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Заседанието на Националния съвет на БСП се
отлага, съобщиха от партията. На него се очакваше
левицата да обсъди възможната коалиционна формула
за предстоящите предсрочни парламентарни избори.

"Заради лошото време в страната най-отдалечените
делегации не успяха да пристигнат навреме; част от
членовете на Националния съвет са ангажирани днес
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по места с преговори за състава на районните
избирателни комисии; имаше членове на Националния
съвет, които присъстваха, но отказаха да се регист-
рират с цел да провалят участието на БСП в предс-
тоящите избори", посочиха от БСП.
Заседанието на Националния съвет на БСП се

отлага за 10 февруари (петък) в 14:00 ч. ç

Българският тенис записа
голям успех, след като
националите ни успяха да
се наложат над Нова
Зеландия като гост в
Крайстчърч с 3:1 победи
и историческото класи-
ране в Световната група
I на Купа "Дейвис" стана
факт. Решителният успех
за отбора ни донесе
Димитър Кузманов.
Първата ракета на
състава на капитана
Валентин Димов надигра
първата ракета на
новозеландците Аджийт
Рай (№456 в световната
ранглиста) след мъжка
битка - 6:3, 5:7, 6:4.
Двубоят продължи 3 часа
и 4 минути. Българската
общност в Нова Зелан-
дия отново доминираше
на трибуните и помогна
за историческия успех
на "лъвовете".
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Френският президент
Еманюел Макрон се
обажда на руския лидер
Владимир Путин предимно
след молби от украинс-
кия държавен глава
Володимир Зеленски и
винаги в координация с
нашите съюзници. Това
заяви говорителката на
френското външно
министерство Ан-Клер
Легендр в интервю за
RTVI в събота. "Смятаме,
че е полезно да поддър-
жаме този канал за
диалог", заяви Легендр,
цитирана от Епицентър.
"Важно е да се опитаме
да насърчим някои
въпроси, повдигнати от
украинската страна",
каза говорителката. От
началото на конфликта в
Украйна Еманюел Макрон
е провел многобройни
телефонни разговори с
Владимир Путин, като
общата продължителност
на разговорите им, по
изчисления на самия
френски лидер, е над-
хвърлила 100 часа. ç

адържаните и бити от
северномакедонските грани-
чари българи разказаха
вчера, че часове наред са
били с белезници, преди да
ги откарат в съда в Крива
паланка, където са осъдени
по бързата процедура за
неуважение към РС Македо-
ния. По думите на Ангел
Георгиев, бивш депутат от
"Възраждане", на граничния
пункт "Деве баир" умишлено
са бавели проверките, за да
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а своите 131
години история
Българската социа-
листическа партия

е имала много председа-
тели. Някои са били
чисто партийни кадри,
някои - реални лидери и
държавници. И въпреки
това досега общото
между тях е, че са
успявали да поставят
общата партийната кауза
над личния интерес.
Димитър Благоев даже не
е имал длъжността на
председател, но е общоп-
ризнат като баща,
вдъхновител и организа-
тор на социалистическото
движение. Георги Кирков
е бил духовен лидер с
огнено перо на публицист,
оратор и парламентарист.
Георги Димитров се е
изправил пред фашисткия
съд и е защитавал своята
кауза, колкото и обрече-
на да е изглеждала в
онзи момент. Тодор
Живков, държейки в
ръцете си цялата фор-
мална и неформална
власт в държавата, се е
оттеглил, за да не затъне
България в тежък граж-
дански конфликт. Алек-
сандър Лилов - един от
идеолозите на мирния
преход и на промяната в
партията, напусна предсе-
дателския пост след
първата загуба на БСП,
макар тази загуба да е
само с 1% и четири
депутатски места по-
малко от СДС. През
1996 г. Жан Виденов
също напусна председа-
телския и премиерския
пост в името на единст-
вото и запазването на
партията, въпреки че бе и
до днес остава дълбоко
убеден в правотата си.
Малко по-късно Николай
Добрев върна мандата и
отказа да състави
кабинет, защото знаеше,
че съгласието и разумът
в държавата са много по-
важни от личната кариера
и даже от партийния
интерес. През 2012 г.
Георги Първанов се
отказа от кандидатурата
си за председател на
БСП, въпреки че имаше
два успешни мандата
като президент - за него
бъдещето на партията
също бе над личната
амбиция.

Единственият в
историята на БСП
председател, който
казва и показва, че
няма да си тръгне от
поста, даже цената да е
гибелта на БСП, е
Корнелия Нинова!
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Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Служебното прави-
телство ще направи ва-
риант на бюджет в
края на мандата си. Ос-
новната ни задача се-
га е да организираме
провеждането на чест-
ни и прозрачни избо-
ри, заяви по NOVA
служебният министър
на труда и социалната
политика Лазар Лаза-
ров, цитиран от БТА.
Бюджетът, който ще

Êàáèíåòúò „Äîíåâ“ ãîòâè
ñîöèàëåí áþäæåò 2023

предложи кабинетът,
ще отразява и досегаш-
ната политика на слу-
жебното правителство -
ще има значителен
ръст в социалните раз-
ходи. Лазаров припом-
ни, че по предложение
на първия служебен ка-
бинет на Гълъб Донев
има 20-процентно уве-
личение на минимал-
ната работна заплата
(МРЗ) на годишна ба-
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за и увеличение на пра-
га на бедност с 22 про-
цента. В последните ме-
сеци правителството
предприе поредица дей-
ности, насочени към
равнището на цените,
беше забавен ръстът
на инфлацията, проме-
нен бе и механизмът
на социално подпома-
гане, така по-голям
брой лица ще бъдат
обхванати от социал-

ни помощи. В момен-
та сме обхванали око-
ло 60 хил. души сред-
но месечно, с новите
регламенти ще достиг-
нем около 100 хил. ду-
ши, каза Лазаров. < 5
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не допуснат българите,
които са искали да почетат
на 4 февруари Гоце Делчев в
Скопие.

Министърът на вътреш-
ните работи на Република
Северна Македония Оливер
Спасовски вчера пък заяви,
че полицията "както на
гроба на великия Делчев",
така "и на граничните
пунктове" е била пример за
"полиция от европейски
ранг".
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Близо 780 почистващи машини излязоха по пътищата на страната, за да осигурят безопасното пътуване по тях, след падналите
обилни снеговалежи                                                                                  Снимка Агенция пътна инфраструктура
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Побоища и арести на
българи по границата,
както и напрежение около
българската делегация в
Скопие, белязаха чества-
нията на 151-вата годиш-
нина от рождението на
видния ни революционер
Гоце Делчев, чиито тленни
останки са погребани в
северномакедонската
столица.

Десетки българи не
бяха допускани на терито-
рията на РС Македония
под претекст, че гранични-
те пунктове не работят,
защото нямало ток, а
бившият депутат от партия
"Възраждане" Ангел Анге-
лов и още двама негови
съратници бяха задържа-
ни на ГКПП "Деве баир"
след сблъсък с граничните
власти на съседната
страна. Властите в Скопие
отказаха на официалната
българска делегация
начело с министъра на
вътрешните работи Иван

Българската делегация, водена от министъра на вътрешните работи Иван
Демерджиев, поднесе венци пред гроба на Гоце Делчев

Снимка МВР

Близо 780 снегорина са по-
чиствали вчера пътищата в ра-
йоните със снеговалеж в стра-

Лидерът на ГЕРБ Бойко Бори-
сов призова през почивните дни
партиите от десницата да заявят
"декларативно", че няма да се ко-
алират с БСП. Първо в Пловдив,
а после и в Петрич, Борисов за-
яви, че ГЕРБ няма да прави ни-
каква коалиция с БСП след из-
борите, като се обоснова с то-
ва, че партията реагирала изк-
лючително остро на такива слу-
хове. На въпрос как ще комен-
тира хипотезите за коалиция с
БСП, Борисов заяви: "Реакцията
на партията относно сближава-
не с БСП е изключително лоша.
Те са наши идеологически про-
тивници".

От Петрич  Борисов призова
"Продължаваме промяната" (ПП)
и "Демократична България" (ДБ)
също да декларират, че няма да
се съюзяват със социалистите. По
думите му в момента БСП "са мно-
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Бившият депутат от "Възраждане"
Ангел Георгиев

Демерджиев да положат
съвместно венци пред
гроба на Гоце Делчев в
двора на църквата "Св.
Спас".

Пред БНР адвокатът на
задържаните активисти на
"Възраждане" разказа, че
та са били  държави шест
часа с белезници в поли-
цията в Крива паланка.
Двама от тях са били
бити, освободени са след
полунощ в неделя, като
заплатили общо 1 700
евро със съдебните раз-
носки. Забранено им е да
влизат в Северна Македо-
ния за срок от 3 години.

Същевременно улиците
на Скопие бяха пълни с
полиция, а над града
летеше полицейски
хеликоптер. Вицепремие-
рът и министър на вът-
решните работи Иван
Демерджиев, който
водеше българската
делегация, коментира
пред журналисти, че тези

заслужава това. Надявам
се на следващото чества-
не това да се случи",
заяви Иван Демерджиев,
цитиран от "Нова тв".

Унизително и недопус-
тимо - така българското
Министерство на външни-
те работи определи
отношението на македон-
ските власти спрямо
България и българския
народ в позиция, изпра-
тена до медиите. На свой
ред вицепрезидентът
Илияна Йотова коментира
в събота в село Илинден-
ци, където беше гост на
Празника на виното, че
РС Македония сама е
блокирала членството си
в Европейския съюз.
"България е непреклонна
- докато не се изпълнят
условията, заложени във
френското предложение,
няма да дадем зелена
светлина за първата
междуправителствена
конференция, която ще

отключи процеса на
преговори. Той не може
да започне, докато бълга-
рите не бъдат записани в
Конституцията на Северна
Македония с ясна гаран-
ция за спазване на чо-
вешките им права. Само
тогава Република Северна
Македония ще има място
в ЕС", коментира Йотова.

Редица български
политици осъдиха дейст-
вията на северномакедон-
ската страна. В емоцио-
нално изявление евроде-
путатът от ГЕРБ-СДС
Александър Йорданов се
обърна към югозападните
ни съседе: "Много дълго
ще висите пред портите
на Европа. Ще клечите
пред тях, докато не ви
уврат кратуните за исто-
рическата истина, че сте
срамни наследници на
достойни македонски
българи. Че сте се отро-
дили от своя народ
български." ççççç

мерки са били ненужни.
"Предложих на министър
Спасовски да поднесем
цветя заедно. В случая
ми беше отказано. Апос-
тол като Гоце Делчев
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то през Ришкия проход в област
Бургас заради аварирал товарен
автомобил. Леките автомобили
временно се пренасочваха през
Айтоския проход, а товарните из-
чакват на място. Забранено е дви-
жението на МПС над 3,5 тона през
проходите "Дюлински" и "Пампо-
рово". Ограничение за МПС над
12 тона, както и тегленето на ре-
маркета и полуремаркета е в си-
ла за прохода "Петрохан".

Спряно бе движението ками-
они над 12 тона по главен път
E-79 в участъка между град Ду-
навци и село Ружинци в област
Видин поради снеговалеж и сне-
гонавявания.

С приоритет се почистват ав-
томагистралите, най-натоварени-
те направления по първоклас-
ната и второкласната пътна мре-
жа и проходите, осигуряващи
връзките между Северна и Юж-

на България, припомнят от Път-
ната агенция. При необходимост
се затварят отделни участъци за
обработване на настилките с хи-
мически вещества и инертни ма-
териали, а там, където се нала-
га заради силния вятър, снего-
навяванията или слаба видимост,
трафикът се спира временно до
подобряване на метеорологич-
ните условия и почистването на
пътя. ççççç

ната. Обработката на настилките
продължава, съобщиха от Аген-
ция "Пътна инфраструктура"
(АПИ).

Жълт код за снеговалежи бе
в сила за областите Видин, Вра-
ца, Монтана, Плевен, Ловеч, Со-
фия, Велико Търново и Габрово,
а за силен северен вятър - в Из-
точна България.

Затворен е Троянският проход.
Ограничено беше и преминаване-

Áîðèñîâ èñêà âñè÷êè äåñíè äà îòõâúðëÿò ÁÑÏ
êàòî ïàðòíüîð

В Пловдив Бойко Борисов поиска оставката на кмета от ГЕРБ Здравко
Димитров е един от заместниците му, заради несправяне с работата им.

Димитров обаче отсече, че няма да подава оставка, защото не е
назначаван на поста, а избран с гласовете на пловдивчани.

Снимка ГЕРБ

Коалицията ГЕРБ-СДС има пред-
нина от над 10% пред "Продължа-
ваме промяната". Това показват ре-
зултатите от национално проучва-
не на "Екзакта Рисърч Груп", про-
ведено по метода интервю "лице
в лице" сред 1050 пълнолетни бъл-
гари в 70 населени места на стра-
ната в периода от 30 януари до 4
февруари.

Според данните ГЕРБ-СДС по-
лучава 26,6 % от вота на гласува-
лите. "Продължаваме промяната"
са с 16,4 процента, а резултатите
на БСП и ДПС са почти изравне-
ни. Движението за права и свобо-
ди получава 12,8 на сто, а на чет-
върто място е БСП с 12%. "Въз-
раждане", е на пето място с 10 на
сто одобрение.

"Демократична България" и
"Български възход" също ще вля-
зат в 49-ото народно събрание със
съответно 7,3 и 4,2 на сто.

За последния месец продължа-
ва да намалява одобрението към

„Åêçàêòà“: ÃÅÐÁ âîäè ñ 10% íà ÏÏ
работата на президента Румен Ра-
дев. Въпреки това то остава по-
висок дял от неодобрението му
(48%:39%). Най-одобряваните ли-
дери на парламентарни партии
продължават да бъдат Бойко Бо-
рисов и Стефан Янев. Те получа-
ват по 24% одобрение, като нео-
добрението към Борисов остава
значително по-високо от това към
Янев, коментират от "Екзакта".

От началото на годината с ня-
колко пункта се свива одобрение-
то към лидерите на ПП Кирил Пет-
ков и Асен Василев. Към 4 февруа-
ри те са одобрявани от по 16% от
българите, а неодобрението им въз-
лиза на по 72%. В началото на фев-
руари Корнелия Нинова и Мустафа
Карадайъ имат съизмерими рейтин-
ги на одобрение и на неодобрение.
Одобрявани са от по 15% от бълга-
рите, а неодобрението им възлиза
на по 75%. Костадин Костадинов е
одобряван от 13%, а неодобрява-
щите го са 72%. ççççç

го по-системна партия от "Про-
дължаваме промяната", които са
ляво-либерали".

Междувременно Тома Биков
от ГЕРБ заяви пред БНР, че БСП
вече не е основен опонент на
ГЕРБ, "защото БСП вече е малка
политическа сила". В същото

време Биков признава, че тряб-
ва да има компромис между пар-
тиите. "Сложността на полити-
ческата криза е, че трябва да
се водят разговори между пар-
тии и политически лидери с теж-
ка история в отношенията си",
каза Биков. ççççç
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В позиция на Изпълни-
телното бюро на БСП се
казва: "БСП се обявява ка-
тегорично против провеж-
дането на "Луковмарш" в
София. Неонацисткото шес-
твие, което всяка година
под една или друга форма
е толерирано от Столична
община, е не просто изб-
лик на фашизъм и антисе-
митизъм. То е продукт на
десетилетия пренаписване
на историята и изопачава-
не на истината.

И днес виждаме крайния
резултат - факелни шествия,
които са в дълбоко проти-
воречие с най-изконните ху-
манни ценности на българ-
ския народ. Народът, който

Събития
” 1788 г. - Масачузетс става
6-ия щат на САЩ.
” 1819 г. - Британският благо-
родник Томас Рафълс основава
Сингапур.
” 1840 г. - С подписване на
договор между представители на
британската корона и маорите
е основана държавата Нова Зе-
ландия.
” 1878 г. - Освободен е град
Бургас от османско владичест-
во и е учредена първата бъл-
гарска градска община.
” 1897 г. - Открита е жп лини-
ята Перник - Радомир.
” 1901 г. - В Парижките жп га-
ри са поставени първите общес-
твени телефони.
” 1935 г. - В САЩ започва про-
дажбата на играта Монополи.
” 1952 г. - Умира крал Джордж
VI и Елизабет II става кралица
на Обединено кралство Великоб-
ритания и Северна Ирландия.
” 2004 г. - При самоубийстве-
на атака на чеченски сепаратист
в Московското метро загиват 40
души, а 129 са ранени.
” 2012 г. - При скъсването на
язовирна стена е наводнено
Харманлийското село Бисер.

Родени

Íà òîçè äåí

:
ÁÑÏ êàòåãîðè÷íî ñå îáÿâè ïðîòèâ
ïðîâåæäàíåòî íà ôàøèñòêèÿ
Ëóêîâìàðø

От стр. 1

Истинският лидер става
такъв не само когато пече-
ли конгресни и изборни по-
беди, но и когато губи дос-
тойно. Особено, че апарат-
ните и конгресните победи
често са пирови. А победа,
зачената в грях - в грях ще
изтлее… Такъв беше избо-
рът на Нинова през 2016 г.
- неприкрит резултат от зад-
кулисие, договорки и вът-
решнопартиен преврат.

Ето че днес БСП отново
е пред избор! Предстои
Конгрес само след броени
дни, но целта на Нинова не
е да запази БСП, а единст-
вено да запази провалено-
то си председателство.

Колко жалка и безидей-
на цел, нали! Защото поли-
тиката на Нинова и нейното
безгръбначно обкръжение,
доведоха някога първата по-
литическа сила до позорно-
то пето място в НС, с под
четвърт милион гласа.

Какъв е изходът за
БСП!? Летален - начело с
Нинова, или възходящ с нов
лидер и ръководство? Съд-
бата на БСП е в ръцете на
делегатите на 50-ия конгрес
на партията - всичко от тях
зависи. Защото Конгресът
е най-висшият партиен фо-
рум и делегатите социалис-
ти могат да покажат, че в
БСП има съпротивителни
сили срещу разрухата и са-
моунижението, че има иму-
нитет срещу чуждите за со-
циалистическия морал пер-
сони и прояви.

