-
каже спектакъла на 20
февруари в Драматично-
кукления театър "Иван Ра-
доев". Постановката е де-
ло на режисьора  Биля-
на Петрова. "Духът на Го-
гол" е сценографски де-
бют на Изабела Маноло-
ва, която е и автор на
костюмите.

Плевен непрекъснато
привлича гостуващи със-
тави. На 15 и 16 февруа-
ри с два спектакъла ще
се представи Народния
театър "Иван Вазов", ид-
ва с комедията "Искам
вашия мъж" на 16 фев-
руари в читалище "Съг-
ласие 1869". ç

Ëîâåøêèÿò òåàòúð
ãîñòóâà â Ïëåâåí
ñ „Äóõúò íà Ãîãîë“
ïðåç ôåâðóàðè

Написах една песничка, на пръв
поглед тъжна, а всъщност съвсем
трезва и обективна, в която се опи-
тах кратко, почти афористично да
формулирам преходността на жи-
вота. Тя се казва "Не зная още кол-
ко има". Нямах още 40 години то-
гава, сега съм над 80, но вече не
ми пука, че повечето е отминало.
Тя стана много популярна на вре-
мето, защото без много излишни
думи формулира въпроса, който си
задава всеки един от нас.

НЕ ЗНАЯ ОЩЕ КОЛКО ИМА...
Не зная още колко има,
но повечето отминава.
Не искам нищо да си спомня,
не мога нищо да забравя.
Не зная още колко има,
но има някаква отсрочка -
луната днес е запетая
и утре чак ще стане точка.
Не зная още колко има,
но тихо цъка времемера.
Какво е вчера? - бивше утре.
А утре? - предстоящо вчера.

Íåäÿëêî Éîðäàíîâ ïðèïîìíÿ
ñâîÿ òúæíî-ñìåøíà
ïåñíè÷êà çà æèâîòà

Ïðîô. Ìèëåíà Ìîëëîâà
ïðåäñòàâÿ êîíöåðò
„Ìóçèêàëíà ðîìàíòèêà“

им векове наред е свързано с
творчеството на художниците. На
мястото им в изкуството на нашите
съвременници е посветено Балканс-
кото квадринале "Митовете и леген-
дите на моя народ". Неговата пока-
на е адресирана към всички худож-
ници, които търсят видимия образ
на митовете на своя народ." ç

Íîâèÿò àëáóì íà Ñîíÿ Éîí÷åâà èçëèçà íà 9 ôåâðóàðè
с диригент Зефира Вълова.

Програмата на концер-
тите е барокова музика и
произведения на Хендел.
На специална среща със
своите почитатели Йончева
ще представи новия си ал-
бум "Куртизанката".

"Светът на куртизанки-
те винаги ме е вълнувал.
Открих тяхната вселена в
моите сценични превъплъ-
щения.  Прочетох история-
та на Вероника Франко -
венецианска куртизанка,
поетеса, утвърдила себе си
в територии, традиционно
запазени за мъжете: тези
на еротичната казуистика
и публичния дебат. Бях по-
разена от тази личност, ко-

ято в изказванията си се
противопоставя на своето
време - епоха едновремен-
но идеализираща и прини-
зяваща жените по обекти-
виращ начин.  Борец за
правата на жените, която
предлага тялото си за удо-
волствие. Какъв контраст и
каква вяра! Вдъхновена от
нейния път, реших да реа-
лизирам този албум", каз-
ва Йончева.

В "Куртизанката" тя обе-
динява вечни женски фигу-
ри, някои исторически. Има
арии от най-известните й ро-
ли: "Травиата" на Верди, "Бо-
хеми" и "Манон Леско" на Пу-
чини, "Сибир" на Джордано
и "Ирис" на Маскани. ç


