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Подавам оставка, но като член на ГЕРБ и по-точно
на пловдивската организация на Иван Тотев.
Това заяви кметът на Пловдив Здравко Димитров на

пресконференция. Градоначалникът уточни, че
оставката я подава, за да излезе от градската
организация на партията, оглавявана от бившия кмет
Иван Тотев.

ÃÅÐÁ îñòàíà
áåç êìåò

íà Ïëîâäèâ

Изявлението идва, след като лидерът на ГЕРБ Бойко
Борисов му поиска оставката след серия от скандали
за стадионите на "Ботев" и "Локомотив" и акциите на
Панаира.
Борисов е заблуден от Иван Тотев, коментира

градоначалникът. И смята, че е "накиснат" от градския
лидер на партията. ç

Славия реализира
изключително изгоден
трансфер, като продаде
Кемело Нгуена в Рига
(Латвия). Контрактът е
за три години и влиза в
сила веднага. Президен-
тът на "белите" Венцес-
лав Стефанов потвърди
пред БЛИЦ новина за
продажбата на
22-годишния халф и
направи кратък комен-
тар. "Радвам се много за
Нгуена, тъй като той е
футболист с големи
качества. Талантлив е и
съм сигурен, че в новия
си отбор ще покаже
безспорния си потенци-
ал. Неговият трансфер е
пример и за останалите
футболисти. Всеки,
който се раздава
максимално и играе за
отбора, бива забелязан
и в чужбина и получава
възможност да изкарва
добри пари", каза
Стефанов.
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Властите в Гърция от
вчера прилагат ограни-
чителни мерки в трафи-
ка поради силни снего-
валежи и заледяване. В
област Атика са затво-
рени училища и държав-
ни институции. Работят
само магазините за
хранителни стоки и
аптеките, а градските
автобуси не се движат.
Всички леки коли трябва
да са с вериги. Спряха
влаковете Атина - Солун,
а част от пристанищата
са затворени поради
силни морски бури. В
континентална Гърция по
високите места снегът
натрупа над половин
метър. Пътна полиция
затвори рискови участъ-
ци, а на о. Крит при
спасителна операция
бяха извадени пътниците
от няколко закъсали
леки коли. Властите
призоваха хората да
пътуват само при крайна
необходимост. ç

Мнозинството от
хората, които опреде-
лят политическите си
възгледи като леви
или центристки
(58,4%), смятат,
че на предстоящия
конгрес на БСП
мандатът на настоя-
щия лидер на социа-
листите трябва да
бъде прекратен. Това
показват последните
данни от представи-
телно проучване на
"Сова Харис", поръ-
чано от PIK.BG.

ÑÏÎÐÒ
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од ръководството
на Корнелия Нинова
БСП стигна до
срамната позиция

на пета политическа сила
в парламента, с 235 хил.
гласа и пълен организа-
ционен и политически
блокаж, подсказващ нови
провали!

Това е причината
Пленумът, свикан на 5
февруари т. г., да не
събере кворум!? Объркана
и изплашена, Нинова се
оправдава с лошото
време и зимата, но и с
"вътрешната опозиция,
която искала да провали
участието на БСП в
изборите" на 2 април!?

Ама КОЙ ли й вярва?
Единствено Нинова и
нейното безгръбначно
обкръжение са виновни
за проваления Пленум и
предстоящия изборен
погром. От 2 години
слушаме как все друг е
виновен, все друг пречи и
забива нож в гърба й…

Но да си кажем исти-
ната - всъщност това е
психопатично поведение,
което се нуждае от лече-
ние. Тя едва ли ще раз-
бере, че както бе избра-
на в Грях, така и нейното
"председателство" скоро
в Грях ще изтлее… Защо-
то бе избрана чрез Зад-
кулисие и преврат и не
разбра, че БСП е колек-
тивна партия, че не се
"язди" като кобила и не
се управлява на инат.

Осигуряването на
кворум на Националния
съвет е задача на пред-
седателя и на ръководст-
вото. Пленумът се прова-
ли, а това означава, че
Нинова и сие вече е мал-
цинство в БСП! Феновете
й, като Румен и Теодора
Овчарови, дойдоха, раз-
писаха се и си тръгнаха,
а значи - отписаха я!

Всъщност не опозици-
ята е виновна за прова-
ла, а с действията си
Нинова дезинтересира и
разочарова поколения
социалисти!

Защото задачата да
функционират адекватно
висшите партийни органи
е на председателя - ако
има качествата на
социалист и на лидер!
А под ръководството на
Нинова Националният
съвет блокира, структури-
те на партията се обез-
личиха и лишиха от
съдържание. Неотдавна тя
(по Фройд) каза: "Опитаха
да Ми вземат партията и
парламентарната Ми
група", забравяйки, че
БСП е идейна и колектив-
на партия, с богата
история и светло бъдеще,
а не приватизирана клика
с нейните подлизурковци
и "джуджета"!

Социалисти, време
да си върнем партията
на предстоящия
50-и конгрес!

Явно Нинова това ще
го разбере, но по трудния
начин.

Ñíÿã è ñòóä
áëîêèðàõà
Ãúðöèÿ

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

Íîâ ëèäåð è ëÿâî
îáåäèíåíèå ñ ÁÑÏ
áèõà äîíåñëè
ìíîãî ïî-äîáúð
èçáîðåí ðåçóëòàò,
ñî÷àò äàííèòå
íà „Ñîâà Õàðèñ“
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По последни данни
над 1500 души са заги-
нали в Сирия и Турция
в резултат на опусто-
шителното земетресе-
ние близо до южния
турски град Газиантеп
в понеделник. Съобща-
ва се и за най-малко
7000 ранени в Турция
и над 1000 - в Сирия,
за разрушения и щети
по сградите. В района

на първия трус в турс-
ката област Кахраман-
мараш се намират ла-
гери със сирийски бе-
жанци, предаде БНР.

Първият трус с маг-
нитуд 7,8 по Рихтер и
дълбочина около 18 км
разлюля Югоизточна
Турция, близо до гра-
ницата със Сирия, вче-
ра рано сутринта, до-
като хората още спя-

ха. Земетресението бе-
ше усетено от милио-
ни хора в Турция, Си-
рия, Ливан, Кипър и
Израел. Второ силно
земетресение с магни-
туд 7,6 по Рихтер раз-
люля по обяд провин-
ция Кахраманмараш.
Това съобщи Агенция-
та за бедствията и ава-
риите, предаде Ройтерс.
Трусът е бил на дъл-

бочина от 7 км, а епи-
центърът е бил в ок-
ръг Елбистан.

България веднага
изпрати помощ на
Турция с два военно-
транспортни самолета
"Спартан". Бяха изпра-
тени 15 спасители от
София с екипировката
им и четирима медици
от ВМА с подходяща
апаратура.  11

Явно поредицата
от слаби изборни
резултати показва, че
линията, поддържана
от Корнелия Нинова,
е изчерпана. Още
съществува едно
партийно ядро, което
стои зад сегашния
модел (28,5%), но
според изследването
тези хора са два пъти
по-малко от желаещи-
те промяната.

Преобладаващата
част от ляво- и цент-
ристки ориентираните

Íàä 1500 çàãèíàëè â Òóðöèÿ è Ñèðèÿ
ñëåä äâà îïóñòîøèòåëíè òðóñà

искат оставка на Нинова
îò ñîöèàëèñòèòå

избиратели (47,8%) са
на мнение, че ако на
предстоящия конгрес
на БСП социалистите
се обединят около нов
лидер, ще постигнат
по-висок резултат.

Според 53,8% от
избирателите на ляво
то войната на Нино-
ва срещу президента
Радев ще има негати-
вен ефект, а само
8,3% са на мнение,
че ще има положител-
но влияние.

Засега конфигура-

цията между предста-
вители на БСП,
"Изправи се.БГ",
АБВ, "Движение 21" и
др. предизвиква
значителен интерес
сред потенциалните
избиратели. Към
момента почти поло-
вината (49,7%) от
евентуалните избира-
тели на лявото заявя-
ват, че при определе-
ни обстоятелства биха
гласували за евенту-
ално ново ляво обеди-
нение.  3
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Äåìåðäæèåâ: Ïúòÿò íà Ñêîïèå
êúì Åâðîïà ìèíàâà ïðåç äåéñòâèÿ
Ìàêåäîíèçìúò ìîæå áè
ïîáåäè îêîí÷àòåëíî,
ñìÿòà áèâøèÿò çàì.-
ìèíèñòúð íà âúíøíèòå
ðàáîòè Ëþáîìèð Êþ÷óêîâ

Северна Македония
трябва да разбере, че
пътят към Европа и доб-
рите междусъседски
отношения преминава
през действия, а не през
думи. Това заяви вътреш-
ният министър Иван
Демерджиев по повод
проблемите по границата
за български граждани да
участват в честването на
годишнината от рождение-
то на Гоце Делчев в
изминалата събота. Той
заяви, че е поискал
обяснения защо и по
какви причини редица
български граждани са
имали затруднения да
преминат през границата.
"Тъй като първата причи-
на, която ни беше изтък-
ната, беше липсата на
ток, днес придвижвам три
генератора към трите
пункта, за да има ток",
заяви вчера вътрешният

министър, цитиран от
БНР.

"Много ми се иска
македонската страна да
разбере, че пътят към
добрите добросъседски
отношения и пътят към
Европа преминават през
действия, а не през думи.
Действията трябва да
съответстват на думите",
каза още Демержиев.

 Изводът е само един -
македонизмът победи.
Може би окончателно.
Това пък каза директорът
на Института за икономи-
ка и международни отно-
шения, бивш дипломат от
кариерата Любомир
Кючуков по БНТ. "Днес от
целенасочено насаждана
държавна доктрина той се
превърна в национално
верую, споделяно от
голяма част от граждани-
те на РСМ. Като основна-
та заслуга за това е на

за изострянето на поли-
тическото противопоста-
вяне в Северна Македо-
ния и вътрешна дестаби-
лизация на страната.

Дипломатът припомни,
че най-пострадали от
напрежението между
двете страни са българс-
ките граждани и гражда-
ните с българско само-
съзнание в РСМ, защото
именно те са тези, които
го усещат в своето ежед-
невие.ç

Íàêðàòêî



Българската държава няма да търпи насилие над българите в Република
Северна Македония и над своите граждани. Това заяви държавният глава
Румен Радев на среща с Християн Пендиков, който бе нападнат в град

Охрид заради открито отстояваната си българска идентичност. В срещата
участва и вицепрезидентът Илияна Йотова.

Снимка Администрация на президента
българските политици
през последните години",
смята Кючуков.

По думите му всяко
изостряне на отношенията
по оста София - Скопие
налива масло в огъня на
македонския национали-
зъм, което може да
окаже сериозно влияние
и върху управлението в
РС Македония. България
няма интерес двустранни-
те отношения да се
използват като предлог

От 1 март се увеличават със
150 лв. заплатите в Столичния
градски транспорт, от 1 септем-
ври се очаква още едно увели-
чение - със 150 лв. Това заяви
кметът на София, Йорданка Фан-
дъкова след среща на ръководс-
твото на СО със синдикатите, пре-
даде БГНЕС.

"Надяваме се, че с направата
на нов бюджет ще има подкрепа
и за по-голямо увеличение. В
рамките на последните четири го-
дини последователно увеличавах-
ме заплатите на работещите в
градския транспорт, така че се
надявам те да помнят и да оце-
нят това нещо. Даваме си смет-
ка, че им е трудно, ние ценим
изключително много нашите шо-
фьори, разбираме техните иска-

Óâåëè÷àâàò çàïëàòèòå â Ñòîëè÷íèÿ ãðàäñêè òðàíñïîðò

"Законопроектът за контрол
над главния прокурор не беше
въпрос на време, а на желание
и на мнозинство." Това каза слу-
жебният министър на правосъди-
ето Крум Зарков в предаването
"Защо, господин министър?" с во-
дещ Мария Цънцарова в отговор
на въпрос защо се е забавил с
внасянето на законопроекта.

"Г-жа Нинова като лидер ня-
ма нужда от вътрешна опозиция,
резултатите са нейният проблем,
не опозицията - резултатите. И
резултатите не виждам как ще
се подобрят, ако всеки път - из-

Çàðêîâ: Íå îïîçèöèÿòà, ðåçóëòàòèòå ñà ïðîáëåì íà Íèíîâà

ния, но това можем да напра-
вим засега", коментира още Фан-
дъкова.

Дончо Барбалов, заместник-
кметът по транспорта, обясни, че
на годишна база двете увеличе-
ния ще струват на общинския бю-
джет около 32 млн. лв.

Екатерина Йорданова, пред-
седател на транспортните син-
дикати, уточни, че конструктив-
ният диалог, който имат те в СО,
не се наблюдава в други секто-
ри на страната. "Разбира се, че
хората искат и заслужават по-
вече и ние ще продължаваме да
работим за тях, надяваме се с
новите национален и общински
бюджет да договорим и по-голя-
мо увеличение", коментира още
Йорданова.ç

Вчера служители на градския транспорт се събраха пред Столична
община с искане за 30% увеличение на заплатите.