И може би точно навре-
ме възниква един спомен
от друг Конгрес на БСП,
който завърши тежко, но
историческите му решения
спасиха партията на българ-
ските социалисти от пог-
ром. Тогава БСП управля-
ваше с парламентарно мно-
зинство, но това управле-
ние вече беше загубило до-
верието на милиони бълга-
ри. На извънредния 42-ри
конгрес на БСП на 21 де-
кември 1996 г. социалистът

Àêî ñúðöåòî òè áèå îòëÿâî - îòãîâîðåí ñè ïðåä íàé-ñâÿòàòà èäåÿ!

Николай Добрев направи
знаково изказване, което
обърна делегатите. Той пос-
тави вечни за партията те-
ми - за принципите, за мо-
рала, за достойнството в
политиката, за това какво
е социалистическата идея и
каква е мисията на БСП, от
чие име и в чия полза уп-
равлява и прави политика.

Удивително е колко ак-
туално звучат неговите ду-
ми 26 години по-късно, на
пръв поглед в коренно раз-
лични условия. Удивително
е как, ако сменим "Жан Ви-
денов" с "Корнелия Нино-
ва", всичко си идва на мяс-
тото с днешна дата!

И се питаме: Защо Кор-
нелия Нинова е толкова да-
леч от морала и достойнст-
вото на Николай Добрев и
на Жан Виденов? Защо не
желае да направи крачка
назад и да докаже, че БСП
не е лидерска, а още по-
малко - лична и приватизи-
рана партия? Да покаже, че
може да работи за БСП ка-
то редови член, а не само
от трибуната, прегърнала
поредната китка цветя и
повтаряйки опорни точки,
втръснали на всички? Ще
се откаже ли от креслото
си на "Позитано" 20, когато
е очевидно, че със стила и
действията си вече само
вреди на БСП и на кауза-
та, която е съдба на хиляди
социалисти.

Убедена съм! Ако е со-
циалист - ще го направи!

Но ако не го направи -
най-важното днес е делега-
тите на Петдесетия конгрес

да проявят сила, мъжество
и достойнство и да прекра-
тят мандата на председате-
ля, който води партията към
унищожаване, защото об-
щата цел и мисия е над все-
ки от нас.

Ако сме социалисти - ще
го направим!

За да бъдем на равни-
щето на нашата отговор-
ност - нека си припомним
онзи Конгрес и думите на
Николай Добрев, който из-
горя за партията си едва
на 52 години. Да проумеем
колко честни, но и проро-
чески са били те и какви
достойни хора са водили
социалистите в бурния по-
литически океан…

освен усещането за оправ-
дание не даде нищо кон-
структивно, нищо полезно
за разрешаване на днеш-
ните проблеми.

Какво очакваме?… Ние
докарахме нещата дотам, че
седем от десет българи се
трудят само за храна, во-
да, осветление и отопление.
За такава политика никъде
не ръкопляскат..."

ЗА КОЛЕКТИВНИЯ УМ
ЧЕСТ И СЪВЕСТ
НА ПАРТИЯТА
"…не съм съгласен, в пос-

тановката на другаря Виде-
нов, че недобросъвестни
партийни членове доведоха
БСП до това положение…

….По-тревожното е, че
не търсихме ума и подкре-
пата на партията при взе-
мане на важни, на съдбо-
носни решения. Подценя-
вахме или пренебрегвахме
нейните възможности при
формиране и реализация на
управленската политика.
Капризничехме, сърдехме
се като малки момчета на
нейната доброжелателна
критика, на опитите й да ко-
ригира наши необосновани
действия…"

ПО ВЪПРОСА
ЗА СЪЮЗНИКА
"…Накрая ще кажа две

думи като несъгласие с те-
зата, че всички ни пречат,
че ние осъществяваме сво-
ите реформи във враждеб-
на среда… че сме в обсад-
но положение, че воюваме
на всички фронтове… НЕ!
Има мегдан, има широк мег-
дан за нови партньори….

Но за това трябва про-
тегната ръка, стил и култу-
ра за толерантен и равно-
правен диалог, съзнанието,
че трябва да се правят ра-
зумни компромиси в името
на националните интереси,
на интересите на общест-
вото и на гражданите…"

Прочетохте ли тези ду-
ми, др. Нинова?

с основание може да се
гордее с това, че спаси сво-
ите евреи. Народ, който от-
реди навремето на ген.
Христо Луков ролята на по-
литически маргинал и зара-
ди това е още по-позорно
това, че днес определени
среди се опитват да го ге-
роизират.

Не е нормално в XXI век
по улиците на България да
шестват фашисти. Не е нор-
мално година след година
хората с различни полити-
чески убеждения и вижда-
ния заедно да протестират
срещу провеждането на та-
зи проява, но гласът им ни-
кога да не бъде чуван. Не е
нормално една държава да

толерира този парад на ек-
стремизма, ксенофобията и
неонацизма.

БСП никога няма да при-
еме мълчанието пред лице-
то на подобна заплаха и за-
ради това настояваме всич-
ки политически партии, ко-
ито изповядват демократич-
ни ценности, да се проти-
вопоставят, заклеймят и яс-
но да заявят, че не приемат
нито шествието, нито идеи-

те на ген. Луков. Това е го-
лямата разграничителна ли-
ния между тези, които ис-
кат наистина различна Бъл-
гария, и тези, които флирту-
ват с мрачното минало в
името на неясни цели.

БСП отново заявява сво-
ята категорична позиция
против фашизма и екстре-
мизма, както и срещу реа-
билитацията на хората, ко-
ито са ги изповядвали". ç

” 1886 г. - Людмил Стоянов,
български филолог
” 1895 г. - Бейб Рут, амери-
кански бейзболист
” 1905 г. - Владислав Гомулка,
полски комунистически и дър-
жавен деец
” 1911 г. - Роналд Рейгън,
40-и президент на САЩ
” 1912 г. - Ева Браун, любов-
ница и съпруга на Адолф Хит-
лер
” 1917 г. - Жа Жа Габор, аме-
риканска актриса
” 1932 г. - Камило Сиенфуе-
гос, кубински революционер
” 1932 г. - Франсоа Трюфо,
френски режисьор
” 1945 г. - Боб Марли, ямайс-
ки певец

Починали

” 1903 г. - Петко Каравелов,
български политик
” 1918 г. - Густав Климт, авст-
рийски художник
” 1944 г. - Кирил Ботев, бъл-
гарски офицер и държавник
” 2011 г. - Гери Мур, британс-
ки рок и блус китарист

Николай Добрев
на извънредния
42-ри конгрес на БСП,
21.12.1996 г.

ЗА ПРОМЯНАТА
И ОТГОВОРНОСТТА
"…Обществото залага го-

леми надежди на нашия
конгрес. То очаква вярна ди-
агноза, предсказуемост на
развитието и цената на кри-
зата…

От тази гледна точка док-
ладът, изнесен от другаря
Виденов, можеше да бъде в
хармония с обществените
очаквания и надежди.

Но у мен остана съмне-
ние за субективизъм, за
подмяна на проблемите, за
нежелание да се вгледаме
самокритично в нашите
собствени недостатъци. Не-
що повече, в доклада си той
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Äîæèâÿõìå äðîí äà ïðîãíîçèðà çúðíåíàòà
ðåêîëòà â Äîáðóäæà
Ïðåäñòàâèòå çà îìàçàíè â ìàñëî êîìáàéíåðè
è òðàêòîðèñòè ñà â ìèíàëîòî, äíåñ ìàøèíèòå
ñà êîìïþòúðèçèðàíè è âñè÷êî ñå ñëåäè
÷ðåç GPS êîîðäèíàòè

Екипът на Добруджанс-
кия технологичен колеж,
който е към Техническия
университет във Варна, пол-
зва широко новите техно-
логии и има възможност да
прави с дрон спектрални
изследвания на земедел-
ски площи, което помага
включително за ранна прог-
ноза за добивите. Това раз-
казаха за БТА директорът на
учебното заведение доц. д-
р инж. Свилен Стоянов и
ас. инж. Аспарух Атанасов.

Напливът към специал-
ностите в колежа е много
голям, защото възнагражде-
нията в селското стопанст-
во станаха високи, а има и
огромно търсене на кадри,
допълни Стоянов. Той уточ-
ни, че в Добричко има 22
мощни земеделски фирми,
които изпитват сериозен
недостиг на работници. Мо-
дерната земеделска техни-
ка вече е изключително
сложна, включително и та-
зи, която се ползва за ре-
монтни дейности, обясни
Стоянов. По думите му нав-
сякъде навлизат компютър-
ните технологии и са необ-
ходими висококвалифици-
рани кадри. Това помага и
на студентите от колежа да
намират лесно реализация,
когато завършат. Много от
младежите са синове и дъ-
щери на производители, ко-
ито се подготвят да поемат
бизнеса на родителите си,
допълни Стоянов. Според
него подготовката в учеб-
ното заведение им дава
нужните знания, независи-
мо дали ще бъдат заети в
растениевъдството или жи-
вотновъдството. Съвсем
малка част от завършващи-
те заминават за чужбина,
тъй като лесно намират ра-
бота у нас, допълни още
Стоянов. Той подчерта, че
възпитаниците им имат и
възможност да специализи-
рат в Германия, което до-
пълнително повишава ква-
лификацията им.

Големият интерес към
специалностите в колежа е
помогнал на ръководство-
то да разкрие и магистърс-
ка програма "Съвременни
технологии в земеделието",
чийто първи випуск ще се
дипломира през тази годи-
на. Стоянов уточни, че сред
студентите има и момиче-
та, които след завършване-
то си работят най-вече в ад-
министрацията, но за тях е
много полезно, че боравят
спокойно с техническите
термини, познават машини-
те, както и елементите им.

Представите за омазани

в масло комбайнери и трак-
тористи са в миналото, до-
пълни Аспарух Атанасов.
Днес машините са компю-
търизирани и всичко се сле-
ди чрез GPS координати. По
принцип трябва да се полз-
ват минимум 4 сателита, за
да се определят точните ко-
ординати например на трак-
тора, а в действителност се
вземат данни от 14, че и 16,
обясни Атанасов. Той разка-
за още, че екипът на коле-
жа се занимава активно с
използването на безпилот-
ни летателни апарати в зе-
меделието. По думите му та-
ка се правят спектрални из-
следвания, апаратът скани-
ра площта и показва в кои
зони какви проблеми има.
Така събираната информа-
ция е за малки зони, а не
за цялата площ и става яс-
но къде колко трябва да се
тори например, допълни
Атанасов. По думите му то-
ва спестява разходи на про-
изводителите, защото не из-
ползват еднакво количест-
во навсякъде. По същия на-
чин може да се правят пре-
ценки и за поливане, бор-
ба с вредители или дори за
сеене.

тип наблюдение е прило-
жим за всички растения -
житни, овошки, лозя, зелен-
чуци, каза още Стоянов.

Двамата експерти уточ-
ниха, че колежът не разпо-
лага със свои опитни поле-
та, но работи съвместно с
Добруджанския земеделски
институт. Според Атанасов
екипът на колежа вече е ус-
пял да постигне ранна ди-
агностика на патогени на
пшеницата. Изследванията
са толкова прецизни, че до-
ри успяхме да разберем, че
в сеялката е имало проб-
леми по време на сеитбата
на полето, с усмивка допъл-
ни експертът. И уточни, че
информацията от камерите

теността, отоплението, ае-
рацията във фермите. Проб-
лемът е, че за поддръжка-
та на техниката отново
трябват хора с висока ква-
лификация.

Тенденциите в земедели-
ето са човекът да е по-ско-
ро оператор, а не пряк
участник в производството,
каза още Атанасов. Той оба-
че отхвърли опасенията, че
това би довело до скок на
безработицата в сектора с
аргумента, че машините съ-
що имат нужда от обслуж-
ване и поддръжка. Вече има
прототипи на комбайн без
шофьор и няма да мине дъл-
го време да излязат на па-
зара, каза още Атанасов.
Според него обаче електри-
ческите двигатели в земе-
делието са неприложими.
Причината е, че машините
са много мощни и натовар-
ването им е голямо, което,
поне засега, няма как да се
осигури с ел. двигател.

Двамата учени са едино-
душни, че тепърва трябва да
се правят много изследва-
ния и да се събират бази
данни, които да осъществят
връзката между науките за
технологиите и агрономство-
то. Според тях това би по-
могнало много и при прео-
доляването на проблемите,
продиктувани от промените
в климата. Нашият регион -
Южна Добруджа, например
е с много специфичен кли-
мат, а има липса на инфор-
мация в областта на земе-
делието, обясни Атанасов.
Според него тепърва ще се
трупат бази данни за начи-
на на протичане на вегета-
цията на растенията и как-
ви са отклоненията според
климатичните особености -
силни ветрове, екстремни
засушавания, тежки зими.

За работата си със зе-
меделците двамата учени
споделиха, че все още не
са достатъчно търсени от
производителите. Обследва-
нето на площите с дрон е
скъпо, обаче когато се съ-
постави с резултатите и въз-
можността да се намалят
разходите, всъщност е изк-
лючително евтино, обясни
Атанасов. И допълни, че все
повече от фирмите осъзна-
ват каква полза биха имали
от новите технологии.

Дронове изследват реал-
но - задаваме им парцел,
минават снимат със специ-
ални камери с инфрачерве-
на светлина, допълни Ата-
насов. По думите му този
тип изследвания помагат и
за ранна диагностика на
евентуални проблеми при
растенията. Това, което се
харесва много на произво-
дителите и на застрахова-
телите, е, че е възможно и
ранно прогнозиране на до-
бивите, допълни Стоянов.
Той уточни, че с безпилот-
ните машини се извършва
систематично наблюдение
на процесите на вегетация
на растенията. По този на-
чин се вижда какъв е прог-
нозният добив от културата
на съответното поле. Този

на дроновете се обработва
със специален софтуер,
който на практика прави ди-
гитален модел на съответ-
ното поле. Отчитат се дори
релефът и денивелацията,
обясни Атанасов. По думи-
те му получава се инфор-
мация и за наличие на миш-
ки или други вредители в
съответното поле.

Интересното е, че при съ-
поставка на данните, наби-
рани от сателитите и от дро-
новете, има разлики, допъл-
ни Атанасов. Според него те-
зи от спътниците могат да
се ползват само за големи
площи. Освен това, ако ня-
колко дни поред има обла-
ци, данните не са толкова
точни. Докато дронът лети
ниско и може да снима до-
ри в мрачно време, посочи
още Атанасов. По думите му
при безпилотната машина
точката на изображение е
около 3 до 4 сантиметра, до-
като при сателитите е с мет-
ри. Това има огромно зна-
чение при събирането на ин-
формация примерно за зе-
ленчукопроизводството, къ-
дето лехите са около метър,
обясни Атанасов.

Освен в растениевъдст-
вото, компютрите навлизат
масово и в животновъдст-
вото, разказаха още екс-
пертите. Според Стоянов в
Добричко вече има предп-
риятия, които са изцяло ав-
томатизирани. По думите
му машините следят осве-
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Служебното правителс-
тво ще направи вариант
на бюджет в края на
мандата си. Основната ни
задача сега е да органи-
зираме провеждането на
честни и прозрачни
избори. Това заяви по
NOVA служебният минис-
тър на труда и социалната
политика Лазар Лазаров,
цитиран от БТА. Той доба-
ви, че бюджетът, който ще
предложи кабинетът, ще
отразява и досегашната
политика на служебното
правителство - ще има
значителен ръст в социал-
ните разходи. Лазаров
припомни, че по предло-
жение на първия служе-
бен кабинет на Гълъб
Донев има 20-процентно
увеличение на минимална-
та работна заплата (МРЗ)
на годишна база и увели-
чение на прага на бедност
с 22 процента.  В голяма
част от държавните инсти-
туции бяха предприети
действия за изравняване
на изоставащи заплати,
каза Лазаров и припомни,
че в момента се прилага

Стратегическият план за
развитие на земеделието и
селските райони на Репуб-
лика България за периода
2023 - 2027 г. ще бъде про-
менен при пълна прозрач-
ност и при спазване на за-
коновите срокове и разпо-
редби. Това съобщи минис-
търът на земеделието Явор
Гечев, който откри нацио-
нална среща на производи-
тели на плодове и зеленчу-
ци в Пловдив. В събитието
участват и заместник-ми-
нистърът на земеделието То-
дор Джиков, както и екс-
перти от Земеделското ми-
нистерство.

Министър Явор Гечев
припомни, че в момента се
подготвят новите техноло-
гични карти и предстои с
тях да бъдат запознати
браншовите организации.
"Диалогът ще продължи в
Мониторинговия комитет,
при спазване на законови-
те процедури. Търсим ба-
лансирана промяна на
Стратегическия план при
подпомагането на различ-
ни култури, на базата на ра-
зумна политика", посочи
той. Пред земеделските
производители министър
Явор Гечев съобщи, че е го-
това наредбата за директ-

Ãå÷åâ: Ñòðàòåãè÷åñêèÿò ïëàí ùå áúäå ïðîìåíåí
ïðè ïúëíà ïðîçðà÷íîñò

ните плащания. Предстои
кампания, при която стопа-
ните ще бъдат запознати
със Стратегическия план,
който поставя нови, по-ви-
соки зелени изисквания
към фермерите. Министър
Гечев посочи, че част от
дейностите по плана ще бъ-
дат делегирани на браншо-
вите организации, за да
подпомагат членовете си.

Аграрният министър при-
помни, че годината е труд-
на за земеделските произ-
водители, като същевремен-
но трябва да бъдат защите-
ни и интересите на потре-
бителите. Той подчерта, че
България първа поиска пре-
ди три месеца отваряне на
кризисния резерв на ЕС за-
ради ситуацията на пазара
на зърно и информира, че
ако това стане, земеделс-
кото министерство вече е
готово с разчети за подпо-
магане. "Сектор "Плодове и
зеленчуци" е стълб на бъл-
гарската икономика и на
българското селско стопан-
ство. Надявам се всички за-
едно да го направим по-до-
бър", каза в заключение ми-
нистърът на земеделието.

И докато министър Ге-
чев давеше това изявление
в Пловдив, представители

на браншови организации
в сектор "Плодове и зелен-
чуци" протестираха в събот-
ния ден в Русе. Те обяви-
ха, че предвидената промя-
на в Стратегическия план
не ги удовлетворява. Про-
тестиращите затвориха за
около 30 минути кръговото
кръстовище в района на
граничния пункт "Дунав
мост" и изсипаха ябълки на
пътното платно. Николай
Колев от Съюза на дунав-
ските овощари, цитиран от
националното радио, опре-
деля като недостатък фак-
та, че промените в плана
няма да важат за настоя-
щата година. "Той ще бъде
променен, но не сега, не
за тази година. Тази годи-
на ще остане такъв, какъв-
то е приет, и земеделските

законът за удължено
действие на стария бю-
джет. По думите му в
частния сектор увеличени-
ето на заплатите за
последното тримесечие на
миналата година е достиг-
нало 14,7 процента.

В последните месеци
правителството предприе
поредица дейности, насо-
чени към равнището на
цените, беше забавен
ръстът на инфлацията и
към края на годината тя
беше 16,9 процента,
докато през годината
имаше нива към 20 на
сто, обясни социалният
министър.  Предприехме и
действие за промяна на
механизма на социално
подпомагане, така по-
голям брой лица ще бъдат
обхванати от социални
помощи. В момента сме
обхванали около 60 хил.
души средно месечно, с
новите регламенти ще
достигнем около 100 хил.
души, каза Лазаров.

Министърът коментира
и приетото в края на
48-ото народно събрание

решение минималната
работна заплата да е 50%
от средната брутна запла-
та за страната. Според
Лазаров този автоматизъм
не отразява директивата
за минимални работни
заплати на Европейския
съюз и затова синдикати и
работодатели имат право
да са недоволни.  По
думите му това не е бил
най-важният законопроект,
който да бъде приет
спешно в рамките на този
парламент. В последната
минута бе променен
механизмът и както вижда-
те, никой не е доволен -
нито синдикатите, нито
работодателите, коментира
Лазаров. Според него МРЗ
е основен социален и
икономически показател.

Служебният министър
на труда и социалната
политика коментира и
твърденията на депутати
от "БСП за България" за

злоупотреби с обществени
средства от страна на
МТСП - за купуване на
имоти в Пловдив, Варна и
Габрово за създаването
на регионални центрове
за социални дейности.
"Държавният интерес е
гарантиран, купили сме на
по-ниски цени от пазарни-
те. Държавата разполага
с много имоти, но на нас
не ни трябват много и
какви да е имоти. Основ-
ните изисквания за тези
имоти са те да са в
центъра на населеното
място и да имат площи за
работа. Това е проект,
който е одобрен от пред-
ходното редовно прави-
телство и е одобрен от
министъра на труда и
социалната политика и аз
го изпълнявам. Законът за
обществените поръчки не
предвижда обществени
поръчки за недвижими
имоти", обясни Лазаров. ç

Öåíèòå
íà õðàíèòå
îùå ïî-âèñîêè
îò íà÷àëîòî
íà ãîäèíàòà

Индексът на тържищни-
те цени (ИТЦ), който от-
разява цените на храни-
телните стоки на едро в
България, се повиши през
изминалата седмица с 0,3
на сто до 2,338 пункта. От
началото на годината ни-
вото на индекса се вдига
с 0,95 на сто (от 2,316 пун-
кта).

Оранжерийните домати
поевтиняват с 0,9 на сто
до 3,20 лева за килограм.
Оранжерийните крастави-
ци поскъпват с 9 процен-
та и се купуват 4,24 лева
за килограм. Червените
чушки добавят към цена-
та си 11,1 на сто до 3,79
лева за килограм в края
на седмицата.

Картофите поскъпват с
1 стотинка и се продават
по 1,25 лева за килограм,
а морковите скачат с 9,8
процента и се търгуват по
1,12 лева за килограм. Зе-
лето вдига цената си с 6
на сто до 0,88 лева за ки-
лограм.

производители няма да мо-
гат да се възползват от съ-
ответните схеми, защото
разходът, който трябва да
направят, за да отговорят
на изискванията, е много
по-голям от компенсатор-
ното плащане, което ще по-
лучат. Те ще разпределят
един финансов ресурс, кой-
то може да отиде за сек-
торите, които произвеждат.
Те ще бъдат разпределени
към консултантски фирми
и ще бъдат "източени от
чертожници". Ние продъл-
жаваме да се борим стра-
тегическият план да бъде
променен, така че тези
средства да стигнат до ре-
алните производители", ко-
ментира той. По думите му
се обмислят бъдещи стач-
ни и протестни действия. ç

Ябълките поскъпват с
2,2 на сто и се купуват по
1,39 лева за килограм. Це-
ната на лимоните се вди-
га с 9 стотинки до 2,65 ле-
ва за килограм. Портока-
лите поскъпват с 3 стотин-
ки и се търгуват по 1,80
лева за килограм, манда-
рините вдигат цената си с
11 стотинки до 2,22 лв./кг.
Бананите се продават по
3,20 лева за килограм.

Кравето сирене поскъп-
ва с 1,4 на сто и се търгу-
ва по 11,47 лева за килог-
рам, а кашкавалът тип "Ви-
тоша" поскъпва с 1,1 на сто
и се продава по 18,37 лева
за килограм. Олиото се
продава по 4,19 лева за ли-
тър. На Софийската стоко-
ва борса олиото и тази
седмица има оферта "про-
дава" на цена 3,50 лева за
бутилка от 1 литър.

Пакетче краве масло от
125 грама поевтинява с 3,8
на сто и се търгува по 2,82
лева. Пилешкото месо ска-
ча с 5,5 на сто до 6,36 ле-
ва за килограм. Захарта
поевтинява с 2,2 на сто и
се продава по 2,51 лева
за килограм в края на сед-
мицата. Брашно тип "500"
се търгува по 1,40 лева за
килограм.

Оризът понижава стой-
ността си с 0,7 на сто и се
купува по 2,90 лева за ки-
лограм. Яйцата поевтиня-
ват с 1 стотинка и се про-
дават по 0,38 лева за брой
на едро в края на седми-
цата.
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Ëîðåð å íîâîòî Ïàñè
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îò îòðîâàòà, ñ êîÿòî å ïðîñìóêàíà òÿ

Кеворк КЕВОРКЯН
www.kevorkkevorkian.com

Вижте ги шантави-
те ни работи: близо
четвърт век след
левашката далавера,
наречена Криминал-
на Приватизация,
Народът продължава
да предъвква името
на Костов и да го
проклина.

Обаче Кирчо -
признат от самия
Конституционен съд
за измамник - ведна-
га го амнистираха.

На какво се дължи
това чудо - и може
ли да бъде обяснено
някак?

Добре, ще си я
караме послушно,
докато ни има - "под
игото" на Измамата и
Измамниците.

Но поне другите
маскари, ония, които
блудстват с Род и Ро-
дина, да не ги търпим
толкова бездушно.

Да си припомним
сега какви ги е редил
тия дни Лорер - бъл-
гарски министър от
котилото на Просто-
Кирчо - и евреин,
което пък го задължа-
ва да пристъпва пре-
делно внимателно из
българските работици.

Ето какво казал
той: "Господинът, кой-
то беше атакуван в
Северна Македония,
не е български граж-
данин. Той се опреде-
ля като човек с бъл-
гарско самосъзнание.
България трябва да
защитава преди всич-
ко своите граждани."

Ох, душичката,
колко нежно се
изразява:

"атакуваният
господин", всъщност,
е пребитият в Охрид
българин Християн
Пендиков.

Лорер не е невме-
няем - не защото е
бил български минис-
тър.

Защо тогава той
си позволява да
говори по този
начин?

Дали не е прихва-
нал някак нещо от
Кирчовите просто-
тии?

Или като бивш
министър на иноваци-
ите иска да иновира
и Българската Чест?

Разбира се, като
министър той нищо
не успя да иновира -
поне видимо, макар
че вероятно има
пръст в някои от
скандалните проекти
на кирчовци.

Защо тогава
толкова арогантно
пренарежда/"инови-
ра" случилото се с
един българин?

Да прочетем пак
Лорер: "Господинът,
който беше атакуван
в Северна Македо-
ния, не е български
гражданин. Той се
определя като човек
с българско самосъз-
нание. България
трябва да защитава
преди всичко своите
граждани."

Ето го магистрал-
ния въпрос: дали

може да бъде окачес-
твено като "език на
омразата".

А тъкмо този
"език" е барутът за
изстъпленията на
скопяни.

На тях Лорер
сякаш им казва:

"Бийте ги тези с
българското самосъз-
нание, млатете ги,
докато не превърнете
българщината им в
пихтия, не се занима-
вайте с онези, които
покрай паспортите си
- истински или фал-
шиви/купени - мина-
ват за "български
граждани", те са лес-
ни, един паспорт ви-
наги може да бъде
отнет и унищожен,
българското самосъз-
нание обаче е друго,
то трудно може да
бъде изчегъртано, ут-
ре и само 300 души в
Македония да се обя-
вят за българи, Исти-
ната пак ще живее."

Направо не е за
вярване, че точно
един евреин може по
такъв подъл начин да
пренебрегва/унижава
самосъзнанието на
един човек.

трябва да браним
преди всичко "българ-
ските граждани" - или
най-напред онези,
които имат здраво
вкоренено българско
самосъзнание?

Отговорът изглеж-
да лесен:

162/сто шейсет и
две хиляди македон-
ци имат български
паспорти - а само
3504/три хиляди,
петстотин и четирима
са се самоопредели-
ли като българи при
последното преброя-
ване в Македония.

Кои са по-ценни
за нас?

Защо обаче Лорер
прибягва до подобно
говорене, което
съвсем спокойно

Той и неговите
сънародници би
трябвало да са
задължени на Българ-
ската Чест - ясно е
защо, макар че все
нещо проскърцва в
благодарността,
която вечно ще
дължат на Българите.

Все нещо прос-
кърцва.

Дали заради това
те си нямат "своя"
Яворов - арменците
го имат и този свой
Бог, завинаги, какво-
то и да се случи,
дори и след края им,
благодарността им
ще е жива.

А Лорер седнал
пред кантара си да
прави сметки.

Не е глупав този

човек, той е много
по-оправен от оста-
налите кирчовци,
взети вкупом.

Какво пробва
тогава?

Това не са случай-
но изтървани думи -
какво се крие зад
тях?

Дали не пробва
рефлексите ни, докол-
кото са останали -
можем ли все още да
се противопоставяме
на всяка обикновена
свинщина?

Не е изключено
това, никак.

От близо две
години сме се пре-
върнали в полигон за
експерименти: можем
ли да си позволим да
оставим Властта в
ръцете на абсолютни
самодейци, водени от
един Измамник?
Можем.

Можем ли да се
оставим словесно да
ни линчуват по
всевъзможни пово-
ди? Да, можем - и
дори благодарим.

Можем ли да
позволим някакъв
хашлак да ни облъска
с Македония, за да
се лишим завинаги
от кръвната си връз-
ка с нея?

Можем, и това го
можем.

Можем ли да
преглътнем и ровене-
то, прекопаването на
гробовете на хиляди
български войводи и
поборници - и поне-

же скопяни няма да
намерят в тях "бъл-
гарски паспорти",
направо да ги обявят
за "македонци"?
Можем.

Това е: скопяни
скопиха Историята
ни и ще продължават
да го правят. Винаги
ще имат под ръка
толкова лореровци,
колкото им са нужни.

Лорер е новото
Паси, нищо по-
различно - макар че
и онзи все още не
спира да мели.

Той отдавна е
пробата за българс-
кото нехайство при
опазването на най-
ценното, което прите-
жаваме.

Бжежински беше
вдигнал мерника на
православието - и
Пасито избълва
мръснишката си
клетва "Майната му
на православието!" И
не се задави от
отровата, с която е
просмукана тя.

Сега наследниците
на Бжежински, макар
и да са от съвсем
друг/дребен калибър,
са се прицелели в
македонската ни
"връзка", която напос-
ледък е мистифици-
рана до същинско
безумие.

Защото войната
тропа наоколо, а
Македония им трябва
в комбинациите за
нов балкански ред.

И пак Пасито е

готов да ни унижава:
наскоро избълва, че
е време "да скопим
Лъва от герба на
България, за да
отразим адекватно
позицията ни по
Украйна".

Това, разбира се,
не е достатъчно -
Лъвът трябва да си
окървави лапите и
едва тогава новите
ни чорбаджи ще
бъдат доволни.

Със скопяни те
вече са се разбрали,
и то съвсем лесно:
едните нямат дълга
история - но все
повече късат страни-
ци от нея, за да се
харесат на "заличите-
ли" с най-различен
фасон.

Другите пък нямат
автентична история -
ако не броим открад-
натото от нашата.

Лорер несъзнател-
но ни дава знак, че
скоро ще бъдем в
пълна безизходица -
освен ако не дейст-
ваме решително.

162 хиляди - срещу
само 3504 души,
които обаче са
наясно, че си мъртъв,
ако не знаеш кой си.

Ние продавахме
паспорти - а скопяни
изнасилваха "само-
съзнанието" на прите-
жателите им.

От 162 хиляди -
159 хиляди добровол-
но са се съгласили с
това.

Няма нужда да
мяучите пред скопя-
ни.

Прегледайте
отново българските
паспорти, издадени
на македонци - и
бездруго повечето са
купени.

Анулирайте фал-
шивите - само така
ще ви запомни
Историята.

А и ще видим,
колцина от тия "бъл-
гарски граждани"
имат "българско
самосъзнание".

И изобщо ги е еня
за Българското.

Даниел
Лорер

Соломон
Паси

Християн
Пендиков
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Когато се заговори за
днешното състояние на от-
ношенията между Републи-
ка Северна Македония и
България, обикновено пър-
вият въпрос, който възник-
ва, е следният: Защо поли-
тиците в Скопие, били те в
управлението или в опози-
ция, са толкова антибългар-
ски настроени, на какво се
дължи тяхната агресия? Ако
трябва да бъдем честни док-
рай, сме длъжни да приз-
наем, че основната вина за
разгарянето на антибългар-
ската истерия у съседите се
дължи в голяма степен на
действията на много хора
от нашия си политически и
анализаторски елит. И вед-
нага обяснявам защо.

През последната година
редица български партии,
особено тези, които опис-
ват себе си с термините на
правоверния евроатланти-
зъм, направиха и невъз-
можното, за да ни убедят
как България веднага тряб-
ва да вдигне ветото върху
началото на преговорите на
Скопие за членство в ЕС.
Обясняваха ни, че това бил
единствено правилният,
единствено верният евро-
атлантически подход и че
само така можели да се оп-
равят отношенията между
двете държави. В същото
това време България беше
подложена на огромен на-

Западът иска да подпа-
ли Балканите, руснаците се
преследват като евреите
преди началото на Втората
световна война, а Украйна
до времето на Хрушчов
изобщо не е съществувала.
Това е мнението на светов-
ноизвестния режисьор
Емир Кустурица в ексклу-
зивно интервю за руския
вестник "Известия".

Бъдещето на Европа е в
голяма опасност, каза Емир
Кустурица, сръбският режи-
сьор, носител на две "Злат-
ни палми" от кинофестива-
ла в Кан и на Ордена на
Почетния легион.

Въпреки че през 2022 г.
му се наложи да се откаже
от сътрудничеството си с
Московския театър на рус-
ката армия поради огромен
натиск, той не прикрива
своите симпатии към Русия
и руснаците. И планира три-
логия по произведенията на
Гогол, когото, между друго-
то, Кустурица изобщо не
смята за украински писа-
тел. По време на филмовия
и музикален фестивал в

Ïîëèòèêàòà íè êúì Ñêîïèå
å áåçãðúáíà÷íà
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тиск от страна на Брюксел
и Вашингтон да вдигнем
колкото се може по-бързо
ветото. Нашите евро-атлан-
тически партии избягваха
да обсъждат тази тема, но
беше очевадно, че действат
в тесен синхрон с нареж-
данията на началниците от
чужбина.

 И в крайна сметка тези
партии постигнаха това, ко-
ето си бяха наумили. Или,
казано политически неко-
ректно, изпълниха идващи-
те от чужбина инструкции.
На 24 юни 2022 г. с гласо-
вете на ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС
в Народното събрание ве-
тото над Скопие беше вдиг-
нато. И разбира се, всички
ние заживяхме с очакване-
то да настъпи рязко затоп-
ляне на отношенията меж-
ду двете държави. Защото,
нали, именно в това ни
убеждаваха дълго време ев-
ро-атлантическите партии.
Лидерите на някои от тях
дори изгаряха от нетърпе-
ние да вдигнат ветото кол-
кото се може по-бързо.
Спомнете си поведението
на бившия премиер Кирил
Петков, който, едва заел
най-важния пост в държа-
вата, се затича към Скопие,
за да уверява македонски-
те си колеги в добрите си
чувства. Изобщо държеше
се така все едно ние, а не
РСМ иска да стане член на

ЕС. Дори се наложи прези-
дентът Румен Радев да свик-
ва специален КСНС, за да
охлажда Кирчовия ентуси-
азъм.

Либералният коментари-
ат също даде всичко от се-
бе си, за да бъде свалено
час по-скоро българското
вето над Скопие. Грантови-
те анализатори не спираха
да говорят и пишат как вед-
нага сме били длъжни да
направим това, ако искаме
да се покажем като циви-
лизовани европейци.

Заедно с политиците от
споменатите вече партии
умнокрасивитетът ни убеж-
даваше, че вдигането на ве-
тото ще издигне на нови ви-
соти отношенията ни с РСМ
и ще настъпят вечни мир и
любов между нас. Е, в край-
на сметка техните желания
се сбъднаха. България сва-
ли ветото и зачакахме "сеп-
тември да стане май", то-
ест да настъпи така крас-
норечиво обещаваният ре-
несанс в отношенията меж-
ду двете държави.

На практика обаче ста-
на нещо съвършено различ-
но. Български културни клу-
бове бяха нападани, под-
палвани, даже се стреляше
по тях. Разбира се, върхът
на антибългарската истерия
стигна при нападението
срещу гражданина на РСМ
с българско самосъзнание

Християн Пендиков. Влас-
тите в Скопие обясняваха,
че това били изолирани слу-
чаи, с които те нямали ни-
що общо. Само че едва ли
екстремистите щяха да дей-
стват по такъв вандалски
начин, ако не усещаха, че
деянията им ще останат
безнаказани, ако не вижда-
ха, че от най-високо място
ги гледат благосклонно. За-
що стана така? Защо не се
сбъднаха всички онези кра-
сиви слова на нашенските
умнокрасиви политици и
анализатори, които се къл-
няха, че е достатъчно да
вдигнем ветото и в РСМ
рязко ще ни заобичат?