Снимка БНР

бор след избор, а пък те зачес-
тяват, се прави едно и също не-
що". Това заяви в предаването

"Защо, господин министър?" по
Би Ти Ви служебният министър
на правосъдието Крум Зарков,
който е и член на Националния
съвет на партията.

Според него последното за-
седание на Националния съвет на
партията се е провалило, защо-
то основни говорители на пар-
тията често говорят за "рутина".
И предупреди: "ако продължава-
ме рутинно да действаме, както
досега, не ни чака нищо добро".

Зарков изрази надежда ле-
вицата да има на предсрочните
парламентарни избори на 2 ап-

рил повече от 9%, колкото взе
на последния вот.

"Лидерството е нарушено за-
ради лошия изборен резултат. Не
вярвам, ако не бъде решен този
проблем, БСП да има добър ре-
зултат (…) Ролята на левицата ще
зависи от резултата й. Ролята й
не може да бъде на балансьор,
тя е структуроопределяща. БСП
ще е полезна, когато си върне
водещата роля - или води коа-
лиция или е основната опозиция.
Другото е ерзац, който няма да
ни помогне", коментира Крум
Зарков пред Би Ти Ви.ç

Крум Зарков

Свалиха обвиненията на
Бобоков и Узунов за
търговия с влияние

Прекратиха производство-
то срещу Пламен Бобоков
и секретаря на президента
Румен Радев Пламен
Узунов за търговия с
влияние, съобщи Софийс-
ката градска прокуратура.
Според държавното
обвинение е било устано-
вено, че деянията не
съставляват престъпления.
Продължава обаче разс-
ледването срещу Атанас и
Пламен Бобокови за
нерегламентирано управле-
ние на опасни отпадъци,
съобщи още Софийска
градска прокуратура.

Без ремонт на МиГ-29,
чужденци ще пазят
небето ни

"Работим по паралелни
възможности за осигуряване
на летателната дейност на
самолети МиГ-29. Освен
Полша, има още опции, по
които се работи", каза
вчера по време на отчет
служебният министър на
отбраната Димитър Стоянов.
Договорените два двигателя
с Полша не са доставени,
тъй като се е наложила
промяна в договора за
единия двигател. Стоянов
предупреди, че ако не се
осигури ремонт на МиГ-29
или заместващи самолети
ще се наложи съюзна
държава да поеме охраната
на небето ни.

НЗОК да покрива
изследванията за
репродуктивност, иска
омбудсманът

Препоръка Националната
здравноосигурителна каса
(НЗОК) да покрива изслед-
ванията за репродуктив-
ност е изпратена от
омбудсмана Диана Коваче-
ва. В нея се препоръчва в
пакета от здравни дейнос-
ти, покривани от бюджета
на касата, да бъдат
включени ежегодни
изследвания за репродук-
тивността. При жените
това е оценката на яйчни-
ковия резерв, а при
мъжете  - изследването на
спермограмата. Поводът е
сигнал от Фондация "Искам
бебе", която алармира, че
у нас все повече млади
хора на възраст между
25 - 35 години се оказват
със сериозно нарушена
репродуктивна функция.

Бивш член на ВСС е
задържан по искане
на Австрия

Бившият член на Висшия
съдебен съвет (ВСС) Иван
Димов е бил задържан в
петък край Пловдив по
искане на австрийските
власти. Той се издирва с
европейска заповед за
арест от Австрия. Австрий-
ските власти подозират
Димов в пране на пари от
банкови преводи в размер
на 170 000 евро. Според
искането им престъпление-
то е извършено в периода
март-май 2022 г.
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Мнозинството от
хората, които определят
политическите си възгле-
ди като леви или цент-
ристки (58,4%), смятат, че
на предстоящия конгрес
на БСП мандатът на
настоящия лидер на
социалистите  трябва да
бъде прекратен. Явно
поредицата от слаби
изборни резултати показ-
ва, че линията, поддър-
жана от Корнелия Нино-
ва, е изчерпана. Още
съществува едно партий-
но ядро, което стои зад
сегашния модел (28,5%),
но според изследването,
тези хора са два пъти по-
малко от желаещите
промяната. Данните са от
представително за пълно-
летното население на

58,4% èñêàò ïðîìÿíà â ÁÑÏ, åäâà
28% ñà äîâîëíè îò ñåãàøíîòî
ðúêîâîäñòâî, ñî÷àò äàííèòå
îò àíêåòà íà "Ñîâà Õàðèñ"

Ìíîçèíñòâîòî îò ñîöèàëèñòèòå:
Ëèíèÿòà "Íèíîâà" å
èç÷åðïàíà, íóæåí å íîâ ëèäåð

страната проучване,
проведено от Сова Харис
в периода 30.01.-
03.02.2023 г.сред 1042-ма
български граждани по
метода на стандартизира-
ното телефонно интервю.
Изследването е по поръч-
ка на ПИК.БГ, съобщиха
от "Сова Харис".

Социолозите коменти-
рат, че сама по себе си
смяната на лидера на
една партия в навечерие-
то на избори носи риско-
ве. Въпреки това преоб-
ладаващата част от ляво
и центристки ориентира-
ните избиратели (47,8%)
са на мнение, че ако на
предстоящия конгрес на
БСП социалистите се
обединят около нов
лидер, ще постигнат по-

висок резултат. Същевре-
менно 37,7% не подкре-
пят тази идея.

Оценката за това, как
ще се отрази на предсто-
ящите парламентарни
избори отношението на
сегашното ръководство
на БСП към президента е
много категорична.
Според 53,8% от избира-
телите в този сектор
ефектът ще е отрицате-
лен. Само 8,3% са на
мнение, че конфронтаци-
ята с президента Радев
ще има положително
влияние.

Засега конфигурацията
между представители на
БСП, "Изправи се.БГ",
АБВ, "Движение 21" и др.
предизвиква значителен
интерес сред потенциал-
ните избиратели. От
решенията на конгреса на
БСП ще се определи в
каква степен този потен-
циал ще бъде използван.
Към момента почти поло-

вината (49,7%) от евенту-
алните избиратели заявя-
ват, че при определени
обстоятелства биха гласу-
вали за новата коалиция
"Левицата".

За възможен коалици-
онен партньор на БСП
след парламентарните
избори в изследването е
посочена "Възраждане"
(53,4%). Като допустими
коалиционни партньори
са посочени още "Българ-
ски възход" (31,5%) и
даже "Демократична
България" (25,6%).

Евентуалното предиз-
борно обединение между
"Продължаваме Промяна-
та" и "Демократична
България" не се приема
еднозначно от избирате-
лите в десния сектор. Все
пак, 41% са "за", което
показва, че обединението
има сериозен потенциал.ç

Вчера легендарният телеви-
зионер и журналист Иван Гаре-
лов навърши 80 години.

Иван Гарелов е роден на 6
февруари 1943 г. в с. Смилец,
област Пазарджик. Една случка
в живота му го насочва към из-
браната професия - да стане
журналист. Решава го още  ко-
гато е на 14 години. Бил в Па-
зарджик и чакал на опашка да
се качи в рейса. Шофьорът ги
държал на дъжда и не ги пускал
вътре.  Възмутен, след случката
той написал дописка и я пратил
на пловдивския вестник "Отечес-

твен глас". Вестникът я публику-
вал. Решението дошло само и ни-
кога не съжалявал за своя из-
бор.

Още когато е във втори курс
в университета, започва да рабо-
ти във вестник "Студентска три-
буна".

През 1964 г. взима първото
си интервю с Лили Иванова. След
като се дипломира, започва ра-
бота във вестник "Народна мла-
деж".

В БТА започва работа през
1969 г. заради гръцкия език, кой-
то научава, след като завършва
университета. През 1972 г. пуб-
ликува пътепис за Света гора в
списание "Паралели" на БТА.  В
агенцията работи до 1972 г. като
редактор.

Марко Семов е човекът, по-
канил Иван Гарелов да работи в
Българската телевизия през 1973
година за новосъздадената редак-
ция "Публицистика". Първото му
телевизионно интервю е с пре-
зидента на Кипър архиепископ
Макариос. През 1974 г. прави пър-
вия си документален филм за Гър-
ция - "Гърция без пагони", за па-
дането на хунтата.  Следват по-
редица от документални филми -
за гражданската война в Ливан -
"Идвам от Ливан". Снима също в
Близкия изток, където взима при-

сърце палестинската кауза.
През 1979 г. прави докумен-

тален филм за Камбоджа - "Къ-
де сте доктор Тиенг Терпи". Този
филм се ползва в американски
университети като помагало за
драматургия на документален
филм, изучава се и в Нов бъл-
гарски университет. Може да на-
пише томове за своите пътешес-
твия и срещи по света - Китай,
Танзания, Зимбабве, Мозамбик,
Израел, Гърция.  Автор е на по-
вече от 30 документални филма
от Ливан, Израел, Кипър, Гърция,
Виетнам, Камбоджа, Афганистан.

Дългогодишен водещ е на
предаването "Панорама" по Бъл-
гарската национална телевизия.
Наричан Мистър Панорама, Иван
Гарелов започва да работи в пре-
даването осем години след не-
говото начало. От декември 1979
до 2000 г. е постоянен водещ.
От 2004 до 2007 г. е водещ на
телевизионната игра "Вот на до-
верие" по Би Ти Ви.

Автор на книги със спомени
и публицистика.

***

Издателите и екипът на
ЗЕМЯ честитят юбилея на
Иван Гарелов и му желаят

житейско и творческо
дълголетие!

Ïðîôåñèÿ "Ðåïîðòåð":

Ëåãåíäàðíèÿò Èâàí Ãàðåëîâ íà 80



ÇÅÌÅÄÅËÈÅ 7.02.2023 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß4

Двама мъже са задържани за
незаконен улов на риба в язовир
"Дъбравка", община Белоградчик.
Това съобщават от Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакулту-
ри (ИАРА). Мъжете - на 33 и 42
години, и двамата от Монтана, са
били задържани вчера при съвмес-
тна акция на служители на ИАРА -
Монтана и полицаи от Районно уп-
равление (РУ) - Белоградчик.  Бра-
кониерите са наблюдавани цяла
нощ и заловени рано сутринта в
неделя, уточняват в съобщението.
При извършено претърсване в ко-
лата на 33-годишния мъж - "Фолк-
сваген Голф" с монтанска регист-
рация, служителите на реда откри-
ли и иззели надуваема лодка, осем
рибарски мрежи и 120 риби - ка-
ракуда, сом и шаран. Разследва-
нето по случая продължава в рам-
ките на образувано в РУ - Белог-
радчик досъдебно производство.
Автомобилът, мрежите и рибата са
иззети. Двамата са задържани за
срок от 24 часа. За подобно прес-
тъпление законът предвижда от ед-
на до три години затвор и от 15
000 до 20 000 лв. глоба.

Срещу единия от задържаните
това е трето досъдебно производ-
ство. Последният случай е отпре-
ди три месеца. Има и няколко влез-
ли в сила наказателни постанов-
ления за нарушения на Закона за
рибарството и аквакултурите (ЗРА).

Язовир" Дъбравка" се намира
северозападно от Белоградчик, в
пределите на Стара планина. Той
представлява рекреационен язовир,
общинска собственост, стопанис-
ван от община Белоградчик. Об-
щата залята площ, която заема, е
134 дка, а обемът му възлиза на
0.730 млн. куб. метра. Височината
на стената му е 20 метра. Възмо-
жен е риболов на таранка, дребна
бабушка, червеноперка, показва
справка на БТА в регистъра на язо-
вирите на територията на Видинс-
ка област.

От началото на годината слу-
жители на ИАРА са извършили ши-
рокомащабна проверка за спазва-
не правилата за риболов, по река
Дунав, показва справка на БТА в
официалния сайт на агенцията. Съг-
ласно план за сътрудничество между
Изпълнителната агенция по рибар-
ство и аквакултури и румънската
агенция по рибарство (ANPA), в сре-
дата на януари е извършена съв-
местна проверка от инспектори на
двете институции във водите на ре-
ка Дунав. Целта на проверката  е
била спазване на правилата за из-
вършване на регламентиран рибо-
лов. В участъка от Русе до Свищов,
в румънската част на река Дунав,
са установени поставени в работно
положение три забранени риболов-
ни уреда - кърмаци. Те са иззети и
предадени за унищожаване на ANPA
Румъния. В хода на проверките са
съставени и три акта за установя-
ване на административни наруше-
ния на лица, нарушили разпоред-
бите на ЗРА. ç

20 000 ëåâà ãëîáà
çà íåëåãàëåí óëîâ
íà 120 ðèáè

През последните десет
години се увеличава смър-
тността при пчелите, заяви
на пресконференция доц.
Юлиян Станчев, председа-
тел на Областния пчеларс-
ки съюз в Плевен, предаде
БТА. Според него сред при-
чините за болестите при
пчелите са използваните в
земеделието препарати и
липсата на разнообразие
сред засажданите селскос-
топански култури в страна-
та. Доц. Станчев посочи, че
предстои да бъдат разреше-
ни за ползване от българс-
ките зърнопроизводители
препарати за третиране на
семената, които са забра-
нени в Западна Европа. По
думите му е доказано, че
те са токсични за пчелите.