Поради една много прос-
та причина. Политиците в
македонската държава въз-
приеха вдигането на вето-
то не като жест на добра
воля, а като израз на сла-
бост от страна на София.

Те дълго време натискаха
през най-различни европей-
ски и американски инсти-
туции, за да направи наши-
ят политически елит жела-
ното от тях. И в Скопие,
съвсем правилно между
другото, празнуваха побе-
дата. София се огъна след
техния натиск, как няма да
празнуват. А победителите
не изпитват любов към по-
бедените.

В най-добрия случай из-
питват снизхождение, а по-
често и особено когато не
са особено интелигентни, се
отдават на агресия. Наши-
те политици бяха длъжни да
помислят за всичко това. Те
обаче нямаха време да раз-
съждават. Те бързаха да из-
пълнят нарежданията.

Êóñòóðèöà: Åâðîïåéñêàòà êóëòóðà å íåìèñëèìà áåç ðóñêîòî âëèÿíèå

Кустендорф той коментира
пред руския вестник перс-
пективите пред Европа,
Сърбия и косовския въпрос,
русофобията и вечните опи-
ти на англосаксонците да
отрежат достъпа на Русия
до морските пътища. Пред-
ставяме най-важните акцен-
ти от ексклузивното интер-
вю за руския вестник "Из-
вестия".

"Албанският въпрос, как-
то всичко останало в све-
та, е свързан с география-

та, разширяването на власт-
та и достъпа до обширните
водни басейни. Силата, а
именно британската сила,
по-точно англосаксонската
сила, не позволява на рус-
наците да се приближат до
топлите морета в продъл-
жение на 200 години. Крим-
ската война, която по ня-
какъв магически начин се
саморазреши, сведе тази
представа до размера на
областта, която Съветска
Русия по-късно отстъпи на
Украйна. Проблемът в Ал-
бания е подобен. Ако някой
разумен човек се запита за-
що Румъния и България са
в ЕС, а Сърбия не е, отго-
ворът е ясен: защото тези
две страни граничат с Ру-
сия през Черно море. Имен-
но затова те първи се при-
съединиха към НАТО. Или
Европейския съюз. Така или
иначе, това е едно и също."

"Това изнудващо спора-
зумение, което ЕС иска да
наложи, идва в момент, ко-
гато конфликтът в Украйна
придобива нов характер,
тъй като руснаците напред-

ват все повече и повече. За-
падът иска да подпали Бал-
каните и да ги доведе до
момент, в който ще остане
само възможността "или-
или". Това е ултиматум, а не
споразумение. Дори и сър-
бите да се съгласят, което
със сигурност няма да ста-
не, остава въпросът: Какво
следва оттук нататък? След
това ще дойде ред на Вой-
водина. И няма да има край
на ултиматумите, ако пър-
вият от тях бъде приет."

"Светът се намира във
фаза, в която руският на-
род се атакува по начин, по-
добен на този, по който ев-
рейският народ е бил ата-
куван малко преди начало-
то на Втората световна вой-
на. Тогава хората не са мог-
ли да изразят съчувствие-
то си към тези, на които са
искали да го покажат. Сега
преживяваме нова война,
която носи името "полити-
ческа коректност". Това въз-
препятства желанието за
борба и съпротива и нала-
га въпроса за толерантност-
та."

"Идеята за забрана на
руската култура или, още
по-лошо, на руския народ,
трябва да се отхвърли. За-
щото европейската култура
и нейното развитие са не-
мислими без руското влия-
ние."

"В творбите си той неп-
рекъснато говори за Мало-
русия: Полтава, Миргород
и други градове. Така че, ко-
гато се обърнем към Гогол
и неговите произведения, от
които съм прочел почти
всички, Украйна не се спо-
менава нито веднъж. Тя е
спомената в предговорите
на тези книги, но не и в
творбите на самия автор. В
"Сорочинска ярмарка" се
цитират старите песни и се
казва, че те са малоруски.
Гогол пише на руски език
за територията, която се на-
рича Малорусия. Той не е
живял по времето на Съ-
ветския съюз и Хрушчов,
когато те направиха от та-
зи територия Украйна. Пре-
ди това не е имало такава
страна." Източник: iz.ru

Превод: "Гласове"

Петър ВОЛГИН
От "Политически НЕкоректно"

по БНР
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Нито Ковид пандемията, нито
войната Русия - Украйна са в със-
тояние да поставят под въпрос
галактическото българско търпе-
ние: превъзмогването на първа-
та беда ни отне около две годи-
ни, а с втората посвикнахме за
година. Другаде "чепикът взе да
ни стяга" - трета година и млади,
и стари не сме в нормална из-
борна надпревара, а в неспирен
маратон с топящ се даже зиме
брой лекоатлети.
По План-програма 2023 ни

предстоят пета парламентарна и
още шеста битка - за местна
власт. Но безпристрастната "Гос-
пожа Аритметика" при четири из-
бора за НС за предходните по-
малко от две години в настоя-
щата, като нищо може да ни сер-
вира и още един парламентарен
вот. Дали ще калкулираме, или
игнорираме и двата президентс-
ки тура в общата сметка, дялан
врачански камък за нашенските
реалии е профанизираният из-
раз "Избори до... дупка".

1. Сред родното гражданство
цари единомислие: апетитите за
власт на лидери и партии насита
нямат! Половин кметски (столи-
чен!) и още три мандата (преми-
ерски!!!) не стигнаха за Б. Бори-
сов, нито повече от десетилетие
монополен парламентаризъм на
ГЕРБ, плюс тотална местна власт
(след последните избори), 12 го-
дини вредно за софиянци градо-
началничество на Й. Фандъкова
(вметка - вече учредена е "Спа-
си София" - от нея) и т. н Сапу-
нен балон се оказа жадуваната
и чакана от цял народ справед-
ливост за "Кумгейт", "Суджукгейт",
"Апартаментгейт", наказание за
златни кюлчета и златни гьоло-
ве, затвор за необезпечени мно-
гоцифрени банкови кредити (КТБ,
ББР и пр.) и профукани милиар-
ди за магистрали ...
Общоприето е: "Изборите са

глас народен - глас Божи!" Но
българите "вдянахме", че тази
максима е валидна само за сво-
бодните и честни избори в други
страни - с реално гражданско об-
щество и адекватна (съответст-
ваща) нему правова държава. Та-
кава и у нас имаме, но... "on
book" ("на книга") - чл. 4, ал. 1
от Основния закон. Приемането
ни навръх Коледа в "Обетования
Шенген" от Европейския съвет ще
се случи "друг път" не поради не-
изпълнение на легитимно усло-
вие за членство, а от ... липсата
на върховенство на закона, т. е.
на правова държава! Нашите пар-
ламентарни избраници вече де-
сетилетие, в това число и във
вече залостеното 48-о НС, така
и не "сколасаха" да сторят от бъл-
гарския главен прокурор граж-
данин, над който виси "Дамок-
левият меч" на законността. "Бед-
ният" крал Луи ХVI и "тортената"
кралица Мария-Антоанета, изп-
равени пред един "железен" Кон-
вент, а не срещу дузина нашенс-
ки парламента на прехода!
Всеки отминал вот все повече

затвърждава у хората разбира-
нето за изборите като инстру-

Áúëãàðèÿ - îò çàëåçà êúì èçãðåâà
Äàìè è ãîñïîäà áúäåùè äåïóòàòè - îáùåñòâåíàòà
íèâà èñêà ìîòèêè, à íå „ïîëèòèêè“

мент и технология, противоправ-
но и неморално ползвани от вър-
хушките на ГЕРБ/СДС и ДПС. В
този контекст, "твърде преждев-
ременни" (реакция на Марк Твен
по повод излезли в пресата лъ-
жовни съобщения за смъртта му)
са техните надежди: родното мно-
зинство за по-малко от две лета
да забрави и опрости купения
малцинствен, гарантирания кор-
поративен и сервилния чиновни-
чески вот, масовите изборни фал-
шификации, купищата сгрешени
секционни книжа и морето от
стотици хиляди недействителни
бюлетини.
След боричканията на БСП за

машинно гласуване с гореспоме-
натите две партии, гражданство-
то ни за пореден път бе сащиса-
но от амнезията и пишманбай-
рактарството на Корнелия Нино-
ва & антураж - творци на трой-
ната (БСП, ГЕРБ/СДС и ДПС) "хар-
тиена" коалиция за възкресение
на "бюлетината на измамата". По-
добен скок - смразяващо наре-
чен в цирка "салто мортале" (скок
на смъртта), често е фатален за
акробатите, но за крупна грешка
в политиката у нас рядко плаща
лидерът и подкрепящата го кли-
ка. Очевадно е, че социалистите
нито ще я видят и още по-малко
отчетат на предстоящия си конг-
рес (11 февруари), а дори и post
factum след 1-во, пардон, 2-ро
число на април. Далеч не е изк-
лючено в условията на перма-
нентно ескалиращ изборен спад
за БСП на този ден да сме сви-
детели на резултат, вече инкаси-
ран от отишлите на политичес-
кото бунище СДС, НДСВ, НФСБ
... Препатилият български род има
безпогрешна рецепта за такива
"патиланци": "Който пада по своя
вина - не плаче!"

2. Целокупното българско об-
щество - в проведените след VII
велико народно събрание дузи-
на парламентарни избори, кате-
горично показа една основна сла-
бост (неспособност): да решава
успешно основните си пробле-
ми, в т.ч. чрез константна прак-
тика на тотално грешен избор на
партии и лидери, политици и дър-
жавници. Иначе за такива казу-
си панацеята ни е до втръсване
ясна: "По делата ще ги познае-
те." (Библията), Factum non verba
("Дела, а не думи" - лат.)...
Също толкова естествена е на-

шенската ответна реакция в го-
дините на прехода: непрестанен
отлив, постоянно растящо бягст-
во на гласоподаватели от избор-
ните урни. Тук числата са доста-
тъчно речовити и страховити -
от споменатото ВНС до предход-
ните парламентарни избори, раз-
ликата вече надхвърля критичната
маса от 50% неучастие. Неоспо-
рим последващ факт е, че след
избори родното гражданство се
оказва без представителство-за-
щита на исконни групови, бран-
шови и пр. интереси в парла-
мента и местната власт.
Три десетилетия сме свидете-

ли и потърпевши ан блок на въ-
пиюща некадърност и тотална не-

ангажираност на депутатския кор-
пус плюс премиерско-министер-
ската върхушка при решаване на
жизнено важните вътрешно и
външнополитически проблеми на
род и държава. Вместо прецизни
нормативни актове и социално
обусловени управленски реше-
ния, политици, властници и ма-
гистрати от комфортни медийни
студия ни заливат с речи за "пре-
дизвикателства" - без изход, тъп-
чат с миш-маш от политики, ка-
тадневно продуцират имагинер-
ни разделителни линии... Социо-
лози, политолози и анализатори
формират мнения и тези, без да
вършат пряката си работа - да
отчитат и се съобразяват с обек-
тивните обществени нагласи.
Дами и господа, обществената

нива иска мотики, а не полити-
ки! Ослушайте и огледайте се -
още преди изтичането на класи-
ческия тайм-аут ("спиране на вре-
мето") от 100 дни за всяка нова
власт, у нас вече е стартирал
стремителен спад на обществе-
но доверие със скоростен и убий-
ствен едноцифрен рейтинг на
държавните институции... Quo
vadis? (Къде отиваме?)
Изходът май е във вече позаб-

равеното послание на отишлия
си наскоро "малък - голям чо-
век" Тодор Колев: "Не вярвайте
на фалшиви герои!" Неговото
предупреждение е адресирано
към целия български род, за да
се опазим от политици, властни-
ци, вкратце, люде, окупирали об-
ществените върхове, които:

- само приказват, т.е. не вър-
шат дела "на ползу роду" и

- ползват властта "pro domo
sua" (метафоричен превод от ла-
тински език - "на ползу джобу").
Българското гражданство в

страната и зад граница не е са-
мо прост наблюдател и свидетел
на безсилието на сегашната по-
литическата класа да зачене, ро-
ди и отгледа редовно правителс-
тво - поне невръстно детенце на
годинка, две (годишен или дву-
годишен мандат). Потвърждение
на тази пълна лидерска и пар-
тийна импотентност е седемме-
сечният катастрофирал кабинет
"Кирил Петков", плюс поредните
(четвърти) напразни опити за за-
чеване "ин витро" на редовен Ми-
нистерски съвет. В трите връче-
ни от президента мандата - пър-
ви и втори по старшинство (брой
партийни избраници в НС) и тре-
ти - по избор на държавния гла-
ва, обикновените българи не са-
мо видяхме, а за кой ли път кон-
статирахме явната непригодност
за народополезни дела, както и
пълната безотговорност на пар-
тии и коалиции пред бъдещето
на род и държава.
В този зрелищен - колкото тра-

гичен, толкова и жалък - спекта-
къл, било в главна роля на кан-
дидат-родители на редовен МС,
било второстепенна, пред родна
публика се изтъпанчиха всички
парламентарно представени пар-
тии в 48-ото НС. Изключение пра-
ви само ПП "Възраждане", която
не взе участие в това "позори-

ще" (старославянска чешка дума
за театър).
Масов и прогресиращ отлив на

гласоподаватели е очакван в но-
вата 49-а парламентарна надп-
ревара, вследствие на доказаната
невъзможност на сегашните пар-
ламентарни политически сили
(ПП "Възраждане" има друго ам-
плоа) да предложат печеливш ва-
риант на обществото. В нашенс-
ката разбита "Кутия на Пандора"
остава само надеждата за поя-
вата на изборната сцена на нов
национален феномен - широкос-
пектърна политическа формация
в разписан и гарантиран със спо-
разумение коалиционен формат.
Вече втори месец наблюдава-

ме интересен феномен с участи-
ето на членове на БСП, бивши
социалисти със свои автономни
формирования (АБВ, БЕЛ, "Изп-
рави се БГ" и пр.), ред непартий-
ни структури и широка палитра
личности с богат политически
опит (Георги Първанов, Костадин
Паскалев, Александър Томов, Мая
Манолова, Татяна Дончева...) за
учредяване на т. нар. Левица -
нов субект в предстоящата пар-
ламентарна баталия. "Време е за
широк ляв фронт в подходяща
организационна структура" - нас-
коро писа В. Жаблянов. Свиде-
тели сме и на ответния зов на
Корнелия Нинова за връщане на
отцепниците в лоното на майка-
та БСП, но без всякакъв намек
за сдружаване.
България е в критичен истори-

чески период - на политически
лутания и липса на визия за из-
ход от задънената улица вече де-
сетилетия. Орисани сме да жи-
веем във време на оцеляване на
род и държава! Гражданство, дър-
жава, политически елити и лиде-
ри на прехода от "Време раздел-
но", т. е. метафорично казано,
на залеза, трябва да "влезем" в
друго измерение: на изгрева, на
"Съединението прави силата!".
Парадокс е, че заветът на пър-
востроителите на Следосвобож-
денска България всеки и всички
го знаем. На дело обаче, вместо
комасирана обществената нива
имаме разпарчетосани земедел-
ските земи, изклан добитък и раз-
рушени сгради. Новите ликвида-
ционни съвети са днешните пар-
тии и коалиции, май председа-
телствани от лидери "ала Кос-
тов-Борисов"!

Всичко ново в политиката е
добре забравено или станало не-
удобно старо... Примери в този
план - колкото щеш: хората би-
ваме десничари и левичари, пар-
тиите - също. В този прагмати-
чен контекст днешните раздели-
телните бариери "ляво" - "дясно"
просто трябва да бъдат надско-
чени. Това диктуват нашенските
реалии: разединена десница и
разнопосочна "Левица".
Тук не иде реч за връщане в

миналото - болшевизъм, фаши-
зъм или политически плурали-
зъм, а за процес на преливане
"ляво" - "център" и идентично
действие в дясното пространст-
во. Абсолютно възможно е и об-
ратното движение на центъра
към партийните ареали "лев" -
"десен". Към това май са насо-
чени усилията на ПП "Герб" с ог-
лед на нейния силен копнеж да
търси съюзници в двете посоки.
Все пак тази алтернатива у нас
е предимно с теоретичен харак-
тер, доколкото днешните реалии
са десница - левица, а понасто-
ящем ситуирана крупна центрис-
тка формация просто не същес-
твува.

 Като средностатисчески бъл-
гарин от миналия век, т. е. със
земеделско потекло, имам мо-
ралния дълг да върна колелото
на политическата история назад.
След 10 ноември 1989 г. всички
усилия на БСП/СДС бяха насо-
чени към разцепване на центрис-
ткия БЗНС на "Единен" ("оран-
жев") и "Н. Петков" ("зелен"), на
разбиването на лявоцентристкия
БСДС на д-р Петър Дертлиев и
"имплантиране" на живи части
към ляво-десните партийни до-
минации. Такава бе участта на
НДСВ, ВМРО и др.

 Днешната безпътица все пак
има изход: учредяването на круп-
ни ляво- и дясноцентристки фор-
мации. Дали това е по силите на
нашенските евро-атлатически
"влъхви" - ще видим... Ако това
не стане - отливът от урните за
49-ото ОНС ще е "океански", ма-
кар че от Атлантика ни дели Цен-
трална и Западна Европа. Но зак-
летите гласоподаватели имаме и
друга възможност за избор - вън
от стандартите на статукво и
псевдопромяна!

 Проф. д-р по право
Александър ДИМИТРОВ
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Ростислав ИШЧЕНКО

Неправилно би било Ук-
райна да се нарече "стра-
на на парадоксите", защо-
то самата тя е парадокс -
един голям парадокс от мо-
мента на появата й на по-
литическата карта.

Още до провъзгласява-
нето на независимостта ук-
раинският елит демонстри-
раше явното намерение в
своята бъдеща "суверенна"
политика да се ориентира
на Запад. При това става-
ше дума за онзи Запад, чи-
ето ръководство тогава бе-
ше много по-адекватно от
сегашното, не бързаше да
се обзаведе с такъв нов "съ-
юзник". По-малко яснота
обаче имаше около стреме-
жа на Украйна към конф-
ронтация с Русия. "Газови-
те войни" - резултат от без-
пардонните кражби на Ки-
ев, скандалите около подял-
бата на Черноморския флот,
деструктивната позиция по
дележа на съветския дълг
и собствеността в чужбина,
саботажът в рамките на
ОНД, попречил на обедине-
нието да се превърне в
ефективен интеграционен
механизъм, а така също
пълзящата украинизация на
всички и всичко, започна-
ха още през 1992 г. Още то-
гава на съветските офице-
ри, които живееха и рабо-
теха в Украйна, при пола-
гане на клетва вече пред
новата независима репуб-
лика трябваше официално
да отговарят на въпроса:
"Готови ли сте да воювате
с Русия?".

През първите години на
украинската независимост
в повечето спорове между
Москва и Киев Западът бе-
ше склонен да заема на-
истина неутрална позиция
или косвено да поддържа
Русия. Това бе възможно,
защото същият този Запад
по това време преживява-
ше меден месец с Елцино-
вата Русия, която правеше
безпрецедентни геополити-
чески подаръци на Вашин-
гтон. Де факто САЩ и ЕС
тогава признаваха, че Ук-
райна влиза в сферата на
изключителните руски ин-
тереси и през 90-те години
не даваха на Киев такива
аванси, каквито получава-
ха прибалтийските и дру-
гите източноевропейски
страни, чието членство в
ЕС и НАТО очевидно вече
е било предрешено. Амери-
канците си правеха напъл-
но реалистичната сметка,
че опитите на Русия да ус-
танови конструктивно сът-
рудничество с русофобския
украински и другите пост-
съветски режими само ще
я отслабят, защото ще й от-
немат много ресурси, без
да може да получи нищо в
замяна.

В 90-те години САЩ
фактически оставяха на

Кремъл нелоялното му
постсъветско обкръжение,
за да си оставят свободни
ръцете за действие в Из-
точна Европа. И се оказа-
ха прави: докато Русия се
размотава с интегриране-
то на Украйна в общите с
Беларус и Казахстан
структури, американците
успяха напълно да пристег-
нат Източна Европа към
НАТО и ЕС.

По-нататък обаче пред
Запада възникна въпросът
как да разглоби Русия на
запасни части. Москва оба-
че не стоя със скръстени
ръце. За 15 години тя ста-
билизира вътрешнополити-
ческата обстановка, като
потуши огнищата на сепа-
ратизъм и консолидира ели-
та, постигна консенсус и се

мон, той въобще повече не
може да се нарича така.
Хегемонията или е абсо-
лютна, или я няма.

Украйна се превърна в
главен механизъм, с който
САЩ се опитват да си вър-
нат хегемонията. Конфлик-
тът поглъща немалко ресур-
си и нанася ущърб на Ру-
сия, а на САЩ дава време
и пространство за полити-
чески маневри. Друг въпрос
е, че най-потърпевша е Ук-
райна, която понася жесто-
ки удари във всички сфе-
ри. Това обаче не е проб-
лем на американците.

За САЩ е важно загу-
бите им в прокси войната,
която водят срещу Русия,
да са по-малко, отколкото
загубите на Москва. Зато-
ва не ги интересува нито

даде, а САЩ ще си върнат
хегемонията.

Украинците наивно раз-
читат, че ще ги назначат за
главни окупанти на побе-
дената Русия и тогава ще
си отмъстят за всичко. По-
добен ход обаче въобще не
се предвижда. Ходорковс-
ки например - нещо като
старшина на руската опо-
зиция, има много повече
шансове от украинския
президент Зеленски да по-
лучи от американците наз-
начение на поста гаулай-
тер. При такова розово бъ-
деще САЩ ще трябва най-
напред да установят конт-
рол над огромните руски
ресурси и да организират
тяхната експлоатация в
своя угода. А киевските
просяци може да бъдат по-
лезни само с организира-
нето на банди за грабеж
на кредити и грантове. От
тази гледна точка руската
либерална емиграция, чи-
ито представители още
през 90-те години бяха наз-
начени за проамерикански
компрадори в тогавашна
Русия, има преднина от
много точки. Затова в Ки-
ев вече не обичат и "доб-
рите руснаци", които им от-
немат от ласката на глав-
ния господар.

Същевременно не само
европейците, но и амери-
канците прекрасно разби-
рат, че Украйна не може да
спечели войната - украин-
ците ще свършат много по-
рано от момента, когато Ру-
сия започне да усеща проб-
лемите, на които Западът
се надява да я омаломо-
щят. Украйна е само една
от страните, които по пла-
на на Вашингтон трябва та-
ка да си разбият главите в
Русия, че нея силно да я
заболи.

Нека си представим не-
възможното: американците
са победили, възстановили
са хегемонията си, а Украй-
на още мърда. Накъде в та-
къв случай ще се насочат
западните инвестиции - за
усвояването на бездънния
кладенец с руски ресурси
или за възстановяването на
никому ненужните украин-
ски градове и за изплаща-
не на пенсиите на стотици
хиляди старци и оцелели ин-
валиди? И още един въп-
рос: ще продължат ли САЩ
и ЕС да заливат с пари ко-
румпирания киевски режим,

след като нуждата от него
изчезне?

Не е за вярване, че За-
падът ще изпълни дадено-
то на Киев обещание да му
върнат Крим и Донбас. Аме-
риканците не обичат да
хвърлят пари на вятъра.
Колкото до стопанското ус-
вояване на самата терито-
рия, много по-лесно и из-
годно би било да дадат Из-
точна Украйна на "добрите
руснаци", а западната част
- на Полша. Заедно едните
и другите ще се справят с
наглите бандеровци и вяр-
но ще служат на волята на
хегемона.

Събитията от последни-
те години показват, че Ук-
райна е направила уника-
лен геополитически избор:
както и да завърши сегаш-
ното противостоене, ней-
ното по-нататъшно същес-
твуване не се предвижда.
В съществуването на при-
ятелска и силна Украйна
интерес има само Русия.
Такава Украйна би била бу-
фер между САЩ и НАТО и
коренните руски терито-
рии. Би била също така
ефективен икономически
партньор. Сега обаче, ко-
гато икономиката й е раз-
рушена, а населението й
се разбяга или е заразе-
но с русофобия, тя вече и
на Русия не е нужна.

Още не е известно как
точно Украйна ще прежи-
вее остатъка от дните си,
в кой ден международната
общност ще бъде принуде-
на да констатира смъртта
й, причинена от явна нес-
пособност да живее. Не е
известно също дали по те-
риторията й ще минат раз-
делителни линии и ако ми-
нат, къде именно ще стане
това. Затова пък точно зна-
ем, че в близко бъдеще Ук-
райна няма да я има, за-
щото се превръща в бре-
ме за всички, независимо
от развитието на събития-
та. Би могло да се каже:
това е зла участ. Но не е
така, защото истината е, че
това е свободният избор на
свободен народ и той тряб-
ва да се уважава. Такъв е
животът и смъртта е част
от него.

(РИА "Россия сегодня")

"Дайте на народа да живее, а не да оцелява" -
горчивият резултат от украинската демокрация

отдръпна от ръба на граж-
дански конфликт, на който
я беше изправило управле-
нието на Елцин. През този
период страната пристъпи
към възстановяване на ико-
номиката и попълване на
бюджета, на въоръжените
сили и започна военна ре-
форма, в резултат на която
към 2020 г. руската армия
излезе на второ място в
света, а по редица страте-
гически показатели - на
първо.

Така Русия стана дос-
татъчно силна, за да де-
монстрира намерението си
да употреби въоръжена си-
ла, когато това се наложи,
в защита на интересите си
на постсъветското прост-
ранство, както това беше
в Грузия през 2008 г., и в
който и да е регион на све-
та, както в Сирия през
2015 г. Западът изгуби на-
дежда, че ще може да по-
беди Русия в конвенцио-
нална война без употреба-
та на оръжие за масово
унищожение (ОМУ), отне-
та му бе и възможността
свободно да извършва въ-
оръжени интервенции, къ-
дето си поиска по света.
Русия също не победи За-
пада, но придоби достатъч-
но сили, за да защити се-
бе си и съюзниците си.
Именно в този момент рух-
на еднополюсният свят.
Защото, ако хегемонът по-
не в една сфера не е хеге-

съдбата на Украйна, нито
на Европа. Нещо повече -
усърдно се занимават с
деиндустриализацията на
страните от ЕС, след коя-
то ще последва и депопу-
лация. Опитват се да зас-
тавят поне част от съюз-
ниците си - главно в Из-
точна Европа, да започнат
да попълват редиците на
изчезващите по бойното
поле украински военни.

Надеждите на САЩ са
ясни. Те действат по схе-
мата, многократно използ-
вана от англичаните към
техните силни континентал-
ни противници. Целта е
врагът да бъде заставен да
води безкрайна война в Ев-
ропа, като срещу него се
мобилизират все повече
държави. Така той ще се из-
тощава - дори от успехите,
икономиката му няма да
издържи на напрежението
на войната, обществото ще
се умори да понася загу-
би, опозицията ще разкла-
ща вътрешнополитическата
обстановка и мощният ня-
кога враг ще рухне. Логи-
ката на Вашингтон се със-
тои в това да застави Ру-
сия да воюва десетина го-
дини с нови и нови про-
тивници. В такъв случай
руснаците няма да издър-
жат на психологичния на-
тиск, привързаната към
бойните действия икономи-
ка ще започне да дава за-
сечки и Москва ще се пре-

"За какво проливахме кръв?" - твърде късно украинците
си задават този въпрос
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в. „Русия днес -
Россия сегодня“
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Германският
главен прокурор Петер Франк зая-
ви в интервю, че германските раз-
следващи органи не разполагат с
доказателства, че Русия стои зад
експлозиите по газопроводите "Се-
верен поток" и "Северен поток 2". В
момента това не може да бъде до-
казано, разследването продължава",
каза Франк. С помощта на два изс-
ледователски кораба са взети про-
би от водата и почвата, както и ос-
татъци от тръбопроводи от съответ-
ните места на взрива, разположе-
ни в изключителните икономически
зони на Дания и Швеция. Мястото
на инцидента също е внимателно
документирано. "В момента оценя-
ваме всичко това от съдебномеди-
цинска гледна точка", подчертава
германският главен прокурор. Съ-
щевременно той припомни, че Да-
ния и Швеция провеждат собстве-
ни разследвания на инцидента.
САЩ
преведоха за нуждите на Украйна
над 5 млн. долара, които бяха кон-
фискувани от руския бизнесмен Кон-
стантин Малофеев, съобщава CNN
с позоваване на американския ми-
нистър на правосъдието Мерик Гар-
ланд и украинския му колега Анд-
рий Костин. Според съобщения в
руските медии американски съд е
наредил конфискацията с аргумен-
та, че основателят на телевизион-
ния канал "Царьград" не спазва на-
ложените му санкции. Това е първи-
ят път, когато американските влас-
ти конфискуват активи на руснаци,
на които са наложени санкции, и
първият път, когато средства се из-
пращат в помощ на Украйна. Точни-
ят размер на сумата е 5 379 876
долара и 94 цента, които са се съх-
ранявали в сметката на Малофеев
в Sunflower Bank.

Турските авиолинии
обявиха, че 238 полета, планирани
за неделя и понеделник, са отмене-
ни заради силни снеговалежи в Ис-
танбул. 78 от полетите са вътреш-
ни, а 166 са международни. Обил-
ни снеговалежи предизвикаха ин-
циденти и прекъсвания на електри-
чеството на много места в Слова-
кия и Чехия, а заради тежката мете-
орологична обстановка в Полша
имаше и два смъртни случая. Влас-
тите в Северна Словакия обявиха
извънредна ситуация в 27 общини.
Няколко популярни ски курорта бя-
ха затворени. Паднали от бурята
дървета в Чехия оставиха десетки
хиляди домакинства без ток. В Авс-
трия лавини в района на три курор-
тни селища в западните части на
страната отнеха живота на трима
души. В съседна Швейцария лавина
уби двама скиори, излезли от пис-
тата в кантона Гризон.

Гърция е единствената
страна от ЕС, която постиг-
на целта за намаляване на
смъртните случаи по пъти-
щата с повече от 50% през
2020 г. в сравнение с 2010 г.
Подобряването на пътната
мрежа в страната, повиша-
ването на безопасността по
пътищата, системите за под-
помагане на водача в съв-
ременните автомобили и
по-добрата култура на шо-
фиране доведоха до нама-
ляване на броя на пътнот-
ранспортните произшест-
вия с фатален край, съоб-
щи специално за БТА аген-
ция АНА-МПА.

В Кипър вчера гласуваха за президент на страната за следващите 5 г. След двата мандата управление на
президента Никос Анастасиадис и след рекордно дълга - 13 месеца, предизборна кампания, кипърците бяха
призовани да дадат своя вот за новия, осми поред държавен глава. Името му се очаква да стане ясно след
втория тур на 12 февруари. За участие в изборите бяха регистрирани малко над 561 000 гласоподаватели,
сред които и 730 кипърски турци. 14 кандидати заявиха готовност да поемат управлението на страната.

Заради рекордния им брой бюлетината е с дължина 72 см, тъй като в нея в хоризонтален ред са включени
техните имена, снимки и емблемите на партията или на кампанията им. Тримата основни кандидати за поста
са лидерът на управляващата дясна партия ДИСИ Авероф Неофиту и независимите кандидати Никос Христоду-

лидис и Андреас Мавроянис, подкрепяни от партии от различен политически спектър.

ÀÍÀ-ÌÏÀ: Ãúðöèÿ íàìàëè ñ íàä 50%
æåðòâèòå íà ïúòÿ

По данни на Асоциация-
та на европейските автомо-
билни производители (ACEA)
през 2020 г. в Гърция има 54
смъртни случая от пътнот-
ранспортни произшествия
на милион жители, което
представлява намаление с
повече от половината (54%)
в сравнение с 2010 г. (113
смъртни случая). По този на-
чин Гърция се "освободи" от
предпоследната си позиция
на една от най-опасните за
шофиране държави и се из-
качи с осем места по-наго-
ре, изпреварвайки Хърва-
тия, Литва, Полша, България,
Латвия и Румъния. ç

Снимки Интернет
114 украински редници и

сержанти и двама офицери са
били освободени в рамките на

поредния обмен на военноплен-
ници между Украйна и Русия.

Уточнява се, че сред освободени-
те има защитници на Мериупол,

херсонски партизани, снайперис-
ти от Бахмутското направление.
По данни на Киев, през 2022 г.

от руски плен са се върнали
близо 1600 души. В същото

време руски новинарски агенции
съобщиха, че 63 руски военноп-
ленници са били освободени в
резултат от сложен преговорен

процес с Украйна. Групата
освободени руски войници

включва "чувствителна категория"
лица, чиято размяна е станала

възможна с посредничеството на
ОАЕ, посочват руските агенции.

Германският канцлер Олаф Шолц заяви, че руският президент Влади-
мир Путин "не е заплашвал нито него, нито Германия" по време на

телефонните им разговори

Украинският град Харков
бе подложен на руски ракет-
ни удари рано в неделя. По-
жар е избухнал в жилищна
сграда, поразена от ракета.
Четирима души са пострада-
ли при атаката в Харков, спо-
ред местните власти. Същев-
ременно от руска страна бе
съобщено за трима загина-
ли в град Донецк след попа-
дение на украински снаряд
в жилищна сграда, предаде
БНР.

Ръководителят на руска-
та военна компания "Вагнер"
Евгений Пригожин заяви, че
се водят ожесточени боеве
"за всяка улица и всяка къ-
ща" в северната част на Бах-
мут (наричан от руснаците
Артьомовск), в Донецка об-
ласт. Украинският президент
Володимир Зеленски каза,
че обстановката в Източна
Украйна става все по-тежка.
Същевременно той лиши от
украинско гражданство ви-
сокопоставени държавни
служители от времето на
президента Виктор Янукович,
които имат и руски паспорт.
Сред тях са бивш вътрешен

Ðóñêè ðàêåòíè óäàðè ïî Õàðêîâ, îæåñòî÷åíè
ñðàæåíèÿ â Áàõìóò
Øîëö: Ïóòèí íå å çàïëàøâàë
íèòî ìåí, íèòî Ãåðìàíèÿ

министър и бивш председа-
тел на службата за сигурност
на Украйна.

Германският канцлер
Олаф Шолц заяви, че руски-
ят президент Владимир Пу-
тин "не е заплашвал нито не-
го, нито Германия" по време
на телефонните им разгово-
ри. Има консенсус със Зе-
ленски оръжията, предоста-
вени от Запада, да не се из-
ползват за атаки по руската
територия, заяви още Шолц
в интервю за седмичника
"Билд ам зонтаг", предаде
Епицентър.

"Не, Путин не е заплаш-
вал нито мен, нито Герма-
ния", каза Шолц в интервю,
публикувано в събота, попи-
тан дали е бил заплашван
от руския президент по те-
лефона. В същото време гер-
манския канцлер подчерта,
че в телефонните разговори
с руския лидер много ясно
се виждат "напълно различ-
ните гледни точки" за насто-
ящата ситуация в Украйна,
съобщава ТАСС.

По-рано британските вес-
тници "Телеграф" и "Дейли

Мейл" публикуваха думите на
бившия британски премиер
Борис Джонсън от докумен-
талния филм "Путин срещу
Запада", в който бившият ръ-
ководител на британския ка-
бинет твърди, че Путин по
време на "много дълъг и най-
необикновеният телефонен
разговор" през февруари
2022 г. се е опитал да го зап-
лаши в отговор на предуп-
режденията му за недопус-
тимостта на започване на
операция в Украйна. Говори-
телят на руския президент
Дмитрий Песков заяви, че
думите на Борис Джонсън за
предполагаемите "заплахи" с
ракети от президента на Ру-
сия в телефонен разговор са
лъжа.

Има консенсус с прези-
дента на Украйна Володи-
мир Зеленски оръжията,
предоставени от Запада, да
не се използват за атаки по
руската територия, добави
Олаф Шолц. Съюзниците на
Украйна обещаха на Киев
тежки танкове и ракети с по-
голям обсег. "С нашите съ-
юзници ние предоставяме
бойни танкове на Украйна,
за да може тя да се защи-
тава. Ние грижливо преце-
нихме всяка доставка на
оръжия, в тясна координа-
ция с нашите съюзници, ка-
то се започне от САЩ. Този
общ подход позволява да се
избегне една ескалация на
войната", увери германски-
ят канцлер. ç
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Снимки Интернет

Бившият израелски
премиер Нафтали Бенет
разказа в интервю за
израелската телевизия
"Канал 12", че малко след
началото на военните
действия в Украйна Вла-
димир Путин му е обещал
да не убива украинския
президент Володимир
Зеленски, пише в.  "Дже-
рузалем пост".