Доц. Станчев коментира

 "Работим по схема да
платим поне 50% от помощ-
та във връзка с войната в
Украйна още следващия ме-
сец", обяви служебният ми-
нистър на земеделието Явор
Гечев в Пловдив, където при-
състваше на разяснителна
среща със сектор "Плодове
и зеленчуци" по повод Стра-
тегическия план. Той увери
присъстващите фермери, че
тази година ще е различна
по отношение на плащани-
ята. Те ще се разпределят
през цялата година, а не в
самия й край, тъй като сред-
ства на стопаните са нужни
през целия период на веге-
тация на дадено растение.
"Ще редим така помощите,
че да излизат една след дру-
га. Целта ни е постоянно да
има поток от средства, а не
земеделците да се чудят как

През декември наблюда-
вахме стопиране на цените
на храните у нас, но за съ-
жаление сега отново са
тръгнали леко нагоре, зая-
ви министърът на икономи-
ката и индустрията Никола
Стоянов. Той е категоричен,
че има спекула, и смята, че
дори това, че всеки се пре-
застрахова, е някакъв вид
спекула. "Уверен съм, че на
база на по-сериозни про-
верки и разговори с пазар-
ните играчи, както и с пред-
видомостта на цените на га-
за, електричеството и тран-
спортните услуги, има дос-
та фактори, които би тряб-
вало да допринесат цените
да тръгнат надолу", смята
той. Колкото до това дали

Ñìúðòíîñòòà ïðè ï÷åëèòå íàðàñòâà
ïðåç ïîñëåäíèòå 10 ã.
Îñíîâíàòà ïðè÷èíà ñà èçïîëçâàíèòå
â çåìåäåëèåòî ïðåïàðàòè è ëèïñàòà
íà ðàçíîîáðàçèå ñðåä çàñàæäàíèòå
ñåëñêîñòîïàíñêè êóëòóðè â ñòðàíàòà

още, че в страните от За-
падна Европа земеделски-
те площи са разнообразни,
с различни култури, синори
и там пчелите намират под-
ходяща храна. В България,
по думите му, не е така -
засява се предимно пшени-
ца, ползват се хербициди,
което води до това, че не
поникват никакви растения,
няма синори с цъфтяща рас-
тителност и пчелите трудно
намират с какво да се хра-
нят. "Агитираме пчеларите,
ловците и горските стопан-
ства да се залесява пове-
че, защото е изключително
малък делът на медоносни-
те растения и това е една
от причините пчелите да не
намират храна и да нама-
ляват пчелните семейства",
каза още доц. Станчев.

Той добави, че в област
Плевен броят на пчелните
семейства е около 50 000.
Произвежданият мед е око-
ло 1500 тона годишно, кое-
то е близо една седма от
меда в България. Изкупна-
та цена на меда е ниска -
4,50 лв. за килограм на ед-
ро, затова повечето пчела-
ри предпочитат да прода-
ват на дребно.

Председателят на Об-
ластния пчеларски съюз

коментира и че остава нис-
ка консумацията на мед и
пчелни продукти в Бълга-
рия. Той даде за пример
Турция, където от произ-
веждани годишно 100 000
тона мед, 90 000 тона оста-
ват за вътрешния пазар. То-
ва означава, че над килог-
рам средно на човек е кон-
сумацията на мед в турс-
ката държава. У нас годиш-
но на човек се падат око-
ло 300-400 грама. ç

ßâîð Ãå÷åâ: 50% îò ïîìîùòà çàðàäè Óêðàéíà
äà ñå ïëàòè îùå ïðåç ìàðò

да си платят едно, второ или
трето нещо. Очаквайте и
още приятни изненади, но
нека не говоря наизуст пре-
ди да сме напълно готови",
каза още агроминистърът.
"Ако някой сектор е ощетен
и това излезе на техноло-
гичните карти, то ще му да-
дем повече пари по украин-
ската помощ и така ще го
компенсираме",каза още Ге-
чев.

По думите му министер-
ството също забелязвало
тежки аномалии при став-
ките, затова може да се из-
ползва този кризисен инс-
трумент, "за са се оберат
луфтовете". "Тъй че не е най-
големият проблем дали ще
се направят ставките тази
година, или не", подчерта Ге-
чев.

Относно остатъка от т.

нар. трета кризисна помощ
заради войната в Украйна,
който е предназначен за
пчелари и преработватели,
от министерството заявиха,
че средствата ще бъдат из-
платени, както е обещано -
в началото на годината, ко-
ето означава съвсем ско-
ро.

На въпрос дали зърноп-
роизводителите ще бъдат
включени следващата по-
мощ заради войната ,Гечев
лаконично отговори да се
питат протестиращите от
другите сектори дали са съг-

ласни да споделят полови-
ната от парите: "Аз бях чо-
векът, който беше критику-
ван, че даде пари за слън-
чогледа в предходната ук-
раинска помощ", добави
още Явор Гечв.

Той коментира и обяве-
ното от еврокомисарят по
земеделието Януш Войче-
ховски - че ще поиска отва-
ряне на кризисния резерв.
"България беше първата, ко-
ято каза, че ще има проб-
лем, ако продължаваме по
същия начин и че трябва да
се вземат мерки, включител-
но отварянето на кризисния
резерв и отварянето на но-
ви коридори, които да не ос-
тавят продукцията в Евро-
па, тъй като това се отразя-
ва на нашите земеделски
производители", припомни
Явор Гечев. ç

Ïàê îáåùàâàò âåäîìñòâåíè ìåðêè çà ïîíèæàâàíå íà öåíèòå íà õðàíèòå

се обсъжда таван на цени-
те, министърът подчерта, че
"всичко е на масата": "Лич-
но не подкрепям такива
мерки - не водят до добър
резултат. Важно е да се от-
чете какви са проблемите
на бизнеса. Но и той да ви-
ди, че има сериозен конт-
рол по отношение на нело-

ялни търговски практики",
посочи той.

Стоянов обеща, че до 2-
3 седмици всяко едно от
отговорните ведомства ще
предприеме мерки за по-
нижаване на цените. "Дос-
та инертни са цените на
хранителните стоки, но ние
сме си поставили срок

следващите 2-3 седмици
всяко от ведомствата да
започне конкретни мерки
в рамките на правомощия-
та и всички ще започнем
масирано проверки, мерки
за облекчаване на бизне-
са, до месец се надявам
да има резултат. Чрез Ко-
мисията за защита на пот-
ребителите ще дадем фо-
кус на проверки за нело-
ялни търговски практики
според възможностите, ко-
ито ни дава законът. Хора-
та имат много високи очак-
вания към комисията, но
няма да допускам и адми-
нистративен произвол ,
трябва да се придържат
към това, което им е раз-
решено", коментира той. ç
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Банковите оферти за пот-
ребителски заеми за дома-
кинствата видимо са се вло-
шили в последните три-че-
тири месеца. Средното ни-
во на лихвите по този вид
заеми се е повишило до
9.65%, показват данните на
БНБ към края на 2022 г. Са-
мо за месец това е ръст от
0.86 процентни пункта, а от
началото на есента лихвите
са се повишили с 1.4 п. п.
Заедно с таксите и комиси-
оните (годишният процент на
разходите - ГПР) цената на
потребителските кредити е
надхвърля вече 10% (10.16%
в края на 2022 г.) - това е с
цял процентен пункт повече
от октомври насам. Вероят-
но повишението на лихвите
на потребителските кредити
и по-затегнатата политика на
банките при отпускането им
е причина и за спад на но-
вите заеми. През декември
банките са отпуснали с 20%
по-малко потребителски кре-
дити спрямо ноември, а

Сребърната възпомена-
телна монета по случай 200
години от рождението на
Найден Геров предизвика
голям интерес. В днешната
мразовита сутрин опашка
от желаещи да закупят мо-
нетата се изви пред БНБ,
информира БГНЕС. Монета-
та е от серията "Българско
възраждане". Цената на мо-
нетата при пускането й в
обращение е 114 лева. Все-
ки желаещ, навършил пъл-
нолетие, може да закупи по
един брой.

Найден Геров (1823 -

Голяма част от предви-
дените публични инвести-
ции в капиталови разходи
през 2022 г. са останали на
хартия. При обещани 8,2
млрд. лв. изпълнените ка-
питалови разходи към края
на годината възлиза на 5,6
млрд. лв. Това е и една от
причините за реализирания
по-нисък дефицит в края на
годината.

Това показват подробни-
те данни на Финансовото
министерство за изпълне-
нието на консолидираната
фискална програма за ми-
нала година. МФ публику-
ва още в края на годината
прогнозни данни, но под-
робните сметки излизат в
края на януари.

От данните става ясно,
че от 5,6 млрд. лв. капита-

Националната агенция за
приходите (НАП) е издала над
223 000 персонални иденти-
фикационни кода (ПИК) през
миналата година, съобщават
от там. Близо 1,5 милиона
потребители имат активен
ПИК на НАП. Сред услугите,
които се ползват с него -
общо 60, са подаване на
данъчни и осигурителни
декларации, справки за
задълженията с възможност
за плащане, включително и за
местни данъци и такси,
справки за изплатени доходи,
за осигурителен доход, за
извършени плащания и
погасени с тях задължения,
актуално състояние на трудо-
ви договори, подаване на
заявления, получаване на
удостоверения и други.

Потребителите, които
разполагат с персонален код,
могат да проверят дали имат
публични задължения, подле-
жащи на принудително
изпълнение и да ги погасят,
за да ползват различни
данъчни облекчения и отстъп-
ка за ранно онлайн деклари-
ране и плащане до 31 март
2023 г. Данъкоплатците имат
възможност да се възползват
и от предварително попълне-
ната данъчна декларация,
която ще бъде достъпна в
Портала за е-услуги в начало-
то на март.

С ПИК, издаден от НАП,
могат да се ползват не само
е-услугите на агенцията, а и
тези, предоставяни от други
администрации, сред които
НОИ, Националната здравноо-
сигурителна каса, Агенция по
заетостта, Агенция по вписва-
нията, Министерство на
земеделието, 70 общини, сред
които и Столична, и други,
напомнят от приходното
ведомство.

Издаването на персонален
идентификационен код от НАП
може да се заяви от разстоя-
ние - с обаждане на телефона
на приходната агенция: 0700
18 700, на имейл:
infocenter@nra.bg, по пощата,
както и през системата за
сигурно електронно връчване
(https://edelivery.egov.bg),
подържана от Министерството
на електронно управление.

В заявлението за издаване
на ПИК е необходимо потре-
бителят да посочи своите
данни, задължително електро-
нен адрес за кореспонденция,
както и предпочитан от него
офис на НАП, в който ще
получи издадения ПИК. От
съображения за сигурност
кодът се дава само лично на
клиента или на упълномощено
от него лице в запечатан
плик, защото всички действия,
извършени с ПИК, включител-
но подаване на декларации и
документи, се считат за
саморъчно подписани. ç

ÍÀÏ å èçäàëà íàä
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спрямо година по-рано - 7.6%
по-малко.

Засега политиката на Ев-
ропейската централна бан-
ка да повишава основните
лихви в опит да укроти кре-
дитирането, а с това и висо-
ката инфлация в ЕС, все още
не се отразява на лихвите
по спестяванията и по жи-
лищните кредити у нас. Очак-
ванията са това да се случи
по-осезаемо през втората
половина на 2023 г.

Лихвите по жилищните
кредити още са на едни от
най-ниските си нива - под
3%. По данните от БНБ през
декември 2022 г. средната
лихва по ипотеките е 2.60%,
а заедно с таксите и коми-
сиони годишният процент на
разходите (ГПР) е 2.87%.
Спрямо ноември има леко
нарастване, но то е почти
символично - с 0.05 п.п., ос-
новно заради новите кредит-
ни продукти на някои банки.
В сравнение с преди година
обаче лихвите по жилищни-

те кредити продължават да
са по-ниски. Няма промяна
и в активното търсене на
ипотеки - ръстът в обемите
новоотпуснати жилищни за-
еми за домакинства остава
стабилен, като спрямо годи-
на по-рано са се отпуснали
с 8.9% повече заеми откол-
кото през декември 2021 г.

Като цяло лихвените ни-
ва по спестяванията на до-
макинства остават на почти
същите нива. Големите бан-
ки у нас продължават да
държат влоговете на граж-
даните и фирмите с нулева
доходност, но някои от тях
поне премахнаха такса "съх-
ранение" за по-големите су-
ми. В края на декември
средната годишна лихва по

срочни депозити в лева
през декември е 0.33%, а ев-
ро - 1.27%, показва статис-
тиката на БНБ. Тази поло-
жителна доходност се дъл-
жи основно на няколко по-
малки банки, които от лято-
то насам се активизираха да
набират депозити, като
предлагат по-атрактивни ус-
ловия.

Въпреки все още неизгод-
ните условия домакинствата
продължават да увеличават
спестяванията си в банки.
През декември са били отк-
рити 32.5% повече депозити
в лева, отколкото през де-
кември 2021 г.  При новите
влогове в евро ръстът е с
34.8% спрямо година по-ра-
но. ç

Îïàøêà çà ñðåáúðíà ìîíåòà ñå èçâè ïðåä ÁÍÁ â ëþòèÿ ñòóä
кия език. Негова е и ини-
циативата да се организи-
ра празник, посветен на
светите братя Кирил и Ме-
тодий, създатели на глаго-
лицата, на 11 май 1851 г.

След 50-годишен събира-
телски труд през 1895 г. Най-
ден Геров издава първия том
на "Речник на блъгарский
язик". Две години по-късно
през 1897 г. излиза и втори-
ят том. Приживе вече теж-
ко болен Найден Геров из-
дава и третия том през 1899
г. Следващите три тома из-
лизат след смъртта му. ç

1900) е български възрож-
денец - писател, езиковед
и фолклорист, основател на

едно от първите класни учи-
лища в България и автор на
първия речник на българс-

Êàáèíåòúò íå óñïÿ äà ïîõàð÷è 2,6 ìëðä. ëâ. çà èíâåñòèöèè
лови инвестиции към края
на годината, 3,8 млрд. лв.
са реализирани по нацио-
налния бюджет, а 1,8 млрд.
лв. - по линия на европейс-
ките средства. Това ниво
при европейските програми
е ниско, особено на фона
на факта, че България по-
лучи 2,7 млрд. лв. в края
на годината по линия на
плана за възстановяване и
устойчивост. МФ тогава
обясниха, че получаването
на парите през декември
ще помогне на свиването на
дефицита заради липсата
на насрещни разходи. Раз-
ходите обаче остават така
или иначе за 2023 г. и ще
товарят бюджет 2023, след
като приходът за тях вече
е отчетен в бюджет 2022.

Неизпълнението на капи-

таловата програма бе очак-
вано, като още на ниво про-
ектобюджет това се соче-
ше като скрит резерв в бю-
джета. За тази година спо-
ред последната актуална
средносрочна бюджетна
прогноза по перо капита-
лови разходи е заложена
огромната сума от близо 11

млрд. лв. Не е ясно дали и
как ще може да се изпълни
тя на фона на поредното
късно приемане на бюдже-
та и извънредни избори. За
втора пореден път България
започва годината без при-
ет редовен бюджет и с удъл-
жено прилагане на рамка-
та от предходната година. ç

Çàòîâà ïúê òåçè ïî ïîòðåáèòåëñêèòå
çàåìè ïîåìàò ðÿçêî íàãîðå
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2023 Г.: ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ
И НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Данъчната кампания за деклариране и об-
лагане на получените през 2022 г. доходи
от физически лица стартира на 10 януари
2023 г.

Този процес се съпътства и с подаване на
информация в НАП от платците на доходи -
предприятия или самоосигуряващи, за изп-
латените от тях доходи на физически лица.
Информацията се посочва в Справки по об-
разец (по чл. 73, ал. 1 и чл. 73, ал. 6 от
ЗДДФЛ), като с промените в ЗДДФЛ (обн.,
ДВ, бр.102/2022 г.) са утвърдени изменения,
част от които се отнасят за доходите, плате-
ни през 2022 г.

В тази връзка насочваме вниманието вър-
ху по-ключовите промени в обхвата на пре-
доставяната информация, чийто срок за пред-
ставяне е 28 февруари 2023 г.

Нови моменти при обявяване
на изплатените от работодателите
доходи от трудови правоотношения
С направеното изменение в чл. 73, ал. 6

от ЗДДФЛ (обн., ДВ, бр.102/2022 г.), е раз-
ширен обхвата на доходите, които работода-
телите посочват в Справката по чл. 73, ал.
6, като промяната се прилага и за доходите,
платени през 2022 г.

Новото е, че работодателите са задълже-
ни да посочат и определени необлагаеми до-
ходи, които произтичат от трудовото право-
отношение, но не се включват в облагаемия
доход по чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ. Съгласно
одобрения нов образец на Справката по
чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ (обн., ДВ, бр. 4/
2023 г.), тези доходи не се включват в обла-
гаемия доход от трудови правоотношения, а
се посочват отделно.

В зависимост от вида на необлагаемите
доходи от трудово правоотношение, подле-
жащи на оповестяване, те се посочват съот-
ветно към кодове от 104 до 109 в справката
по чл. 73 ал. 6, а именно:

Код 104: Ваучери за храна, получени в
размера и по реда на ЗКПО, освободени от
облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 1,
б. "е" от ЗДДФЛ. Това са ваучерите в раз-
мер до 200 лв./месечно, предоставени на ра-
ботниците и служителите за сметка на соци-
алните разходи, за които са спазени изиск-
ванията на чл. 209 от ЗКПО за необлагане с
данък върху разходите.

Код 105: Обезщетения, освободени от об-
лагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 8 от
ЗДДФЛ, а именно:

� по чл. 200 от Кодекса на труда (КТ),
които се изплащат от работодателя при ув-
реждане здравето на работника или служи-
теля;

� по чл. 216 ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3 от КТ
при преместване на работника/служителя в
друго населено място;

� по чл. 222, ал. 2 и 3 от КТ при прекра-
тяване на трудовото правоотношение пора-
ди болест или след като работникът или слу-

жителят е придобил право на пенсия за оси-
гурителен стаж и възраст;

� по чл. 226, ал. 3 от КТ за вреди, причи-
нени на работника или служителя.

С този код се посочват и обезщетенията,
аналогични на изброените от КТ, които се
предоставят на основание и по реда на спе-
циални закони (Закона за отбраната и въо-
ръжените сили на Република България, За-
кона за Националната служба за охрана, За-
кона за Министерството на вътрешните ра-
боти, Закона за Държавна агенция "Нацио-
нална сигурност", Закона за съдебната власт
и обезщетенията и Закона за държавния слу-
жител), които също са освободени от обла-
гане на основание чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ.

Код 106: Еднократни помощи, предоста-
вени от работодателя за сметка на социални-
те разходи, освободени от облагане на осно-
вание чл. 24, ал. 2, т. 11 от ЗДДФЛ в общ
размер до 2400 лв., а именно за:

� раждане или осиновяване на дете;

� сключване на граждански брак;

� смърт на член от семейството.
Код 107: Обезщетения и помощи по част

първа от Кодекса за социално осигуряване,
включително изплатените на основание чл.
40, ал. 5 от същия кодекс, освободени от
облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 14 от
ЗДДФЛ. Това е основно обезщетението за
първите три работни дни от временната не-
работоспособност, което се изплаща от ра-
ботодателя, съгласно чл. 40, ал. 5 от КЗО.

Код 108: Парични и предметни награди,
получени на основание и по реда на норма-
тивен акт, освободени от облагане на осно-
вание чл. 24, ал. 2, т. 15 от ЗДДФЛ. Основ-
ното за определяне на паричната  и предмет-
ната награда за необлагаем доход е тя да се
предоставя на основание нормативен акт (ко-
декс, закон или друг нормативен акт).

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Дирекции: "Икономическа политика"
и "Финанси и счетоводство"

нормативни актове (напр. Закона за отбра-
ната и въоръжените сили на Република Бъл-
гария, Закона за Националната служба за
охрана, Закона за Министерството на вът-
решните работи, Закона за Държавна аген-
ция "Национална сигурност" и Закона за Дър-
жавна агенция "Разузнаване" и др.).

За целите на данъчното облагане в обхва-
та на доходите от трудови правоотношения
влизат и доходите от управление и контрол.
Следователно, задължението за оповестява-
не на част от получените необлагаеми дохо-
ди се отнася за тези, получени по силата на
договор и за управление и контрол (напр.
председател на ПК или КС и/или председа-
тел на контролен съвет, чийто правоотноше-
ния са уредени по силата на договори за
управление или контрол).

Следва да се има предвид, че не-
зависимо от формата на плащане
(в пари или в натура), в Справката
по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ не се по-
сочват доходите, които са освободе-
ни от облагане на основание чл. 24,
ал. 2, т. 1, б. „а“ „а“ – „д“,  т. 2,
т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 10, т. 12 и
т. 13 и чл. 24, ал. 4 от ЗДДФЛ.

Служебна бележка за изплатените
необлагаеми необлагаеми доходи
от трудово правоотношение
В съответствие с направеното изменение

в чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ (обн., ДВ, бр.102/
2022 г.) относно обхвата на доходите от тру-
дово правоотношение, за които работодате-
лят е задължен за издаде при поискване от
лицето, служебна бележка за платените до-
ходи от трудово правоотношение, е утвър-
ден втори образец на Служебна бележка (об-
разец №1а), в която се посочват необлагае-
мите доходи от трудово правоотношение. В
тази служебна бележка работодателят посочва
платените през годината необлагаеми дохо-
ди от трудово правоотношение, с изключе-
ние на тези, по чл. 24, ал. 2, т. 1, б "а" - "д",
т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 9 (когато са
предоставени в натура), т. 10, т. 12, т. 13, т. 16
(когато са предоставени в натура), т. 17 (ко-
гато са предоставени в натура), както и по
ал. 4 от ЗДДФЛ. Следователно, в Служебна-
та бележка за необлагаемите доходи се включ-
ват тези необлагаеми доходи по чл. 24, ал. 2
и 4, за които се предоставя информация в
Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

Получените облагаеми доходи, както и раз-
мерът на удържаните осигурителни вноски,
ползваните данъчни облекчения и удържа-
ния данък се посочват в Служебна бележка
за доходите от трудови правоотношения.

Служебните бележки по чл. 45, ал. 1 се
издават в 14-дневен срок от поискването им
в 2 екземпляра - един за лицето, придобило
дохода, и един за работодателя, платец на
дохода.

Код 109: Други необлагаеми доходи по чл.
24, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1,
букви "а" - "д", т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато
са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16,
когато са предоставени в натура, т. 17, кога-
то са предоставени в натура, и по ал. 4.
Следва да се има предвид, че изискването за
предоставяне в натура се отнася само към
необлагаемите доходи по чл. 24, ал. 2, т. 9,
т. 16 и т. 17 от ЗДДФЛ.

Реално към този код се посочат необлага-
еми доходи, които не са предоставени в на-
тура, изплатени на основание специални
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Екипът на Байдън пос-
тави Съединените щати в
толкова  поляризиран
"ъгъл" относно Украйна, че
Америка не може да "отс-
тъпи" от наратива си за не-
избежен колапс и униже-
ние на Русия. След десе-
тилетия търгуване с теори-
ята за "ефекта на домино-
то", сега Вашингтон пара-
доксално чувства собстве-
ната си "коса да се изпра-
вя" от страх, че доминото
може да се срути.

На 24 февруари годиш-
нината от конфликта в Ук-
райна ще бъде отбеляза-
на от всички западни ме-
дии. Само че етикетът "го-
дишнина" е поставен на-
рочно, за затвърждаване
на западното твърдение.
Украйна е истинска смеси-
ца от разединени етноси,
култури и древни корени,
тя се намира в конфликт
от десетилетия. И той със
сигурност не е започнал
изневиделица миналия
февруари .  Останалият
свят, включително Близкия
изток, зае твърдата пози-
ция, че както войната сре-
щу Русия, така и най-вече
битките в Украйна , са
древна, токсична, европей-
ска "вражда". Тя не е тях-
на работа и те не искат да
участват в нея. И също та-
ка отказват да бъдат при-
нуждавани.

Това е разбираемо. Би
било обаче стратегическа
грешка да се смята, че
Близкият изток би могъл
да стои настрана от дина-
мичните процеси, които
възникнаха от Украйна.
Последствията няма да ги
отминат, и те ще бъдат дъл-
боко значими за промени-
те, случващи се в Близкия
изток.

Може би най-специал-
ният и нов аспект е пъл-
ното разминаване между
двете "реалности" -  от ед-
на страна, "това, което се
случва на бойното поле в
Украйна и вътре в Русия",
и от друга страна, "това,
което се публикува и раз-

Çàïàäíèÿò ðàçêàç çà
Óêðàéíà ñå ïðîïóêâà
Àìåðèêà íå ìîæå äà ñå îòòåãëè îò íàðàòèâà ñè çà íåèçáåæíîòî
ðóõâàíå è óíèæåíèå íà ÐóñèÿАлистър КРУК*

пространява на Запад".
Двете реалности не се

допират в почти нито ед-
на точка.