По време на интервю-
то, продължило близо пет
часа, Бенет сподели
подробности от добре
известното пътуване до
Москва, което той напра-
ви в началото на март
2022 г., малко след нача-
лото на руската инвазия в
Украйна. Тогава израелс-
кият лидер се опита да
посредничи за постигане-
то на мирно споразуме-
ние между Русия и Украй-
на. Въпреки че не успя да
помогне за прекратяване-
то на военните действия,
Бенет е получил обещание
от страна на Путин, че
Зеленски, който по това
време се укрива в таен
бункер, няма да бъде убит.

Бенет директно е
попитал руския президент:
"Възнамерявате ли да
убиете Зеленски?", на
което Путин отговорил:
"Няма да убивам Зеленс-
ки". "Трябва да знам, че
ми давате думата си",
продължил тогавашният

Сочи, октомври 2021 г. : Бившият израелски премиер Нафтали Бенет по време
на срещата му с руския президент Владимир Путин

Íàôòàëè Áåíåò ðàçêàçà â èíòåðâþ, ÷å Ïóòèí
ìó å îáåùàë äà íå óáèâà Çåëåíñêè
Áèâøèÿò èçðàåëñêè ïðåìèåð ñå îïèòàë äà ïîñðåäíè÷è çà ïðåêðàòÿâàíå íà âîéíàòà

израелски премиер.
"Уверявам Ви", отвърнал
Путин. "Сигурен ли сте",
попитал Бенет. "Сто про-
цента", категоричен бил
руският държавен глава.

В интервюто Бенет
разказа още, че израелс-
ката делегация е кацнала
в Москва, където е било
дъждовно и влажно. Това
е била първата визита на
Бенет в руската столица.
Придружавал го е Зеев
Елкин, по това време
министър на жилищното
строителство, който е
родом от Украйна и
говори свободно руски. В
миналото той е бил прево-
дач на Нетаняху при
срещите му с Путин.

След като приключили
преговорите в Москва,
израелските делегати
отпътували за Берлин, за
да се срещнат с германс-
кия канцлер Олаф Шолц.
Той се присъединил към
групата им и заедно се
отправили към Франция, а
после и към Великобрита-
ния, и САЩ. Всички тези
страни са били наясно с
визитата на Бенет в
Москва. "Всичките ми
действия бяха координи-
рани със САЩ, Германия
и Франция", разказа
Бенет. Подготовката за
този момент е започнала
още преди войната, когато
Бенет посети Путин в

Сочи и двамата проведоха
продължителен разговор,
продължил около пет-шест
часа. Той беше "умен и
наблюдателен" и поддръж-
ник на евреите, спомня си
бившият израелски преми-
ер за Путин.

Според Бенет решение-
то на руския президент да
не убива Зеленски по
същество е било отстъпка
от целта му да денацифи-
цира Украйна. Освен това
той е бил готов да пре-
разгледа и искането си за

разоръжаване. Бенет е
успял да издейства отс-
тъпки и от страна на
Зеленски и по-конкретно -
отказ от желанието му да
присъедини Украйна към
НАТО. "Останах с впечат-
лението, че и двамата
искат прекратяване на
огъня", сподели Бенет, но
в крайна сметка прегово-
рите не са спрели военни-
те действия. Бенет допъл-
ни, че по онова време е
смятал, че постъпва
правилно, посещавайки

Москва в опит да посред-
ничи за прекратяване на
войната. Оттогава обаче
са изминали 10 месеца и
в крайна сметка не е ясно
какво въздействие е
оказала срещата му с
Путин.

Сега ситуацията е
различна, каза Бенет и
добави, че е "легитимно"
новият премиер Бенямин
Нетаняху да промени
политиката на Израел по
отношение на руско-
украинската война. ç

През декември
2019 г. Мушараф

бе осъден от
Специалния съд
на Пакистан на
смърт заради

държава измяна
във връзка с

това, че е
отменил конститу-
цията и е въвел
извънредното
положение в
страната през

2007 г.

Китай заяви, че взаим-
ното политическо доверие
с Русия продължава да се
задълбочава, след като ки-
тайският зам.-министър на
външните работи Ма Чжа-
осюй посети Русия през
миналата седмица и се
срещна с руския министър
на външните работи Сер-
гей Лавров, предаде Рой-
терс.  Китай иска да рабо-
ти с Русия за прилагане на
тяхното стратегическо пар-
тньорство и да насърчава
по-нататъшния напредък в
техните отношения, се каз-
ва в изявление на китайс-
кото външно министерство,
цитирано от Епицентър.

Руският външен министър Сергей Лавров се срещна в Москва с
китайския зам.-министър на външните работи Ма Чжаосюй. Лавров
заяви, че отношенията на Москва с Китай нямат ограничения и че

въпреки, че между двете страни няма официален военен съюз, техните
отношения са от много по-висше и широкообхватно естество.

Âçàèìíîòî äîâåðèå ìåæäó Êèòàé è Ðóñèÿ ñå çàäúëáî÷àâà
Китайският президент

Си Дзинпин и руския му
колега Владимир Путин
обявиха стратегическо
партньорство в Москва
преди година, целящо да
парира влиянието на САЩ.
Двамата лидери тогава ка-
заха, че в това партньорс-
тво няма да има сфери, в
които сътрудничеството ще
бъде забранено.

Изявлението бе разп-
ространено в момент на
ново напрежение между
Китай и САЩ около  сва-
лянето от американските
ВВС на китайски балон над
американското въздушно
пространство. Вашингтон

определи балона като шпи-
онски, докато Китай каза,
че става дума за балон, из-
ползван в метеорологията
и за други научни цели.
Полемиката доведе до от-
лагане на визитата в Ки-
тай на американския дър-
жавен секретар Антъни
Блинкън.

В изявлението на китай-
ското външно министерст-
во относно посещението
на Ма в Русия не се спо-
менава Украйна. Китай се
въздържа да осъди или да
нарича "инвазия" случва-
щото се в Украйна, което
Русия нарича "специална
военна операция. ç

Бившият пакистански прези-
дент Первез Мушараф почина вче-
ра в болница в Дубай след про-
дължително боледуване. Первез
Мушараф бе на 79 г. Той бе отст-
ранен от властта в Пакистан през
2008 г. Мушараф, бивш генерал с
четири звезди, бе назначен наче-
ло на сухопътните сили на Пакис-
тан от Наваз Шариф през 1998 г.,
който по онова време беше пре-
миер на страната. Година по-къс-
но Мушараф завзе властта  в Па-
кистан с безкръвен преврат. През
2001 г. той се обяви за президент

Ïî÷èíà áèâøèÿò ïðåçèäåíò íà Ïàêèñòàí Ïåðâåç Ìóøàðàô
на страната, като запази и поста
на премиер и на началник на су-
хопътните сили. През 2002 г. пре-
зидентският му мандат бе удължен
с 5 г. През февруари на 2008 г. на
парламентарните избори победи
опозицията и така се стигна до им-
пийчмънт на Мушараф през ап-
рил. След това той отпътува за Лон-
дон.

През 2013 г. Мушараф се вър-
на в Пакистан за участие в пар-
ламентарните избори. Но срещу
него бяха заведени няколко дела.
Бе издадена и заповед за ареста

му и му бяха повдигнати офици-
ални обвинения. Мушараф бе пос-
тавен под домашен арест. През
2016 г. той получи разрешение
да напусне страната за лечение,
но обеща, че ще се върне, за да
се предаде на съдебните власти.
През последните години Мушараф
живееше в Дубай. През юни 2022
г. близките на Мушараф съобщи-
ха, че той е приет в болница за-
ради заболяването амилоидоза,
което е нелечимо и което му е
било диагностицирано още през
2018 г. ç
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Българският футбол тряб-
ва да се обедини и да изис-
ква от държавата по-добри
условия. Това призова тре-
ньорът на Левски Станимир
Стоилов. Според него пър-
венството трябва да бъде
подновено през март. "Фут-
болните хора, футболният съ-
юз, клубове да се обединим,
да създадем една стратегия
и план, в който да включим
държавата - ако иска добро-
волно, ако не, ще протести-
раме за по-добри условия",
каза Стоилов пред БНТ.

"Февруари месец няма
кой да дойде на стадиона,
като температурите са -10,
понякога дори -15 градуса.
Лесно е иначе да се "лежи"
на програмата, но футболът
е бизнес. В България има
два терена, които са с отоп-
ление. Другите всички са
направени като по трудово
обучение. Лесно е да сто-
иш на бюрото и да казваш
нещо, но трудно е за тези,
които работят. Най-лесният
отговор е "не може да ста-
не". Левски иска да напра-
ви футболен бизнес, а това
няма как да стане като иг-
рае на -10 градуса и леде-
на пързалка", коментира
още треньорът на "сините",
които преди дни се завър-
наха от лагера си в Дубай.

"Изчистихме огромни за-
дължения към хора, инсти-
туции, треньори, бивши фут-
болисти... Остават задълже-
нията към държавата. Ско-
кът е голям, но господин Ив-
ков може да е по-конкре-
тен. Не знам каква тайна
има за плащането на лаге-
ра в Дубай. Парите са пос-
тъпили легално в клуба и
Левски ги е превел за ла-
гера в Дубай. Няма тайна.
Спонсорите нямат желание
да се разгласява. При нас

Готови сме да протестираме
за по-добри условия, заяви
треньорът на Левски

всичко е постъпило на до-
кументи. Ние работим по
банков път", каза Стоилов.

"Паузата беше декември,
януари и до средата на фев-
руари. Два месеца и поло-
вина. Ако се бяхме замис-
лили и паузата беше януа-
ри, февруари и средата на
март щеше да започне пър-
венството. Условията, кои-
то искаме за професиона-
лен футбол щяха да са на-
лице. Моята идея е да нап-
равим футбола както е на
запад. Неслучайно англий-
ските клубове плащат по
100 милиона. Те печелят.
Ние не можем да си позво-
лим да плащаме, защото не
печелим достатъчно. Левс-
ки спечели достатъчно ми-
налата година, но бяха пок-
рити стари ангажименти.
Българският футбол тъне в
мизерни условия за рабо-

та, особено в първите ме-
сеци на годината. От април
до декември имаме добри
условия. Никога не съм каз-
вал, че трябва да се про-
меня шампионата, а прос-
то паузата. Новото първен-
ство може да започне на-
чалото на юли, без да има
една ненужна пауза от 20
дни. Тези небивали твърде-
ния, че ще се играе по топ-
ло време, ние и без това
започваме в средата на
юли, в най-топлото време.

Може да се играе по всяко
време, стадионите имат ос-
ветления", смята Мъри.

"Въпросът е да напра-
вим най-добри условия за
всички. Левски ще загуби
от мача в събота минимум
30-40% от привържениците
най-вече заради минусови-
те температури. Имам съм-
нения, че теренът няма да
е в най-доброто състояние.
Както и да го чистиш, ще
замръзне. Към момента са-
мо нашият стадион и на Лу-

догорец има отопление.
Следващата зима ще е съ-
щият проблем. Проблеми-
те трябва да се решават, а
не само да ги игнорираме.
За съжаление е нямало ни-
какви разговори. Ние нап-
равихме предложение да
се помисли за това. Те ни
казаха "добре, догодина".
Ето поредното предложе-
ние. Като дойде април ме-
сец, тази тема няма да я
дискутираме до декември.
Ако имаме условия, терен
с отопление, температури-
те могат да се компенси-
рат. Аз съм съгласен, ако
ги имаме, да играем и по
Коледа и по Нова година.
Плаща ни се, за да създа-
ваме добрия продукт фут-
бол. Не само някой да да-
ва пари, някой да ги по-
харчи и следващият", каза
Станимир Стоилов.

При подновяването на
първенството Левски ще до-
макинства на Черно море
във Велико Търново на 11
февруари (събота) от 17,30
часа. ç

Ямбол нанесе пър-
ва загуба на Рилски
спортист от началото
на сезона след успех
с 86:80 като домакин
в зала "Диана" в мач
от 19-ия кръг в Нацио-
налната баскетболна
лига за мъже (НБЛ).
Самоковци приключи-
ха серията си от 17 по-
редни победи в шам-
пионата, но остават
начело в класирането,
докато Ямбол вече за-
ема осмо място с ак-
тив 6-11.

Черноморец спря
серията от две поред-
ни успеха на ЦСКА,
след като го победи у
дома със 100:84 в дру-
га от кръга. "Акулите"

Президентът на БФС Борислав
Михайлов заяви в интервю за
агенция БЛИЦ, че навремето,
когато той е бил футболист,
отборите са се подготвяли
в България и са тренирали
на сгурията в снега.

- Здравейте, г-н Михайлов. Предстои
след няколко дни откриването на фут-
болния шампионат, какви са вашите очак-
вания?

- Всички отбори доста сериозно са се
подготвили и се надявам и времето да по-
могне, за да има нормални условия за про-
тичане на първенството. Както беше ос-
порван първият полусезон, мисля че ще
бъде още по-оспорвано - както за първите
места, така и за отборите, които се борят
да не изпаднат.

- Водещите ни тимове Лудогорец, Лев-
ски, ЦСКА, Славия, Локомотив (София)
и Берое се подготвяха в Анталия, Белек
и Дубай. Кога смятате, че в България ще

Íàâðåìåòî òðåíèðàõìå íà ñãóðèÿòà â ñíåãà, ðàçêðè ïðåçèäåíòúò íà ÁÔÑ
има условия за нормално протичане на
футболна подготовка?

- Самото географско положение и кли-
матичните особености на нашата страна не
позволяват януари и февруари отборите да
се готвят в България и заради това тези,
които имат финансови възможности, оти-
ват в чужбина. Навремето, когато аз игра-
ех, се подготвяхме в България. Тренирахме
на сгурията в снега, правехме повече фи-
зическа подготовка, но на терен рядко из-
лизахме.

- Треньорът на Левски Станимир Стои-
лов се оплака, че те се подготвят на топ-
ло в Дубай, а тук ги очакват кошмарни
условия, и призова да се променят дати-
те на първенството. Има ли такава опция?

- Датите за първенството няма как да се
променят, защото програмата е изтеглена и
всички отбори знаят от миналата година ко-
га ще играят. Тази полемика я има от много
години. Много хора са я коментирали, дава-
ли са съвети, но така или иначе България не

е нито Русия, нито е Финландия или Шве-
ция. Ние сме европейска държава и какви
всички около нас играят по същото време,
когато ние играем. Това, че някои отбори
се готвят на топло, това не означава, че не
знаят, че като се върнат тук ще бъде като
там. Тук не е нито Дубай, нито Турция, тук е
България.

- Очаквате ли, тъй като сме в Бълга-
рия и сме свидетели на балкански страс-
ти, да има нови атаки срещу БФС - да-
ли за съдии, дали за формат на пър-
венство?

- Аз съм готов, но така или иначе пос-
ледните години благодарение и на нашите
лицензионни правила, които клубовете все
повече спазват, много от терените се нап-
равиха, всички стадиони имат осветление.
Нашето първенство като тези по телевизи-
ята изглеждат доста добре. Терените ни не
изглеждат зле. Може да видите в съседна
Сърбия и Хърватия дали терените са по-
добри от нашите. Със сигурност не.

ЦСКА победи Пирин с 2:1 на "Българска армия" в последната си контрола от зимната пауза.
Мачът бе предшестван от официално представяне на всички играчи, на които "червените"

ще разчитат до края на сезона. Единственото ново попълнение в тима през зимата е
Тобиас Хайнц, който стартира сред резервите. Головете отбелязаха: 1:0 Брадли де Нойер

(на снимката с номер пет - 36'), 2:0 Дюкенс Назон (65'), 2:1 Владимир Медвед (82').

ßìáîë íàíåñå ïúðâà çàãóáà
íà Ðèëñêè ñïîðòèñò

доминираха през це-
лия мач и вече имат
осем победи и 10 за-
губи в актива си. "Чер-
вените" остават с ба-
ланс 9-8. Столичани
бяха без центъра си
Андрей Иванов, който
е с травма и ще от-
съства повече от ме-
сец. Дебют пък напра-
ви новото попълнение
Таменанг Чо.

Берое взе важна по-
беда над Левски, като
го надви у дома със
78:71. Двубоят бе рав-
ностоен с няколко сме-
ни на водачеството, но
домакините показаха
повече хъс за успеха в
края. Старозагорци ве-
че са с актив от 8 по-

беди и 10 загуби, дока-
то "сините" са с 10-7.

Плевеският Спар-
так показа, че излиза
от кризата, след като
записа трета поредна
победа. Плевенчани
спечелиха гостуването
си на Академик (Плов-
див) с 90:77. Така Спар-
так вече е с актив 10-
8. Академик остава с
баланс 6-11.

Балкан успя да из-
мъкне минимална по-
беда като гост на Чер-
но море Тича. Шампи-
оните стигнаха до 88:85
във Варна и вече са с
актив от 13 победи и 4
загуби. "Моряците" ос-
тават с 5 успеха от 17
мача. ç

Станимир Стоилов
официално

се кандидатира
за член на

Управителния
съвет на

сдружението
"Левски

на левскарите"
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Капитанът на България
за Купа "Дейвис" Вален-
тин Димов даде интервю
за БЛИЦ след победата
над Нова Зеландия.
Националите спечелиха с
3:1 успеха и постигнаха
историческо класиране
за Световна група I на
турнира.  Димов отговори
на въпросите ни от дру-
гия край на света - Край-
стчърч, където "лъвовете"
се радваха на мощна
подкрепа от 50-ина бълга-
ри.

- Коментарът ви за
случилото се?

- Страхотна емоция е -
за нас и за всички фено-
ве. Еуфорията е голяма,
много съм горд от момче-
тата, от целия екип, от
всички, които стоят зад
нас и помагат за осъщес-
твяването на целта. Ние
сме страхотен отбор.
Едно голямо семейство
сме, в което всеки си
изпълнява задълженията
със сърце и огромно
раздаване.