Разбира се, възможно
е това да се обясни със
състоянието на Запада,
който "губи топката". "Вой-
ната" се отклонява толко-
ва далеч от първоначална-
та абсолютна убеденост на
Запада в бързия колапс на
Русия и унижението на
врага Путин, че те трябва
да прибегнат до отрица-
ние. Но това е прекалено
просто.

Този тип деструктивни
наративи са далеч по-чес-
то срещани, отколкото се
признава. Един от аспек-
тите на тази революция в
информационната война
беше обръщането на за-
падния бизнес модел на
медиите: техните приходи
вече не идват от читате-
лите, които купуват или се
абонират, защото искат и
очакват истината.

На наднационално ни-
во сега правителствата и
техните агенции плащат
доста добри пари, за да
може потребителите да че-
тат техните наративи (как-
то разкриха изтеклите
имейли от Туитър). Няма
как да се стои настрана
от този дискурс. Няма как
да се мисли извън нови-
ните в социалните мрежи.

И това работи... хората
повтарят разказаните ре-
алности: Ален Безансон
беше забелязал, че "прос-
то не е възможно да оста-
неш разумен под влияни-
ето на идеологията". Разу-
мът, в крайна сметка, е ед-
но непрекъснато внимание
към реалността, което е
несъвместимо със своево-
лието и с измислиците. Ни-
то може да вирее в сте-
рилната почва на ширещия
се отказ от култура.

Вече не възникват спо-
рове около истината. За
нея се съди според вер-
ността й към догмите на
единственото послание.
Или си "съгласен с нара-
тива", или си "против не-
го". Запазването на лоял-
ност към "групата" е най-
висшият морален прин-
цип. Тази лоялност изиск-
ва от всеки член да не
повдига спорни въпроси,
да не оспорва слаби ар-
гументи и да не изоставя
пожелателното мислене. И
за да се подсили допъл-
нително убедеността в
правотата на "наратива",
онези извън социалния

балон трябва да бъдат
маргинализирани и ако е
необходимо, възгледите
им да бъдат безмилостно
окарикатурени, така че да
изглеждат жалки.

Проблемът е, че тази
методология на западната
управляваща класа вече е
станала задължителна. Ед-
накво равно на самоуни-
щожение е както да се
опитваш да я преодолееш,
така и да поставяш под
съмнение нейните основ-
ни принципи.

И така, в "Израел" но-
вото правителство замис-
ля "смяна на режима" под
формата на "съдебна ре-
форма". Палестинската ад-
министрация е в процес
на разпадане. Правата на
палестинците се погазват
още повече ,  а новият
крайнодесен министър на

финансите Безалел Смот-
рич, на когото са възло-
жени широки отговорнос-
ти за гражданската адми-
нистрация на "Израел" и
на Западния бряг, обявя-
ва "Аз съм фашист и хо-
мофоб", но добавя, че ня-
ма да "убива гейовете с
камъни".

Възможно е Нетаняху
наистина да бъде радика-
лен по отношение на па-
лестинската политика. Въз-
можно е също така, не,
почти е сигурно, новият
министър на национална-
та сигурност на Нетаняху,
Бен Гвир, да проведе кам-
пания от провокации око-
ло джамията "Ал Акса", це-
ляща да "постави начало-
то" на окончателното въз-
становяване на еврейския
храм на хълма (обещание
от предизборната кампа-
ния).

Но дали САЩ ще осъ-

дят новия израелски път,
който постепенно лишава
от права и лишава от соб-
ственост палестинците?

Какво ще направи Ва-
шингтон, ако наистина бъ-
де устроена провокация
срещу джамията "Ал Акса",
която да подпали региона?

Ще изоставят ли САЩ
"наратива" за "споделени-
те ценности" с Израел?
Или, следвайки украинския
модел, просто ще обърнат
реалността наопаки и ще
обвинят палестинците и
Иран, че са подстрекате-
ли на кризи?

Може ли Вашингтон да
приеме, че Иран - макар
и на прага да се превърне
в ядрена държава, но все
пак такава, която не се
стреми към оръжеен ста-
тут - не представлява зап-
лаха? Или според принци-

па, че или си "за израелс-
кия наратив, или си про-
тив него", ще заплаши с
военни действия срещу
Иран, тъй като Израел на-
дигна вой, че Иран е сък-
ратил времето за яден
"пробив" до по-малко от го-
дина?

Могат ли САЩ да смек-
чат тезата си, че "Асад
трябва да си отиде" и че
"американските сили тряб-
ва да останат в Източна
Сирия", тъй като геостра-
тегическият пейзаж в Си-
рия се променя в отговор
на новата политическа по-
зиция, изработена от Тур-
ция, Русия, Иран и Дамаск,
която вече се подкрепя от
ключови държави от Пер-
сийския залив?

Или няма да се разгра-
ничим от героичния нара-
тив за нашите кюрдски и
джихадистки "стратегически
партньори" от "Ан Нусра",

които трябва да продължат
борбата срещу ИДИЛ?

И накрая, може ли за-
падният наратив за непо-
колебимия ангажимент към
водения от САЩ "Ред на
правилата" да се приспо-
соби към идеята за нов ев-
разийски търговски блок,
който явно се отказва от
долара?

Екипът на Байдън очер-
та място на САЩ в толко-
ва поляризиран "ъгъл" от-
носно Украйна, че сега
Америка не може да се от-
тегли от наратива си за не-
избежното рухване и уни-
жение на Русия. Те не мо-
гат да го изоставят - под-
държането му придоби ек-
зистенциален характер за
САЩ.

След десетилетия заиг-
раване с теорията за
"ефекта на доминото" (ка-

то оправдание за предиш-
ните си превантивни воен-
ни интервенции), сега Ва-
шингтон парадоксално чув-
ства изправяне на собст-
вената си коса от страх,
че собственото му домино
може да се срине и нара-
тивът за глобален западен
ред да се разбие на пар-
чета. Както провокативно
каза коментаторът Ив
Смит: "Ами ако Русия ка-
тегорично победи, обаче
на западната преса й е на-
редено да не го забеле-
жи?!"

След това вероятно, ка-
то продължение, "нарати-
вите на конфронтацията"
между Запада и страните
от Близкия изток ще бъ-
дат строго спазени в рам-
ките на една широка, дъл-
га война, в подкрепа на
първенството на САЩ.

*Алистър Крук е дирек-
тор на Conflicts Forum, бивш
британски дипломат от
висшия ешелон, автор на ре-
дица публикации.

Западните държави отказват да признаят, че войната не се развива по очаквания от тях начин

От "Гласове"
(Подзаглавието е на ЗЕМЯ)
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ГЕРБ ще
бъде първа
сила, има
сериозен
шанс
"Възраждане"
да са втори

- Може ли, чрез математически модели да
се прогнозират събития, свързани с обществе-
ни процеси, с политика, да се прогнозира вой-
ната в Украйна и пр.?

- Разбира се, че може. Веднага давам един
пример. Два месеца преди последните избори
направих прогноза, че елементът К. ще построи
кула от 10%. Костадинов и "Възраждане" взеха
10,07%. Правителство можеше да има, ако пар-
тиите бяха успели да скочат английската летва.
Имам предвид това, което е станало през Втора-
та световна война, когато Чърчил взема лидера
на Лейбъристката партия Клемент Атли за зам.-
министър председател. След като Хитлер прев-
зема Франция и става ясно, че следващата страна
е Великобритания, Чърчил решава да приложи
старата английска тактика - обединение на на-
цията. Правителство у нас можеше да има, ако
ГЕРБ и ПП разбираха английската тактика. Тъй
като не сме Англия, а сме на Балканите все още
не можем да скочим английската летва.

- Всъщност ГЕРБ прескочиха английската лет-
ва, ПП и ДБ не можаха. Изборите, които ид-
ват, може отново да не доведат до съставяне
на кабинет. ПП и ДБ ще се обединяват, считат,
че ако направят кабинет с ГЕРБ, това ще отд-
ръпне електорат за кметските избори.

- Много е важно да се управлява. Една пар-
тия трябва да управлява, а не да си прави смет-
ки, че след N-избори ще дойде пак на власт.
Видяхме, че около шест гласа не стигнаха, за да
мине кабинетът "Габровски". Сега с хартиената
бюлетина тези шест гласа ще се намерят. Така
че след изборите през април ще има мнозинство
за правителство. Но дали ще се направи прави-
телство е друг въпрос. Но има и един такъв
момент - обикновено, когато някой в българска-
та политика се обединява с друг, губи гласове.
Поради факта, че на периферията никога не й
харесва обединението. Периферията винаги се
отдръпва. Така че ходът на ПП и ДБ да се обеди-
нят за изборите, за да станат първа политичес-
ка сила, по-скоро няма сполучи. Освен това, ако
"Възраждане" стане втора политическа сила, и
ако първият мандат не успее, ще се получи от-
ново интересна ситуация.

- Смятате, че "Възраждане" ще стане втора
политическа сила ли?

- "Възраждане" има всички шансове да пови-
ши своя резултат от последните избори с 3 -
4%. Първа политическа сила няма да стане за-
сега, няма да успее да измести ГЕРБ, но съвсем
реално може да стане втора политическа сила.
Очаква се гласовете за "Възраждане" да се по-
вишат. А сумарният резултат от последните избо-
ри на ПП и ДБ е по-вероятно да намалее именно
заради обединението им.

- Като един умен човек, математик и фи-
зик, как преценявате знанията по държавно
управление на момчетата от Харвард?

- Държавно управление в САЩ се учи в Йейл.
Не се учи в Харвард. В Харвард се учи как да
управляваш американската икономика. Как да
управляваш икономика като българската в със-
тоянието, в което се намира, също не се учи в
Харвард. Ако искате да спасите икономиката, тряб-
ва да отидете в Масачузетския технологичен ин-
ститут, ако искате да я досъсипете, отивате в
Чикаго да учите икономика. Затова правилно Ви
изглежда ситуацията у нас, сетивата Ви са доб-
ри. Дали ще управляваш добре, зависи от това
какви съветници имаш. И колко ги слушаш. Ако
си назначиш добри съветници и ги слушаш, дори
да нямаш опит, ще управляваш добре. Нищо но-
во не казвам, това е старо китайско правило.
Най-лошата комбинация е, ако нямаш опит и
съветниците ти са лоши. Това се случи с кабине-
та "Петков".

- Беше ли хаотизирана страната ни нарочно
през ПП, за да се вземат набързо някои непо-
пулярни решения за държавата ни, които бук-
вално са в ущърб.

- Това е така. Американската технология включ-
ва и създаване на хаос в държавите с цел отс-
лабване на властта и реализиране на американ- На стр. 9
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ските интереси. Още през 2020 г., когато започ-
наха събитията, бях попитан какво ще стане и
казах, че ще настане хаос. Защото можехме да
видим какво се случи в Румъния. Там стана съ-
щото. Става дума за една и съща технология,
прилагана в различните държави. Навсякъде има
известна национална специфика, но технология-
та е една и съща. И тя води до един и същи
резултат - отслабване на националното прави-
телство за прокарване на външни интереси. Но
вижте, щом тази технология може да работи, те
ще я прилагат. Друг е въпросът как се прилага,
кой я прилага, защо и дали стават грешки и пр.
Защото виждаме, че тази инвестиция се оказа с
твърде краткосрочен резултат. И сега вече за-
почват разни врътки за обединение. Американ-
ците прекрасно разбират, че този проект нама-
лява. Няколко години ще върви надолу, ще опит-
ват да го съживяват, а през това време Коста-
дин ще бъде с 15%. Което е голям неуспех за
американската политика у нас.

- Някои хора силно Ви критикуват, че пра-
вите мониторинг на войната в Украйна, защото
считат, че оценките Ви са плод на емоция, а
не на реални научни методи за прогнози.

- Няма никакви емоции. Аз съм човек без
емоции в такъв план. Напротив срещу мен се
леят емоции. Има математическа и научна мето-
дология, която се прилага при анализ на сложни
системи, включително на военни системи. И тази
методология се използва във всички големи ге-
нерални щабове на света - американския, рус-
кия, германския, френския и пр. Тези щабове
имат повече информация и по-големи възмож-
ности за компютърни симулации, но методологи-
ята е една и съща. Понякога дори в медиите се
появяват съобщения за това. Например украин-
ците се хвалят, че някаква тяхна атака е била
16 - 17 пъти симулирана от американския гене-
рален щаб с цел да се прецени коя е най-
добрата посока, как да се случи, къде ще бъде с
най-малко жертви и др. Такива методи се изпол-
зват. А това, че са непознати у нас, това говори
лошо за нас.

- Широката общественост не е запозната,
затова Ви питам, за да разясните на какво се
основават Вашите прогнози.

- Изключително много се използва математи-
ка при планиране и водене на военни действия.
Не тук, в България, но големите държави използ-
ват такава методология. Никой не хвърля милион-
на армия без да направи предварително планира-
не, математически симулации на това какво ще
стане, колко оръжия ще са необходими, изобщо
цялата логистика трябва да се планира. Това всичко
е математика, много математика. Логистиката е
една мрежа от пътища, по която оръжието трябва
да се закара от т. А до т. Б, да се изчислят
разходите, по-добрите маршрути, опасностите и
пр. И сядат едни хора в генералните щабове и
започват да изчисляват. Симулират варианти, за
да постигнат и да изберат най-добрия вариант. Аз
чак такива възможности нямам, но познавам ос-
новните принципи и имам достатъчно знания, кои-
то ми позволяват да правя прогнози.

- Войната няма да приключи скоро. Нари-
чат я странна, защото се развива бавно и ща-
дящо за населението. При този стил на воен-
ни действия обаче, без авиация, без килим от
бомбардировки, без така да се каже изпепеле-
на земя, в каква посока се развива прогнозата
за Украйна, съответно и за Русия?

- Всяка голяма система си има собствено
време. Войната се движи бавно от наша гледна
точка. Ние сме малка система и за нас времето
е секундата. Военните действия са огромна сис-
тема и секундата е много повече. Една секунда е
половин месец. Но независимо от времето вой-
ната се движи по логичния път, а той е, че по-
силният изтласква по-слабия. И виждаме, че то-
ва се случва. С каква скорост ще става, зависи
какво имаме по фронтовете. Тук също има много
изчисления. От време оно западната тактика е
такава, че когато се намери някой да воюва
срещу Русия, той бива подпомаган дотолкова, че
да изтощи максимално Русия. Дава се именно
толкова помощ, не повече. Защото има един праг,
на който пише "ядрена война". Доставките на
оръжия за Украйна са точно толкова, че да под-
държат украинската армия на системи, за да
може тя да се съпротивлява на руснаците, но те
не са достатъчни, за да й осигурят победа. Така
че очакваме това, което става в момента, да
продължава. Тъй като ресурсите на руснаците са
много по-големи. Те направиха частична мобили-
зация, но могат да мобилизират десет пъти по-
вече хора и да приключат войната за нула вре-
ме. Вярно е, че доскоро Путин изобщо не разру-
шаваше критичната инфраструктура на Украйна.
След това беше сложен подходящият генерал,
който за три месеца разруши половината кри-
тична инфраструктура и беше прибран, защото
от Украйна нямаше да остане нищо. Така че
войната може да се нарече странна. Имат река
Днепър и украинска армия на единия бряг. Колко
му е да се унищожат мостовете и тази украинс-
ка армия да няма къде да отстъпи. И десетки
хиляди украински войници да се окажат в капан
като бъдат натиснати към реката. Но това не се
прави.

- Цялата тази странност предизвиква и по-
дигравки, и русофобски интерпретации безб-
рой, и разпространяване на оценки, че Русия
кляка, няма сили, изтощена е и пр.

- Не се вижда Русия да се изтощава, нито на
човешки ресурси, нито на материални. Няма и да
се изтощи в следващите три години. Икономи-
ческите санкции не сработват, руската икономи-
ка изобщо не се е сринала, тъкмо напротив, тя
се обновява технологично. Въпросното изтоще-
ние, което Западът пропагандира като тактика,
няма да настъпи. По-вероятно е да се случи
другата ситуация - да й спрат системите на Ук-
райна. И това ще се случи, когато съставът на
украинската армия силно намалее. В един мо-
мент ще има оръжия, но няма да има хора. И
НАТО ще трябва да решава. Или трябва да се
спре войната, което ще бъде по-вероятно, или
ще трябва в Украйна да влязат натовски кон-
тингенти. И ако все пак се вземе решение да се
изпращат контингенти, те ще бъдат от страни,
които биха имали някакъв интерес като Полша
например. Но аз имам много приятели поляци,
които не гледат добре на войната. Те казват,
когато започне голяма война, Полша стои на
пътя на армиите и те минават два пъти през нея,
и от Полша нищо не остава. Но натовски войски,
контингенти от Германия, Франция, Белгия и пр.
няма да влязат в Украйна. Представяте ли си
германски войски в Украйна? Това ще унищожи
всякаква вътрешна опозиция на Путин, той просто
ще каже: "Нацистите и фашистите идват!". И край
с вътрешната опозиция на Путин, цялата страна
ще се консолидира. Считам, че с намаляването
на украинската армия войната ще започне да
приключва.

- Възможно ли е САЩ да решат да доста-
вят далекобойни оръжия на Украйна и тя да
започне да поразява цели навътре в Русия?
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В САЩ бяха
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полити-
ческите
елити, които
сега са на
власт в
Европа.
И те следват
амери-
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Или пък Украйна да подходи и към хибридни
тактики - тероризъм вътре в Русия, убийства
на знакови лица и други шокови действия?

- Това е възможно. Въпрос на преценка и
изчисления. Американците могат много добре да
пресмятат тези неща. Основата на правилната
политика е да се вземат решения без сантимен-
ти. Но червената линия е ядрената война между
Русия и САЩ! Не между Русия и Украйна. В една
ядрена война между Русия и САЩ ще има побе-
дител. И победителят ще бъде Китай. При ядрена
война и двете страни има какво да губят, но
повече ще загубят САЩ. Дори при съвсем малки
вреди върху САЩ, Китай веднага получава преи-
мущество в Тихия океан. Зависи колко голяма
ще бъде една ядрена война. Най-вероятно ще се
подходи към ограничена ядрена война. На САЩ
не им трябва още много да отслабват, за да
може Китай да лапне Тайван. С една подводница,
носеща няколко от новите торпеда, Русия може
да унищожи няколко големи градове по Източно-
то крайбрежие на САЩ. Може и да вдигне една
вълна от 300-400 метра, която ще свърши съ-
щата работа. Украйна може да предприеме вся-
какви стъпки, за които питате, но тя трябва да
разбира, че под червената линия на ядрена вой-
на Русия/САЩ има друга линия и тя е ядрена
война Русия/Украйна. И в тази война ядрени оръ-
жия има само Русия. И Русия може да ги употре-
би без САЩ да реагират по същество. Защото
САЩ ще си пазят отбранителната линия в Тихия
океан. Аз все пак мисля, че до ядрена война
няма да се стигне.

- Бях чела някакви анализи в израелските
медии как западният фактор би трябвало да
реагира на локален ядрен удар от страна на
Русия срещу Украйна. И една от хипотезите
беше за масирани ракетни удари срещу Моск-
ва.

- Това означава континентална Европа да бъ-
де унищожена веднага. При масирани атаки с
неядрено оръжие срещу Москва руската военна
доктрина предполага използване на ядрено оръ-
жие. Реалността е такава. В момента се води
конвенционална война. Ако Украйна реши да ес-
калира действията с тероризъм или далекобойни
оръжия, тази война би могла да прерасне в яд-
рена. Достатъчни са една-две атомни бомби, взри-
вени в атмосферата. Т.нар. електромагнитен удар
ще извади цяла Украйна от строя, ще порази
всички електронни и електрически системи в
Украйна, те ще спрат. Това ще е достатъчно.
Тоест не е нужно да се хвърлят атомните бомби
по Киев. Просто взривяват се в атмосферата и
всичко спира.

- Руснаците сякаш не се опитват да посег-
нат на Зеленски. При тази агентура и свърза-
ност от векове между Русия и Украйна, нали
не се съмняваме, че ако искаха да го отстра-
нят, щяха да го направят.

- Колкото и странно да звучи, начинът на
управление на Зеленски е изгоден за Путин. Зе-
ленски отслаби Украйна толкова много, че спря
да съществува като държава. Много критикуват
руснаците, че дълбаят в Донбас, а не предприе-
мат удари по-надолу, където фронтът е по-рехав.
Като погледнете картата на полезните изкопае-
ми на Украйна и ще ви стане ясно защо руската
тактика е такава. Те просто заемат областите с
полезни изкопаеми. Американските и украински-
те генерали никак не са глупави. Американските
генерали виждат, че начинът на водене на война
на украинската армия води до приключването на
армията като жива сила. Но Зеленски казва на
Залужний да не отстъпва от Бахмут например. Но
ако Залужний не отстъпи още две седмици от
Бахмут, един корпус там ще си отиде. Тоест укра-
инската армия намалява. И в края на краищата
тази война ще се преустанови. Ако говорим за
ескалация от страна на Украйна, това може да
бъде удар срещу нещо в Москва. При такъв раз-
вой Путин иска или не, ще трябва да реагира.
Тоест оня генерал, дето потроши инфраструкту-
рата на Украйна, и съответно го прибраха, ще го

извадят пак. Но този път руснаците няма да
ползват иранските дрончета, а нещо много по-
сериозно.

- Защо започна тази война? Какво иска Пу-
тин, какви са неговите цели спрямо Украйна?

- Вижте, нека кажем Путин какво искаше
преди да започне войната. Първо, да се спазват
Минските споразумения, тоест Донецка и Луган-
ска области да получат автономия в Украйна. И
второ, да не се вкарват оръжия в Украйна, които
могат да застрашат Русия, тъй като от Украйна
до Москва полетът на някои ракети е десетина
минути. Нищо много голямо в сравнение със се-
гашните му искания. Сега Русия ще отхапе много
повече от Украйна. Монополярният свят, който
съществуваше от началото на 90-те досега, ве-
че престава да съществува поради факта, че
САЩ губят своята хегемония. А те станаха хеге-
мон, защото след Втората световна война изля-
зоха неразрушени и с мощна икономика, която
успя да постави под контрол и европейските
икономики, и Япония, и пр. Но времето на 90-те
отмина, когато беше пикът на американската хе-
гемониална мощ. Сега Русия се съвзе, Китай стана
много мощен, появиха се и други играчи като
Бразилия и пр. И всеки от тези играчи иска част
от тортата, но този, който държи тортата, не
иска да я пусне. Тези противоречия доведоха да
войната в Украйна. Тази държава е едно бойно
поле между САЩ и Русия. Путин като е поставил
исканията си, някой му е отказал. Кой му е
отказал? Кой е казал на Зеленски да не спазва
Минските споразумения?!

- Е, Украйна беше подготвяна за война, а
не за спазване на споразумения.

- Така. Всеки си гледа интереса. Няма русо-
филство. Или американофилство. САЩ искат да
изтласкат Русия колко се може по-нататък към
Урал и да контролират напълно Европа. Което те
постигат отлично с тази война. Проблемът за
САЩ дойде от това, че изтърваха Русия. Старите
им съветници и политици бяха много опитни. Те
купуваха нефта и газа на Русия и й доставяха
всичко, и така Русия не се развиваше техноло-
гически. Но това приключи. И се появи конфлик-
тната точка - Украйна. Това ще се случи и с
Китай и горещата точка там е почти оформена.
Всеки си гледа интереса. Русия планира офан-
зивата си в Украйна съобразно картата на по-
лезните изкопаеми.

- Русия имаше и военна база, която й бе-
ше отнета преди Майдана, Русия иска по-го-
лям излаз на Черно море, а и не може да
понася Украйна да се превръща в една анти-
Русия, моделирана, за да се сражава с Русия.
Как обаче Путин си представя, че ще приобщи
украинците насила?

- Войната започна. Въпросът е колко от Ук-
райна ще вземе Путин. Резултатът горе-долу го
виждаме по река Днепър. Колкото до желанието
на Русия за излаз на топли морета, най-силното
й желание е за Бяло море, и това обяснява
нашата българска история и защо ние нямаме
излаз на Бяло море. Другият вариант е през
Иран, но на Руската империя не са й стигнали
силите и времето да завладее Иран, завладяла е
Азербайджан. Много често казват за Русия, че
ще свърши в Украйна като американците във
Виетнам. Но това няма да е така, защото преди
да се намесят САЩ във Виетнам, там е нямало
американци. А в Украйна има руснаци, това е
етническа база над десет милиона. Така че след
войната Путин ще е по-силен отколкото преди
това, защото ще влее не само залежите на Ук-
райна, но и човешкия ресурс към Русия. Колкото
до приобщаването на украинците, ще кажа, че
идеологическите теории се вкарват в главите на
хората, но могат и да се изкарват и на тяхно
място да се вкарват други. Един такъв пример е
какво направиха американците с Бавария след
Втората световна война. Когато учих там, не за-
белязах да има антиамерикански настроения. То-
ест този, който контролира територията, може
да инсталира съответните идеи в населението.
Пример може да се даде и със Северна Македо-
ния, където хората си спомнят, че дядовците им
са били българи, но те самите не се считат за
такива.

- Как Ви изглежда Зеленски? Определят го
за смел, защото води война с Путин.