- Впечатлени ли сте от
подкрепата на българска-

Българският национален тим за първи път ще играе в елитната дивизия
на неофициалното световно отборно  първенство по тенис

Марица (Пловдив)
загуби първи мач във
волейболния ни елит
от ноември 2015 годи-
на. Шампионките отс-
тъпиха на ЦСКА с 2:3
(24:26, 26:24, 25:21,
22:25, 13:15) гейма в
драматичен трилър в
зала "Васил Симов" в
София в двубой от ос-
мия кръг в Национал-
ната волейболна лига
при жените. Отборът
на Марица записа 145
мача без загуба в род-
ния елит, което е аб-
солютен рекорд не са-Младият отбор на ЦСКА показа характер и стигна до престижна победа

Âîëåéáîëèñòêèòå íà ÖÑÊÀ ïðåêúñíàõà
íåâåðîÿòíàòà ñåðèÿ íà Ìàðèöà

мо за българския, но
и за световния волей-
бол.

За ЦСКА най-резул-
татна стана Йоана Ата-
насова с 19 точки, а
Ива Дудова завърши с
най-много точки за Ма-
рица - 23 точки. Побе-
дата изкачи "червени-
те" на второто място,
като изостават с 5 пун-
кта от лидера Марица.

В другия мач от кръ-
га Славия победи ДКС
Варна с 3:1 гейма в за-
лата си "Панайот Пон-
далов". "Белите" изпре-

вариха Левски във
временното класиране
и вече са на четвърто-
то място.

Волейболният ЦСКА
победи Черно море с
3:0 гейма в своята за-
ла "Васил Симов" в
първия мач от 13-ия
кръг на първенството
при мъжете. Така отбо-
рът на Александър По-
пов излезе временно
на първо място в кла-
сирането, с мач пове-
че от шампиона Хебър,
който гостува на тре-
тия Левски в София. ç

Êàïèòàíúò íà Áúëãàðèÿ:
Î÷àêâàì Ãðèãîð Äèìèòðîâ äà ñå âêëþ÷è
â îòáîðà, çà äà ñòàíåì îùå ïî-ñèëíè

та общност в Нова Зелан-
дия?

- Да, много сме впечат-
лени. Такова нещо не сме
предполагали, че ще ни се
случи. Играем в другия
край на света, а ни подк-
репят толкова много
сънардодници. Имаше
около 50-ина българи на
трибуните, един от тях
беше с тъпан. Страхотно
е, много сме им благодар-
ни. Те направиха така, че
все едно сме домакини,
въпреки че гостуваме в
Нова Зеландия.

- Сладкият успех
дойде след трудна побе-
да на Мико Кузманов
над първата ракета на
Нова Зеландия Аджийт
Рай. Имахте ли притес-
нения, че може да се
разминем с крайната
победа?

- Всичките срещи бяха
трудни. В Купа "Дейвис"
няма лесен мач. Двойка-
та ни Донски и Нестеров
също беше много близо
до успеха, но малко не
ни достигна и се наложи
Мико да играе втори мач

на сингъл. Двубоят му
беше много емоционален,
имаше обрати. Дъждът го
прекъсна за 3 часа и
адреналинът се покачи
още повече. Но пък това
направи победата още
по-сладка. Изпълнихме
задачата по най-добрия
начин. Всеки от нас се
грабна от различни
краища на света и се
събрахме в Нова Зелан-
дия. Пътуването беше
тежко, имаше премеж-
дия, но най-важното е, че
целта е постигната и
влязохме в историята.

- Кога летите обратно
към родината?

- След няколко часа.
Ще летим през Оукланд,
после Доха и след това
Истанбул. Отново ни чака
дълъг път.

- Чувствате ли се
герои?

- Не бих казал, че сме
герои. Изключително горд
съм, че съм българин в
този момент. Много сме
радостни, че зарадвахме
най-вече нашите сънарод-
ници в Нова Зеландия. Те

много ни помогнаха, беше
страхотно.

- На кого посвещавате
победата?

- Тя е за всички, за
цяла България, за целия
ни спорт. За целия ни
отбор, който се раздаде
максимално, за федераци-
ята ни по тенис, която ни
помага и съдейства с
всичко необходимо. Побе-
дата е и за всичките ни
близки и хората, които ни
подкрепят по един или
друг начин. Много хора
остават зад завесата, не
се виждат, но без тяхната
помощ няма как да успя-
ваме.

- Каква ще бъде целта
на България в Световната
група I на Купа "Дейвис"?

- Ясно е, че ще ни бъде
много трудно, но целите
ни винаги са най-високите.
Всяко стъпало е по-трудно,
предизвикателството е по-
голямо, но спортистите за
това живеем. И за емоция-
та най-вече. В момента
искаме да се насладим на
успеха. Има време до
септември, но със сигур-

ност апетита идва с побе-
дите и смятам, че всички
са страшно мотивирани да
продължим да побеждава-
ме и да радваме феновете.

- Получихте ли позд-
равления и от първата ни
ракета Григор Димитров и
в бъдеще ще разчитате ли
на него?

- Тепърва преглеждаме
многото съобщение в
телефоните ни. Досега
празнувахме с феновете и
в съблекалнята, където
имаше наш сънародник с
тъпан. Телефонът ми вече
прегря. Относно Григор
Димитров - надявам се в
следващите мачове да ни
подкрепи и да вървим
заедно напред.  Искам да
благодаря на целия ми
екип, на момчетата за
себераздаването. Минахме
през немалко трудности,
включително и наводнени-
ето в Оукланд, което ни
засегна. Дойдохме в
Крайстчърч ден по-късно,
но никой не каза, че е
уморен от тежкото пътува-
не. Всички сме свършихме
работата. ç

От стр. 1
Мачът се проточи заради проливен

дъжд и приключи малко след 9 часа
българско време. Рай проби Мико за
2:1 в първия сет, но веднага след това
срещата беше прекъсната за повече от
три часа. След подновяването на игра-
та Кузманов спечели пет поредни гей-
ма от 1:3 до 6:3.

Пловдивчанинът поведе с пробив за
2:1 във втория сет, но допусна израв-
няване при 3:3. Рай успя да пробие
още веднъж в края на сета и изравни
резултата след 7:5, което прати сре-
щата в решителна трета част. В нея Куз-
манов показа по-голямата си класа и
поведе с пробив за 3:2. След това бъл-
гарският тенисист беше стабилен на

Ðîäíèÿò òåíèñ ñ èñòîðè÷åñêè óñïåõ
собствен сервис и ликува след 6:4. Съ-
отборниците му веднага се втурнаха към
него, за да го прегръщат и заедно да
празнуват историческото класиране в
Световната група I на Купа "Дейвис".

Часове по-рано при двойките Алек-
сандър Донски и Пьотр Нестеров има-
ха много трудни съперници - Майкъл
Винъс (№16 в световната ранглиста на
двойки) и Артьом Ситак (№132 на двой-
ки). Българският дует успя да спечели
сет, но отстъпи с 3:6, 6:3, 3:6.

В първата среща от спора между
България и Нова Зеландия Алексан-
дър Лазаров надви Рай (7:6(1), 6:2),
а Кузманов записа успех във втория
мач след обрат над Киринпал Пану -
5:7, 6:3, 6:2. ç

В Нова Зеландия бяхме като домакини, много сме благодарни на сънародниците
ни за невероятната подкрепа, каза Валентин Димов.
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Астрономите откриха
12 нови луни около Юпи-
тер, с което общият им
брой достигна рекордните
92, предаде АП.

Това е повече от всяка
друга планета в нашата
Слънчева система. Са-
турн, някогашният лидер,
е на второ място с 83
потвърдени луни.

Луните на Юпитер бяха
добавени наскоро към
списъка, воден от Центъ-
ра за малки планети на
Международния астроно-
мически съюз, каза Скот
Шепърд от института
"Карнеги", който е част от
екипа.

Новите луни бяха
открити с помощта на
телескопи в Хавай и Чили
през 2021 и 2022 г., а
орбитите им бяха потвър-
дени с последващи наб-
людения.

Тези най-нови луни са

През 2023 г. Русия, Индия
и Европейската космическа
агенция планират да дадат на-
чало на мисии до Луната, как-
то и в по-далечния космос,
предаде Би Би Си.

 Това ще стане, след ка-
то миналата година бе да-
ден старт на програмата "Ар-
темис 1" ("Артемида 1") на НА-
СА. В рамките й бе осъщес-
твен безпилотен полет око-
ло Луната с космическата
капсула "Орион" създадена
да върне хора на повърхност-
та на естествения спътник на
Земята.

Индия планира да стар-
тира мисията "Чандраян-3"
през юни 2023 г., като тя
включва спускаем модул и
роувър за изследване на
лунната повърхност. Страна-
та за първи път достигна ес-

Не можем да видим чер-
ните дупки. Ето защо е
трудно да установим какъв
е броят им в необятната
Вселена. Това не означава
обаче, че не можем да се
пробваме.

Знаем, че черните дуп-
ки със звездна маса пред-
ставляват рухнали ядра на
мъртви масивни звезди и
сега ново изследване, кое-
то взима предвид начина,
по който тези единични или
двойни звезди се образу-
ват и еволюират, успява да
изчисли приблизителния
брой на въпросните черни
дупки със звездна маса.

Броят е поразителен -

Астрономи откриха 12 нови луни
около Юпитер

с размери от 1 до 3 кило-
метра, според Шепърд.

"Надявам се, че в
близко бъдеще ще можем
да заснемем една от тези
външни луни в близък
план, за да определим
по-добре произхода им",
каза той.

През април Европейс-
ката космическа агенция
ще изпрати космически
апарат към Юпитер, за да
проучи планетата и някои
от най-големите ? ледени
луни. През следващата
година НАСА ще изстреля
"Европа Клипър" (Europa
Clipper), за да изследва
едноименната луна на
Юпитер, която може да
крие океан под замръзна-
лата си кора.

Шепърд, който преди
няколко години откри
множество луни около
Сатурн и досега е участ-
вал в откриването на

общо 70 спътника около
Юпитер, очаква броят на
луните на двата газови
гиганта да продължи да
нараства.

В орбита около Юпи-
тер и Сатурн има изоби-
лие от малки луни, за
които се смята, че са
фрагменти от някогашни
по-големи спътници,
които са се сблъскали
една с друга или с коме-
ти или астероиди, каза
Шепърд. Същото важи и
за Уран и Нептун, но те
са толкова отдалечени,
че това прави откриване-
то на луни около тях
доста по-трудно.

За сведение, Уран има
27 потвърдени луни,
Нептун - 14, Марс - две, а
Земята - една. Около
Венера и Меркурий
естествени спътници не
са открити.

Новооткритите луни на

Предстоящи
мисии до
Луната през
2023 г.

тествения спътник на Земя-
та през 2008 г., когато реа-
лизира "Чандраян-1", пише
БТА. Русия подготвя начало-
то на мисия "Луна 25" за юли
2023 г., като целта е да бъ-
дат взети проби от южния
полярен регион. Китай обя-
ви планове с Русия за съз-
даване на съвместна база
на Луната до 2035 г., но все
още не е изготвен график
за това.

Целта на космическите
сили като САЩ, Русия и
Китай е да направят бази
там, в които да живеят ас-
тронавти, обяснява д-р
Джонатан Макдауъл, аст-
роном в Центъра по аст-
рофизика "Харвард-Смит-
сониън" в САЩ. "Луната ще
използва като трамплин
към места като Марс", до-
пълва той. "Страхотно мяс-
то е за тестване на техно-

логии за далечния космос".
НАСА ще изстреля своя

космически кораб "Сайки"
(Psyche) през лятото на 2023
г., за да изследва астероид,
за който се смята, че е ос-
татък от планета, създадена
в най-ранния период на
Слънчевата система.

Европейската космическа
агенция (ЕКА) - организация,
подкрепяна от 22 европейс-
ки държави, планира да из-

стреля своя апарат за изс-
ледване на ледените луни на
Юпитер (Jupiter Icy Moon
Explorer - JUICE) през април
2023 г. Той ще търси призна-
ци на живот в лед, за който
се смята, че се намира под
повърхността на три от лу-
ните на Юпитер - Ганимед,
Калисто и Европа.

Китай планира да изстре-
ля телескопа "Сюнтян" в нис-
ка околоземна орбита през
декември 2023 г., за да кар-
тографира далечни звезди и
черни дупки.

 Страната вече изпрати
свои апарати на Луната и
Марс, а също така строи кос-
мическа научноизследовател-
ска станция, наречена "Тян-
гун", отбелязва Би Би Си.

Американската компания
"СпейсЕкс" на предприема-
ча Илон Мъск се готви да
изпрати японския милиардер
Юсаку Маедзава и още осем
души на пътуване около Лу-
ната в края на 2023 г. Това
ще бъде първата мисия на
космическия кораб "Стар-
шип" (Starship), който има ка-
пацитет да транспортира до
сто души.

Изследване изчислява броя на
черните дупки във Вселената

40 квинтилиона, или
40 000 000 000 000 000 000
черни дупки. Те съставля-
ват приблизително 1 про-
цент от цялата нормална
материя в наблюдаемата
Вселена.

Все още не знаем доста
неща за черните дупки, но
ако определим приблизи-
телния им брой, вероятно
ще разплетем част от мис-
терията им. Можем да нап-
равим това, като проучим
историята на масивните
звезди във Вселената.
Впоследствие ще можем да
изчислим броя на черните
дупки (с най-различен
обем). Подобна информа-

ция ще хвърли повече свет-
лина върху растежа и ево-
люцията на свръхмасивни-
те черни дупки, чиято маса
е милиарди пъти по-голяма
от слънчевата.

Астрофизикът Алекс Си-
цила от Международната
школа за модерни изслед-
вания (SISSA) в Италия оба-
че подхождат по-различен
начин. Те включват единст-
вено черните дупки, които
са се получили при еволю-
цията на единична или
двойна звезда и отчитат
ролята и на сливанията на
черните дупки (този брой
може да се определи на ба-
зата на данните от грави-

тационните вълни, които
образуват черни дупки с
малко по-високи маси). По
този начин изследователи-
те успяват да изчислят сте-
пента на раждане на чер-
ни дупки със звездна маса
между 5 и 160 пъти по-го-
ляма от слънчевата в рам-
ките на живота на Вселе-

ната. Оказва се, че би
следвало да има приблизи-
телно 40 квинтилиона чер-
ни дупки със звездна ма-
са, разпръснати из наблю-
даемата Вселена днес, ка-
то най-масивните са полу-
чени от сливанията на би-
нарни черни дупки в звез-
дни купове.

Юпитер все още нямат
имена. Шепърд каза, че
само половината от тях

са достатъчно големи -
поне 1,5 км или повече -
за да им се даде име.
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ÁÍÒ 1

05.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Иванов

09.20 100% будни - сутрешно токшоу
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
13.00 Последният печели /п/
14.15 Тренк, малкият рицар - анимационен

филм
14.45 Семейството на джиновете 2020 -

анимационен филм
15.15 Колкото повече сме заедно - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg
22.00 Да надживееш Ескобар - 60-сериен

тв филм /Колумбия, 2017 г./, 1 епи-
зод, режисьори: Луис Алберто Рест-
репо, Хуан Карлос Васкес, Хорхе Сан-
довал, в ролите: Хуан Пабло Урего,
Наташа Клаус, Ампаро Гризалес (16)

23.00 По света и у нас
23.25 Демонът на империята - 10-сериен

тв филм /България, 1971 г./, 1 се-
рия, режисьор Вили Цанков, в роли-
те: Илия Добрев, Георги Калоянчев,
Коста Цонев, Васил Попов, Руси
Чанев и др.

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

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

ÁÍÒ 3

06.00 Европейско първенство по биатлон:
смесена щафета

07.35 В търсене на съвършенството - доку-
ментален филм

08.00 Арена спорт
08.45 Зала на славата: Бончо Генчев
09.00 Световна купа по конен спорт -

репортаж от Амстердам
09.55 Йога с Марлене - предаване за здра-

вословен начин на живот /6 епизод/
10.35 Световна купа по ски-алпийски дис-

циплини: слалом /мъже/ - разговор
с участници в Международния фес-
тивал на планинарското и екстремно
кино

12.55 Спортни новини
13.00 ФИФА Световно първенство 2022:

Катар - Еквадор, среща от груповата
фаза

15.00 Електрическа Одисея - магазинно
предаване за шампионата за елект-
ромобили "Екстрийм Е" /20 епизод/

15.30 Ветроходство: Гран при на Сингапур
- обзорна програма

15.55 Арена спорт
16.40 Гостите на "Банско филм фест" 2022:

Дойчин Боянов /България/ - разго-
вор с участници в Международния
фестивал на планинарското и екст-
ремно кино

17.00 Телепазарен прозорец
17.15 Последният печели - забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу
18.15 В открития космос - документален

филм /8 епизод/
18.45 ФИФА Световно първенство 2022:

Англия - Иран, среща от груповата
фаза

20.50 Зала на славата: Бончо Генчев
21.05 Юбилеен концерт на дует "Мания" с

участието на: група "Акага", Орлин
Павлов, Таня Тингарова, Калоян Пав-
лов и др.

22.35 Спортни новини
22.45 Ханибал сериен филм /САЩ 2013 г./,

режисьори: Дейвид Слейд, Майкъл Ри-
мър, Гилермо Наваро и др., в ролите:
Хю Денси, Мадс Микелсен, Каролин
Давернас, Хетиен Парк и др. /1 епи-
зод/ (16)

23.30 ФИФА Световно първенство 2022:
Сенегал - Нидерландия, среща от
груповата фаза

01.25 Спортни новини

01.35 ФИФА Световно първенство 2022:
САЩ - Уелс, среща от груповата фаза

03.30 Европейско първенство по биатлон:
смесена щафета

bTV

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

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

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

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

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

риал, с. 5, еп. 4
21.00 Премиера: "Мрежа от лъжи" - сериал,

еп. 6
22.00 Премиера: "Кланът" - сериал, еп. 21
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. 23, 24
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Огледален свят" /п./ - сериал

bTV ACTION

06.00 Анимационен блок: "Дракони: Над-
превара до предела" - сериал, еп.
17 - 20

08.00 "Дъф и Вазовски" - сериал, еп. 1
09.00 "Чък" - сериал, с. 4 еп. 18
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 11
11.00 "Мръсният Джон: Историята на Бети

Бродерик" - сериал, еп. 8
12.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 8
13.00 "Опасна зона" - екшън, приключенс-

ки, трилър (САЩ, 1994), в ролите:
Стивън Сегал, Майкъл Кейн, Джоан
Чен, Джон Макгинли, Били Боб Тор-
нтън, Ричард Хамилтън и др.