- Ако искаш да имаш проблеми в държавата,

то сложи артист да я управлява. Класически
пример е неуспелият виенски художник. Артисти-
те са податливи на въздействия, включително и
на идеологически въздействия. Зеленски го об-
работва една от най-добрите пропагандни маши-
ни в света, американската. Единици са тези, ко-
ито американската пропагандна машина не може
да обработи, и те трябва да познават щатската
пропагандна машина от Едуард Бърнейз насам.
Американците знаят, че всичко става с пари.
Това си е част от доктрината. За да победиш
една държава, трябва да хванеш в клещи поли-
тическия елит. Зеленски дойде с обещания за
мир, да спре проблемите в Донбас и пр. И какво
стана? Беше обработен и тръгна в "правилната"
посока. Да реализира американските интереси.

- Възможно ли е Путин да няма обективна
оценка за ситуацията, за армията, за възмож-
ностите, да е очаквал да го посрещнат като в
Крим, или да е разчитал, че Западът няма да
подкрепи толкова явно Украйна?

- Мисля, че Путин има и е имал реална пред-
става. Той е работил в КГБ, оглавявал е и Феде-
ралната служба за сигурност, преди да стане пре-
зидент. Такива хора има представа. Затова пъш-
каше, като обявяваше решението на 24 февруа-
ри за началото на специалната военна операция.
Пуснете си го този запис, за да го чуете как
диша тежко. Просто е знаел, че няма да бъде
никак лесно. Руснаците, също както и американ-
ците имат прекрасни анализатори и това не тряб-
ва да се подценява. Руснаците прекрасно знаят
какво е било през Втората световна война. Че
германците са губели войната, но буквално до
самия край са викали Heil Hitler! Пък и след това.
Русия е наясно, че в Украйна ще се задействат
идеологически процеси, които още повече ще нас-
тройват населението срещу Русия. Теорията каз-
ва, че за да контролираш една държава ефектив-
но, са необходими по двама войници, тежко въо-
ръжени, на квадратен километър. За Украйна това
означава милион и двеста хиляди. Путин вкара
175 хиляди, значи целта му изобщо не е да зав-
ладява цяла Украйна. Но ако той вземе Донбас и
Черноморието нищо няма да остане от Украйна.

- Може би Западна Украйна, Галиция и пр.
ще бъде оставена под контрола на Полша, да
влезе в ЕС и пр.

- Учил съм икономика по американските учеб-
ници. И тези, дето са ме учили, са ме научили на
нещо много просто. Американците винаги си при-
бират заемите. Ако я няма Украйна да ги плаща,
кой ще ги плаща?! Заемите вече са десетки
милиарди долари. САЩ започват да се замислят,
защото имат и вътрешни проблеми. Заемите се
дават, за да се връщат с лихва. Това е най-
добрата гаранция, че ще остане нещо от Украй-
на, което може да функционира, за да може да
се върнат заемите на САЩ.

- Вие сте специализирали в Германия. Виж-
даме унижението и унищожаването на Герма-
ния. Взривиха й потока, променят й икономи-
ческите пътища за суровини, диктуват й как
да се държи. Кажете две изречения за финал
на това интервю.

- Изречение номер 1: "Аз като бях студент,
Германия се управляваше от Хелмут Кол, а Фран-
ция от Жак Ширак". Изречение номер 2: "Сега
такива няма." И това казва всичко. Те бяха уме-
ли политици. Хелмут Кол успя да убеди Горбачов
да се изтегли, за да може Германия да се обеди-
ни. Днес имаме следния сериозен проблем. В
САЩ бяха отгледани политическите елити, които
сега са на власт в Европа. И те следват амери-
канските интереси. Те дори не са добре обучени.
Например излиза европейски ръководител X и
казва: "Ние ще подкрепяме Украйна докрай как-
вото и да ни струва това." Извинявайте, но как-
во означава "каквото и да ни струва"?! Кой е
избирал тези ръководители, украинците ли? По-
добни управляващи на европейски държави се
чувстват в безопасност понеже знаят, че зад
гърба им стои Америка. Политическият елит се
превзема като първо се инсталира агентурата за
влияние сред партийните кадри. След това те се
избутват в ръководните органи на държавата. И
накрая се изваждат на позициите, които директ-
но вземат решенията в държавата.

Интервюто е на Калина Андролова
От INFACTO.BG

(Със съкращения, заглавието е на ЗЕМЯ)
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Безпилотен самолет
се е взривил край руския град Ка-
луга, съобщи областният губерна-
тор Владислав Шапша, като доба-
ви, че никой не е пострадал при
експлозията. "Установено е, че
дронът се е взривил във въздуха
на височина 50 м в гората край
града в пет часа сутринта", напи-
са той в Телеграм. Калуга се на-
мира на около 150 км югозапад-
но от Москва и на 260 км севе-
роизточно от границата с Украй-
на. Губернаторът не уточни чий е
бил този дрон. Русия често е зая-
вявала, че украински безпилотни
самолети са навлизали над ней-
ната територия и са нанасяли ще-
ти на гражданската инфраструк-
тура. Ройтерс посочва, че Киев ви-
наги е отричал подобни твърде-
ния.
Газовите запаси
на Испания са спаднали само с 4
% при двете студени вълни, които
преминаха през страната от 16 яну-
ари до 4 Февруари, показват дан-
ните на Gas Infrastructure Europe
(GIE), базирана в Брюксел. Те пот-
върждават гаранциите, дадени още
преди началото на зимата от ми-
нистъра на енергетиката Тереза Ри-
бера, че до недостиг на газ в Ис-
пания няма да се стигне. Двете сед-
мици на температури под нулата в
голяма част от страната, които за-
почнаха с бурите Джерард и Фиен,
доведоха до спад на испанските за-
паси от газ от 93,56% в средата
на миналия месец до 89,9% на вто-
рия ден от февруари. В сравнение
с останалите европейски държави
Испания е третата страна след Пор-
тугалия и Швеция, която има най-
пълните национални резерви, а
средната стойност в ЕС е 71,6%,
три месеца след като държавите
трябваше задължително да ги за-
пълнят до 80%.

Министерството
на финансите на Великобритания
сигнализира, че няма допълнител-
ни пари за отбрана, въпреки че
признава спешната необходимост
от превъоръжаване след начало-
то на войната на Русия в Украйна.
Скай нюз цитира източници на от-
браната, че Великобритания няма
да бъде в състояние да предложи
достатъчен брой добре оборудва-
ни войници каквито са очаквани-
ята на съюзниците от НАТО за но-
вата голяма военна структура на
блока. Източниците се позовават
на липсата на нови средства, ко-
ето се опасяват, че т. нар. осве-
жаване на британската отбрани-
телна политика може да бъде от-
ложено за след оповестяването на
бюджета през март, тъй като пър-
воначалният проект вече не отра-
зява промяната със сигурността
настъпила в Европа, заради бу-
шуващата война в Украйна.
Представители
на британското аристократично се-
мейство Тервелян, чиито предци
през ХIХ век са били робовладел-
ци, се извиниха на народа на ка-
рибския остров Гренада и изпла-
тиха репарации. Аристократичният
род е разполагал с повече от 1000
роби и шест захарни плантации.
Лора Тервелян, която е кореспон-
дентка на Би Би Си в Ню Йорк,
написа в "Туитър": "Семейство Тер-
велян се извинява на народа на
Гренада за ролята на нашите пред-
ци в поробването на острова и се
ангажира да изплати репарации".
Семейството възнамерява да дари
100 000 паунда за създаването на
обществен фонд за икономическо
развитие на острова. Лора Терве-
лян каза, че този месец седем чле-
нове на семейството й ще посетят
Гренада, за да поднесат публично
извиненията си. Тя допълни, че през
1834 г. предците й са получили око-
ло 34 000 лири за загубата на сво-
ята "собственост" в Гренада, което
в днешни пари е равностойно на
около три милиона лири.

Снимки Интернет
Десетки хиляди медицински сестри и служители от
Бърза помощ стачкуваха вчера в Англия. Очаква се
това да бъде най-голямата стачка в националното

здравеопазване в неговата 75-годишна история. До
късно в неделя профсъюзни лидери отправяха

призиви към министрите и лично към премиера Риши
Сунак за по-добри предложения за решаване на

трудовия спор за заплащането. В крайна сметка те
обявиха, че не се е стигнало до "пряк контакт" с

премиера. Така че синдикатите, защитаващи правата
на работещите в здравеопазването, дадоха старт на

стачката на медицинските сестри в Англия и на
парамедиците в Англия и Уелс. Стачката на медсестри-

те на практика е 48-часова и ще продължи и във
вторник, освен ако изненадващо не се стигне до

някакво решение на спора. В четвъртък пък повече от
4 000 физиотерапевти ще стачкуват на територията на

Англия. А в петък има нова стачка на парамедиците,
но членуващи в други синдикати. Официална статисти-

ка показва, че в Англия има недостиг от 47 000
медицински сестри.

ЕС планира Володимир
Зеленски да присъства на
среща на върха на европей-
ските лидери тази седми-
ца , пише британският
в."Файненшъл таймс", цити-
райки източници, информи-
рани за плановете, които
обаче подчертаха, че опа-
сения, свързани със сигур-
ността, рискуват да прова-
лят посещението на укра-
инския президент. Зеленс-
ки трябва да говори на спе-
циална сесия на Европейс-
кия парламент, предаде
БНР. Говорител на Зеленс-
ки отказа коментар, посоч-
ва "Файненшъл таймс".

Миналата седмица укра-
инският лидер беше дома-
кин на президента на Ев-
ропейската комисия Урсу-
ла фон дер Лайен и ръко-
водителя на Европейския
съвет Шарл Мишел в Киев.
"Честно казано има големи
рискове, ако отида някъде.
Това е истината", каза Зе-
ленски пред репортери в
петък, попитан за възмож-
но посещение в Брюксел.
Пътуването би било второ-
то на Зеленски извън Ук-
райна след началото на
войната преди близо годи-

„Ôàéíåíøúë òàéìñ“: Ëèäåðèòå íà ÅÑ ïëàíèðàò
ïîñåùåíèå íà Çåëåíñêè â Áðþêñåë
Êèåâ ñå ïîäãîòâÿ çà ãîëÿìà ðóñêà îôàíçèâà òîçè ìåñåö

на. През декември 2022 г.
той посети Вашингтон.

27-те лидери на ЕС ще
проведат в четвъртък в
Брюксел среща на върха,
където Украйна, миграция-
та и отговорът на блока на
Закона за намаляване на
инфлацията в САЩ са ос-
новните планирани теми,
които да се обсъждат.

Украйна съобщи за но-
ви руски ракетни удари и
тежки боеве в Донбас. Теж-
ки сражения се водят в Бах-
мут, Угледар и Лиман. Ожес-
точените битки, които се во-
дят в района на Донецк в
Украйна, "са много трудни",
заяви във вечерното си об-
ръщение президентът Воло-
димир Зеленски. "Киев се
подготвя за евентуална рус-
ка офанзива този месец,
преди първата годишнина
от нахлуването на Русия в
страната. Но колкото и да
е трудно и колкото и голям
натиск да има, трябва да
издържим", каза още Зелен-
ски. По-рано украинският
президент въведе с указ
санкции срещу 200 компа-
нии и предприятия от рус-
ката ядрена индустрия,
включително "Росатом" и

неговите дъщерни дружес-
тва.

От своя страна, от Мос-
ква завиха, че Киев подгот-
вя провокация в град Кра-
маторск, където щели да бъ-
дат взривени болници и да
обвинят за това Русия.

Междувременно Герма-
ния очаква, че скоро ще
има достатъчно ангажимен-
ти от други страни от Евро-
пейския съюз, за да бъдат
изпратен обещан контин-
гент от танкове "Леопард-2"
в Украйна, заяви в понедел-
ник говорител на германс-
кото правителство, съобща-

ва Ройтерс. "Ангажиментът
на Германия остава в си-
ла", посочи правителствени-
ят говорител Волфганг Бюх-
нер. Той отказа да назове
конкретни страни, които до-
сега са се ангажирали да
изпратят произведените в
Германия танкове, от които
Украйна твърди, че се нуж-
дае, за да отблъсне руски-
те нашественици от нейна-
та територия. Германия е
обещала 14 свои собстве-
ни танка и иска да сглоби
два пълни батальона бойни
танкове в сътрудничество с
други страни от ЕС. ç

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и
президентът на Украйна Володимир Зеленски в Киев. Според Зеленски
Украйна "заслужава" да започне преговори за присъединяване към ЕС.

Виетнамските власти
конфискуваха през минала-
та седмица над 600 кг сло-
нова кост, внесени от Аф-
рика, съобщи правителство-
то, цитирано от Ройтерс.
Търговията със слонова
кост във Виетнам е неза-
конна, но трафикът на ди-
ви животни е все още ши-
роко разпространен. Често
контрабандно внасяни в
страната са също люспи от
панголини, рога от носоро-
зи и трупове на тигри.