15.00 "Дъф и Вазовски" - сериал, еп. 2
16.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 19
17.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 9
18.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 19, еп. 1
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с. 5, еп. 12
20.00 Екшън в 8: "Съдебна зала: Ел Ей" -

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

еп. 9
22.00 Бандата на Екшън: "Американски тю-

лени" - екшън, трилър (САЩ, 2000),
в ролите: Джим Фицпатрик, Грег
Колинс, Тай Милър, Джеймс Хикс,
Велизар Бинев, Башар Рахал, Мегле-
на Караламбова, Ицхак Финци, Мак-
сим Генчев, Асен Блатечки  [14+]

00.00 "Последното кралство" - сериал, с. 4,
еп. 9

01.00 "Закон и ред: Специални разследва-
ния" - сериал, с. 19, еп. 1

02.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 9
03.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 12
04.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 19

bTV COMEDY

06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 4, еп. 12,
13

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 "Талисманът" - романтичен, драма

(САЩ, 2012), в ролите: Зак Ефрон,
Тейлър Шилинг, Блайд Данър, Райли
Томас Стюарт и др.

12.00 "Боб и Абишола" /п./ - сериал
13.00 "Маркъс" /п./ - сериал
14.00 "Съседката Милева" /п./ - сериал
15.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
16.00 "Татковци" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
17.30 "Комиците и приятели" /п./
18.00 "Татковци" - сериал, еп. 39
19.00 "Маркъс" - сериал, с. 2, еп. 20
19.30 "Комиците и приятели" /п./
20.00 Премиера: "Съседката Милева" - се-

риал, еп. 16
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 8,

еп. 6
22.00 "Боб и Абишола" - сериал, еп. 5, 6

23.00 "Шитс Крийк" - сериал, с. 2, еп. 8, 9
00.00 "Царете на хаоса" - комедия (САЩ,

2005), в ролите: Шон Уилям Скот,
Джони Ноксвил, Джесика Симпсън,
Ем Си Гейни и др.

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. 47

bTV Cinema

05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 5, еп.

18, 19
08.00 "Човек от стомана" - фентъзи, екшън,

приключенски (САЩ, Канада, Вели-
кобритания, 2013), в ролите: Хенри
Кавил, Ейми Адамс, Майкъл Шанън,
Даян Лейн, Ръсел Кроу, Антье Трауе,
Кевин Костнър, Айелет Цурер, Ло-
рънс Фишбърн и др.

10.45 "Добрият доктор" - сериал, с. 3, еп.
1, 2

12.45 "Живи машини" - фантастика, трилър
(Испания, България, 2014), в ролите:
Хавиер Бардем, Антонио Бандерас,
Биргите Хьорт Соренсен, Мелани Гри-
фит, Башар Рахал, Албена Ставрева

15.00 "Беглец" - драма (САЩ, 2015), в
ролите: Никълъс Кейдж, Сара Пол-
сън, Питър Фонда, Кони Нилсен, Крис-
тофър Бери и др.

16.45 "Човекът, който познаваше безкрай-
ността" - биографичен, драма (Вели-
кобритания, САЩ, Сингапур, 2013), в
ролите: Джереми Айрънс, Тоби Джо-
унс, Джереми Нортъм, Дев Пател,
Стивън Фрай, Кевин Макнали и др.

19.00 "Боуфингър" - комедия (САЩ, 1999),
в ролите: Стив Мартин, Еди Мърфи,
Хедър Греъм, Кристин Барански,
Джейми Кенеди, Терънс Стамп, Ро-
бърт Дауни мл. и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Куийн и Слим" - кримина-

лен, романтичен, (САЩ, Канада, 2019),
в ролите: Даниел Калуя, Джоди Тър-
нър-Смит, Бокийм Уудбайн, Клоуи Се-
въни, Индиа Мур, Бенито Мартинес

23.45 "Престъпник" - фантастика, екшън,
трилър (Великобритания, САЩ, 2016),
в ролите: Кевин Костнър, Райън Рей-
нолдс, Гал Гадот, Гари Олдман, Томи
Лий Джоунс, Джорди Мойя, Антье
Трауе, Скот Адкинс и др. [14+]

02.15 "Измамените" - трилър, драма, вое-
нен (САЩ, 2017), в ролите: Ел Фа-
нинг, Колин Фарел, Никол Кидман,
Кирстен Дънст, Ангари Райс, Уейн
Пер, Мат Стори

04.00 "Призрачна история" - фентъзи, ро-
мантичен, драма (САЩ, 2017), в ро-
лите: Кейси Афлек, Руни Мара, Мак-
колм Сифъс мл., Кенийша Томпсън,
Ясмина Гутиерес 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" - сериал
13.30 "Остани с мен: Завинаги" - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA

16.10 "Пресечна точка"
17.00 "Семейни войни" - тв игра
18.00 "Голямото преследване" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон)
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" - сериал, сезон 1
00.30 "Черният списък" - сериал, сезон 6
01.20 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 1
02.00 "Песента на живота" - сериал
03.40 "Остани с мен: Завинаги" - сериал /п/

Äèåìà

06.45 "Снайперисти" - сериал, сезон 1 /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 "7 секунди" - екшън с уч. на Уесли

Снайпс, Ейдриън Лукис, Тамзин Ауту-
айти, Доби Опарей и др. /п/

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

сезон 3
22.00 "Срещу слънцето" - екшън с уч. на

Стивън Сегал, Матю Дейвис, Такао
Осава, Еди Джордж и др.

00.00 "Рей Донован" - сериал, сезон 3 /п/

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.00 "Домашна Коледа" - романтичен филм

с уч. на Лори Лафлин, Виктор Уебстър,
Гуинит Уолш и др. /п/

08.50 "Коледната среща на татко" - комедия
с уч. на Джеръми Пивън, Джоли
Ричардсън, Оливия-Маи Барет и др.

11.00 "Звездата" - анимационен филм
12.50 "В кадър"
13.20 "Нощта на майките" - комедия с уч.

на Сара Дрю, Патриша Хийтън, Андреа
Логан Уайт, Шон Остин, Трейс Адкинс
и др. /п/

15.20 "Първи контакт" - фантастика с уч. на
Ейми Адамс, Джеръми Ренър, Форест
Уитакър, Майкъл Щулбарг и др. /п/

17.40 "Битка Лос Анджелис: Световна
инвазия" - екшън-фантастика с уч. на
Аарън Екхарт, Бриджит Мойнахан,
Рамон Родригес, Майкъл Пеня /п/

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

21.00 "Маршал" (премиера) - биографичен
филм с уч. на Чадуик Боузман, Джош
Гад, Кейт Хъдсън, Стърлинг К. Браун,
Дан Стивънс, Джеймс Кромуел и др.

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

00.20 "Черната 47-ма година" - екшън с уч.
на Хюго Уивинг, Джеймс Фречвил,
Стивън Рия, Фреди Фокс, Джим
Броудбент, Бари Кеоган, Мо Дънфорд,
Сара Грийн и др. /п/

Тв програма - понеделник, 6 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 Днес преваляванията в Западна България ще
спрат, а на места и облачността ще се разкъса и
намалее. Ще продължи да духа до умерен северо-
западен, в Източна България силен северен вятър.
Остават условията за виелици и навявания. Преоб-
ладаващите минимални температури ще бъдат меж-
ду минус 9° и минус 4°, а максималните - между
минус 4°и 1°. В София минимална - около минус
8°, максимална - минус 3°, - минус 4°.

По Черноморието ще бъде облачно с преваля-

вания от сняг. Ще духа силен северен вятър и ще
има виелици. Максимални температури: между 0°
и 2°. Температурата на морската вода е 7°-8°.
Вълнението на морето ще бъде 4-5 бала.

В планините ще бъде предимно облачно с пре-
валявания от сняг. Ще духа умерен и силен севе-
роизточен вятър. Максимална температура на ви-
сочина 1200 метра - около минус 8°, на 2000
метра - около минус 15°.

НИМХ/БТА

Кино Нова, 21.00 ч., "Маршал" (премиера) - биографичен
филм с уч. на Чадуик Боузман, Джош Гад, Кейт Хъдсън,
Стърлинг К. Браун, Дан Стивънс, Джеймс Кромуел и др.
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Карнавалът във Вене-
ция бе открит на 5 февру-
ари вечерта със зрелищен
спектакъл на голяма
плаваща платформа,
преминала през целия
Канале гранде, от зоната
пред железопътната гара
"Санта Лучия" до площад
"Сан Марко".

Спектакълът се нарича
"Оригинални мечтатели".
В него участваха 50 артис-
ти - клоуни, актьори и
акробати, съпровождани
от музика на перкусионис-
ти и от изпълненията на
оперен квартет. А мотото
на карнавала е: "Отдели
време за оригиналните
знаци".  Под оригинални
знаци се разбират разно-
родните зодиакални
знаци, знаците на четири-
те природни елемента  -
огън, вода, въздух и земя,
но също и всички знаци и
символи.

Балетът „Ромео и
Жулиета“ е с хореограф
Сабрина Боско
Премиера на балета "Ромео
и Жулиета" от Сергей Про-
кофиев предстои на 8 фев-
руари във Варненската
опера. Хореографията е на
Сабрина Боско, в главните
роли влизат Мартина Пре-
фетто и Федерико Мелла.
В биографията на Боско
балетът на руския компози-
тор заема специално място.
Открива го през 2006 г.,
когато поставя в "Термите
на Каракала" в Рим по
покана на балерината Карла
Фрачи. Главните изпълните-
ли са Мартина Префетто и
Федерико Мелла - едновре-
менно технични и емоцио-
нални, като умело изграж-
дат своите персонажи.
С "Ромео и Жулиета" имат
и шанс за израстване.

Сабина Христова
e с номинация за
най-добър художник
След световната си премие-
ра в Ротердам, филмът "Лу-
ка" на Джесика Удуърт има-
ше своята белгийска пре-
миера в Остенде. Лентата е
копродукция на Белгия,
Италия, Холандия, България
и Армения, с подкрепата на
Националния филмов
център. Сабина Христова
отличиха с "номинацията за
най-добър художник". "За
мен означава много - не
само от професионална
гледна точка, но като
реално доказателство за
силата на творческите
решения", казва Христова.

Íàêðàòêî

�

Седемдесет и третото
издание на фестивала на
италианската песен в Сан
Ремо, което започва на
7 и приключва на 11 фев-
руари,  се очертава доста
интересно за феновете на
италианската музика. Фес-
тивалът ще се проведе на
три места едновременно.
Конкурсната програма и
основните гости са в теа-
тър "Аристон" в Сан Ремо.
Но две допълнителни сце-

По традиция церемонията
ще се проведе на 27 март -
Световния ден на театъра. "Ика-
рите" са сред най-престижни-
те у нас награди за сценични
изкуства.

Антон Радичев е действащ
актьор от Народен театър "Иван
Вазов". Освен в десетки пос-
тановки, той има роли и в над
40 български филма. Радичев
е и сред участниците в преда-
ването от миналото "Клуб НЛО".

Освен номинациите в раз-
личните категории, бяха обя-
вени  седем специални награ-
ди. "Икар" за чест и достойнс-
тво получава актрисата Мария
Стефанова. Награда на "Акт-
Унима" за значим принос в раз-
витието на българското кукле-
но изкуство е за Силва Бъчва-
рова, а "Икар" за преподава-
телска дейност се присъжда на
проф. Анастасия Савинова.

Теодосий Спасов получава
"Икар" за световно турне, пе-
вецът Любо Киров - за принос
към музикално-сценичното из-
куство, а Николай Серафимов
- за постиженията  във варие-
тетното изкуство и мюзикхо-
ла. Награда за цирково изкус-
тво от гилдията на цирковите
артисти получава Лукреция Ма-
рио Малеволти - за високи пос-
тижения в конния жанр. ç

Àíòîí Ðàäè÷åâ
ïîëó÷àâà „Èêàð“
çà èçêëþ÷èòåëåí
ïðèíîñ êúì
áúëãàðñêèÿ òåàòúð

Ôåñòèâàëúò â Ñàí Ðåìî - áîãàò íà èçïúëíèòåëè è ãîñòè

Върху пищно украсена-
та плаваща платформа
имаше колонада, напомня-
ща на колоните на пло-
щад "Сан Марко" във
Венеция, както и огромна
глава на еднорог. Всичко
това бе осветено от
огньове и от светлинно
шоу.

По време на спектакъ-
ла бяха изпълнени сцени,
вдъхновени от опери,
поставяни във венецианс-
кия оперен театър "Ла
фениче", от символиката
на карнавала и от тазго-
дишната тема на проява-
та, а именно зодиакалните
знаци.

В центъра на шоуто
върху плаващата платфор-
ма младата Аличе Барс,
която миналата година
спечели конкурса за най-
красиво момиче на Кар-
навала.

Спектакълът бе гледан

На 90-годишна възраст
почина актрисата Гинка
Станчева, съобщават от Съ-
юза на артистите. "Една от
най-обаятелните актриси от
българската сцена и кино
ни напусна на 90-годишна
възраст. Сърцата ни са раз-
бити!

Допълнително ще публи-
куваме информация за пок-
лонението", се посочва в съ-
общението. Гинка Станчева
е родена на 15 юни 1932 г. в
София. За нея актьорската
професия е призвание и
съдба. Още от малка тя сви-

от хиляди венецианци и
гости на града, струпали
се на двата бряга на
Канале гранде и по трите
моста над него - "Скал-
ци", "Риалто" и "Моста на
Академията". От двореца,
в който се помещава

общината на Венеция,
шоуто проследиха
кметът на града Луиджи
Бруняро и редица поли-
тически представители.
Венецианският карнавал
продължава до 21 февру-
ари. ç

ни ще има на площад "Ко-
ломбо"  и на кораба "Кос-
та Смералда", акостирал
край бреговете на Сан Ре-
мо. За голямата награда на
феста се борят 28 песни.
Основен водещ на фести-
вала е Амадеус, който е
един от любимите  телеви-
зионни водещи. Той ще бъ-
де подпомаган от ветера-
на Джани Моранди.  Побе-
дителят ще определят на 11
срещу 12 февруари. ç

Скъпи приятели, има неизбежни неща
в този наш подарен ни човешки живот.
Така ни е наредено, че двама човеци -
Мъж и Жена, да живеят заедно докогато
единият от тях тръгне нанякъде. На къде
- никой още не знае. Но тежко не на
този, който си тръгне, а на този, който
остане. Зная го от моята майка - вдовица
на 27 години. За това трябва да ценим
всеки ден, когато сме още заедно.

САМО КОГАТО...

Когато се спуснат жестоки мъгли...

Когато безжалостен сняг завали...

Когато е никакво... Нощ или ден...

Макар и случайно спомни си за мен.

Извикай ме някак... В студения мрак...

Без никаква дума и никакъв знак...

И аз ще се върна при теб... Споделен...

Но само когато си спомниш за мен.

Но само когато светът ти тежи...

И всичко... и всичко на мен разкажи...

Ще видиш... Ще светне простора зелен...

И нека тогава забравиш за мен...

Но аз ще те чакам незнайно къде...

И скрит зад голямото синьо перде

когато е никакво... нощ или ден...

ще дойда, щом само си спомниш за мен.

Така ли ще бъде... Кой знае... Дали?

Сега сме щастливи и живи, нали?

И ти не си друга... И аз не съм друг...

Ела... Докосни ме... Аз още съм тук...

Íåäÿëêî Éîðäàíîâ çà òîâà
êàê äà öåíèì âðåìåòî
ñ áëèçêèòå íè õîðà

Îòèäå ñè ãîëÿìàòà àêòðèñà Ãèíêà Ñòàí÷åâà

ри на цигулка, играе балет, рецити-
ра, обича да прави с децата "дома-
шен театър" в двора на дома си в
София.

През 1955 г. завършва актьорс-
ко майсторство във Висшия инсти-
тут за театрално изкуство "Кръстьо
Сарафов" (ВИТИЗ) в класа на проф.
Стефан Сърчаджиев, заедно с Та-
тяна Лолова, Григор Вачков, Хиндо
Касимов, Ицко Финци, Досьо До-
сев и др. При завършването й през
1955 г. проф. Стефан Сърчаджиев е
искал да й пише оценка "седмица".

От 1955 до 1958 г. играе в Дра-
матичния театър в Благоевград. Де-
бютира с ролята на Блага от "Фи-
данките цъфтят" на Славчо  Кра-
сински. Едно от най-ярките й пос-
тижения на благоевградска сцена
е ролята на Мила Драгоданова в
"Полите на Витоша" на Яворов.

Запомнящи са нейните превъп-
лъщения в ролите на графинята в
"Дванайсета нощ" на Шекспир, Ес-
мералда от "Парижката света Бо-
городица" по Виктор Юго.  През
този период е и нейното запомня-

Êàðíàâàëúò âúâ Âåíåöèÿ ñå îòêðè çðåëèùíîÊàðíàâàëúò âúâ Âåíåöèÿ ñå îòêðè çðåëèùíî

що се изпълнение   - Цвета от фил-
ма "Земя" по Елин Пелин на Заха-
ри Жандов. Това е първият бъл-
гарски филм, спечелил участие в
конкурсната програма на фести-
вала в Кан.

През 1957 г. на фестивала в Кан
тя представя България, облечена в
автентична народна носия. Нейна-
та Цвета от "Земя" печели сърцата
на публиката, а председателят на
журито Андре Мороа признава, че
никога няма да забрави "тези иск-
рящи очи". Сред нейните запомня-
щи се роли в Младежкия театър
са Жулиета от "Ромео и Жулиета",
Розалинда от "Както ви се хареса"
от Уилям Шекспир, Катя от "Уни-
жените и оскърбените" от Ф. Дос-
тоевски. Участвала е в над 20 фил-
ма. Сред тях са: "Земя" (1957), "Хай-
душка клетва" (1958), "Любимец  13"
(1958), "Специалист по всичко"
(1962), "Ивайло" (1964), сериалът
"Семейство Калинкови" (1966), "Един
снимачен ден" (1969), сериалът "Но-
щем с белите коне" (1985), "Три Ма-
рии и Иван" (1986). ç