Митническите власти в
северния пристанищен град
Хайфон откриха в понедел-
ник близо 130 кг слонова

Âèåòíàì êîíôèñêóâà 600 êã ñëîíîâà
êîñò, âíåñåíè íåëåãàëíî îò Àôðèêà

кост, скрита в контейнер с
рога на крави, идващ от Аф-
рика, се казва в изявление
на правителството. Миналия
четвъртък бяха открити бли-
зо 500 кг африканска сло-
нова кост на пристанището
Лах Хуен в града. Това е най-
голямата акция срещу неле-
галния внос на слонова кост
в страната за повече от че-
тири години. През октомв-
ри 2018 г. властите конфис-
куваха над 8 т слонова кост
и люспи от панголин, което
бе един от най-мащабните
случаи на трафик на диви
животни в страната от го-
дини насам. ç

Митническите власти показаха част от пратка
от 500 кг слонова кост от Нигериа
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НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ
О Б Я В А

за провеждане на търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост

На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост
и Заповед № 0031 - О от 30.01.2023 г. на Ректора на Националната художествена академия,
ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от терен -  публична държавна
собственост с полезна площ от 1.00 кв. м от двора на Националната художествена академия
на ул. "Шипка" № 1, гр. София, район "Оборище", за разполагане на 1 (един) брой терминал-
но устройство до входа на двора на НХА.

Срок на наемното правоотношение - 2 години.
Начална месечна наемна цена - 144 лева без включен ДДС, определена съгласно чл. 41,

ал. 2 от ППЗДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 100 лв. и се превежда по следната банкова

сметка на НХА: IBAN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01, BIC: BNBGBGSD, Банка - БНБ.
Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на НХА - www.nha.bg

от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане на срока за подаване на заявления
за участие.

Заявления за участие се приемат всеки работен ден в интервалите от 9.00 часа до
16 часа от 07.02.2023 г. до 22.02.2023 г. в административната сграда на НХА - гр. София,
ул. "Шипка" № 1, в стая Деловодство, ет. 1.

Оглед - всеки работен ден след предварително записване на тел. 088 6842658
Търгът ще се проведе на 23.02.2023 г. от 09.30 ч. в сградата на НХА, ул. "Шипка" № 1,

зала на Академичния съвет.

Независимият кандидат
Никос Христодулидис е на
първо място сред кандида-
тите на първия тур на пре-
зидентските избори в Кипър.
На балотажа следващата не-
деля той ще се състезава с
Андреас Мавроянис, преда-
де БНР.

С много малка разлика в
резултата двама независими
кандидати за президент на
Кипър, подкрепяни от пар-
тии от широк политически
спектър, отиват на балота-
жа следващата неделя, 12-
ти февруари. Това показват
окончателните данни от
преброяването на бюлетини-
те, подадени в проведения
в неделя първи тур на пре-
зидентските избори. Първи,
с 32% от гласовете, е неза-
висимият кандидат Никос
Христодулидис - бившият
външен министър в прави-

Бившият външен министър Никос Христодулидис беше подкрепен
на първия тур на президентските избори от опозиционни партии,
сред които дясноцентристка, социалдемократическа, дори национа-

листическа формация

Õðèñòîäóëèäèñ è Ìàâðîÿíèñ îòèâàò íà áàëîòàæ íà ïðåçèäåíòñêèòå èçáîðè â Êèïúð
преговaрящ по Кипърския
въпрос в екипа на Никос
Анастасиадис, независим
кандидат, подкрепян от ос-
новната опозиционна лява
партия АКЕЛ, е предпочетен
от 29,6% от избирателите.

72% от регистрираните

малко над 561 000 избирате-
ли гласуваха в първия тур.
Изборът на президент е мно-
го важен за Кипър, тъй като
той оглавява правителство-
то, определя и ръководи ця-
лостната вътрешна и външ-
на политика на страната. ç

телството на сегашния пре-
зидент Никос Анастасиадис,
подкрепян от опозиционни
партии, сред които дясноцен-
тристка, социалдемократи-
ческа, дори националисти-

ческа формация. Той заема-
ше първото място във всич-
ки социoлогически анкети по
време на предизборната
кампания. Андреас Мавроя-
нис, дипломат, бивш главен

Двете мощни земетресения, които разтърсиха вчера Южна
Турция и Северна Сирия и отнеха живота на близо 1600
души в двете страни, са били усетени чак до Гренландия,
обяви Датският геоложки институт.  Първият от двата труса
беше най-силното земетресение в Турция след земетресени-
ето от 17 август 1999 г., в което загинаха 17 000 души, от
които хиляда в Истанбул.                       Снимки Интернет

От стр. 1

В Турция жертвите са
най-малко 912 души и по-
вече от 5000 души бяха ра-
нени, заяви президентът
Раджеп Ердоган. той също
така каза, че това е най-
голямото бедствие в стра-
ната от 1939 г. насам, като
добави, че в резултат на
него са се срутили 2818
сгради, предаде Ройтерс.

Най-малко 560 души бя-
ха убити в Сирия и повече
от 1000 души бяха ранени,
съобщи сирийската дър-
жавна информационна
агенция (SANA), цитирайки
високопоставен здравен
служител. "Броят на жерт-
вите от земетресението на-
расна до 560 загинали и
1089 ранени", каза Ахмед
Дамирия, помощник на си-
рийския здравен министър.
Смята се, че броят на жер-
твите, отчетен от държав-
ните медии, включва само
тези, които живеят в конт-
ролирани от правителство-
то райони, напомня Рой-
терс. Спасителен екип на
Белите каски пък съобщи,
че най-малко 221 са били
убити и 419 ранени в си-
рийските райони, контроли-
рани от бунтовниците, съ-
общава АФП.

През следващите часо-
ве бяха регистрирани над
40 вторични труса, някои
с магнитуд над 6,0 по Рих-
тер. Турция обяви извън-
редно положение в засег-
натите провинции и при-
зова хората да не използ-
ват мобилни телефони, за
да могат спасителите да
координират операцията.
Спрени са полети на ле-
тищата в окръг Хатай и в
Газиантеп. Петролният тер-
минал в турския град

Íàä 1500 çàãèíàëè â Òóðöèÿ è Ñèðèÿ
ñëåä äâà îïóñòîøèòåëíè òðóñà
” Åðäîãàí: Òîâà å íàé-ãîëÿìîòî áåäñòâèå â ñòðàíàòà îò 1939 ã. íàñàì
” Ðóñèÿ ãîòîâà äà èçïðàòè äâà ñàìîëåòà ñúñ 100 ñïàñèòåëè â ïîñòðàäàëèòå ðàéîíè

Джейхан прекрати работа-
та си заради труса. Прис-
танищата в югоизточна
Турция също са засегнати,
като някои са напълно зат-
ворени, а други - със за-
бавена дейност. Операто-
рът на турските петролоп-
роводи "Боташ" съобщи, че
засега не са установени
щети по управляваните от
него тръби и петрол про-
дължава да тече както по
направлението Киркук-
Джейхан, така и по трасе-
то Баку-Тбилиси-Джейхан.

"Според първата инфор-
мация 191 души са загина-
ли в Кахраманмараш, 200
в Газиантеп, 27 в Шанлъ-
урфа, 41 в Диарбекир, 43 в
Адана, 20 в Адъяман, 131 в
Османийе, 250 в Хатай, 13
в Килис и 98 в Малатия; а
7003 граждани са били ра-
нени в Кахраманмараш, Га-
зиантеп, Шанлъурфа, Диар-
бекир, Адана, Адъяман, Ма-
латия, Османийе, Хатай и
Килис", каза Юнус Сезер,
ръководител на турската
Дирекция за управление
при бедствия и извънред-
ни ситуации (АФАД). Досе-
га са регистрирани 105 вто-
рични труса. Получени са
2824 съобщения за сруте-
ни сгради. Броят на заги-
налите граждани е 1014, съ-
общи Сезер.

В Сирия президентът
Башар Асад свика извън-
редно заседание. Много от
сградите в засегнатите ра-
йони понесоха щети по
време на избухналия пре-
ди близо 12 години конф-
ликт в Сирия. Влаковете в
северната част на страна-
та са спрени като предпаз-
на мярка. Пътищата и мос-
товете се проверяват.

Ръководителите на ЕС и

НАТО изразиха съпричаст-
ност с пострадалите от бед-
ствието и изразиха готов-
ност двете организации да
окажат необходимата по-
мощ. Обещания за подкре-
па дойдоха и от редица дър-
жави, сред които САЩ, Из-
раел, Украйна, Русия, Герма-
ния, Франция, Гърция и дру-

ги. Световни лидери изра-
зиха съпричастност и жела-
ние за оказване на помощ
след земетресението в Тур-
ция. ЕС изпраща спасител-
ни екипи и подготвя допъл-
нителна помощ за Турция
след силното земетресение.

Министерството на из-
вънредните ситуации (МИС)

на Русия е готово да изп-
рати два самолета Ил-76
със спасители в Турция, за
да помогнат за ликвидира-
нето на последиците от
разрушителното земетре-
сение, съобщиха ТАСС и
БТА. По разпореждане на
ръководителя на министер-
ството Александър Курен-
ков в готовност са поста-
вени 100 специалисти от
авиомобилното подразде-
ление "Центроспас" на рус-
кото МИС и Центъра за
спасителни операции със
специален риск "Лидер".
Президентът на Русия Вла-
димир Путин изрази събо-
лезнования в телеграми до
лидерите на Сирия и Тур-
ция и изрази готовност да
помогне.

"Това е може би най-сил-
ното земетресение в този
район от около 100 годи-
ни", каза пред БНР проф.
Николай Милошев, ръково-
дител на Националния ин-
ститут по геофизика, гео-
дезия и география към БАН.
Той уточни, че при тази си-
ла на земетресението ве-
роятно вторичните трусове
ще продължат повече от го-
дина: "Първите вторични
трусове може би са нанес-
ли повече щети върху сгра-
дите. Силното земетресе-
ние ги е увредило, а пос-
ледващите са ги разруши-
ли". По думите му трябва
да се въведат строителни
норми, при които и мощни
земетресения да не могат
да разрушават сградите. "В
световен мащаб въпросът
"Кога ще има земетресе-
ние?" все още стои. И в
Япония се изненадват от
земетресения, и в Турция,
в цял свят е така", каза
проф. Милошев. ç
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Финансово беше изгодно да
играя отново в българския клуб,
но през 2015 година от Разград
провалиха трансфера ми в ПСВ
Айндховен, разкри футболистът

Âèðäæèë Ìèñèäæàí  íå èñêà
äà ñå âúðíe â Ëóäîãîðåö

Бившият футболист на
Лудогорец Вирджил
Мисиджан, който можеше
да се върне в Разград,
разкри защо този транс-
фер е пропаднал.  "Фи-
нансово щеше да е прив-
лекателна стъпка за мен
да се върна в България.
Но си прекарвам страхот-
но в Твенте. Освен това,
в Еншеде живеят моята
приятелка и трите ни
деца. Очаквам да видя
какво може да предложи
Твенте занапред. Като
крило винаги съм привле-
кателен за чуждестранни-
те клубове, особено с
изтичащ договор", заяви
Мисиджан.

Той се върна на 2015
година, когато Лудогорец
стопира негов трансфер в
гранда ПСВ Айндховен.
"Имах разговор с техни-
ческия директор Марсел
Брандс. Искаха да ме
вземат под наем за
половин година с опция
за закупуване. Бях гласен
за заместник на Мемфис
Депай, който отиде в
Манчестър Юнайтед.

Халфът на Барселона Серхио
Бускетс ще отсъства около две-три
седмици заради контузия.  Капита-
нът на каталунците получи травма
по време на двубоя със Севиля,
спечелен с 3:0 на "Камп Ноу".

След срещата играчът преми-
на обстойни прегледи, като ядре-
но-магнитният резонанс показа,
че ветеранът има изкълчване на
левия глезен. Това означава, че
Серхио е аут за първия осмина-
финален мач с Манчестър Юнай-
тед от турнира Лига Европа на 16
февруари. Реваншът е седмица по-
късно на "Олд Трафорд".  Бускетс
е неизменен титуляр за Барсело-

Áàðñåëîíà ïîáåäè, íî
âàæåí èãðà÷ ñå êîíòóçè

Ìàòåé Êàçèéñêè ïîâåäå
Òðåíòî çà óáåäèòåëåí óñïåõ

Матей Казийски завърши с
20 точки за успеха на Тренто
като гост на Таранто с 3:0 гей-
ма в италианската Суперлига по
волейбол. Българският капитан
на отбора бе най-резултатен в
тима си и показа изключителна
ефективност в атака, като от 32
опита успя да направи 20 точки
или 63% ефективност. Тренто е
второ място в класирането, ма-
кар и на много точки зад лиде-
ра Перуджа.

Верона на треньора Радос-
тин Стойчев победи като гост
Монца с 3:1 гейма в друг мач от
италианското волейболно пър-
венство. Алекс Грозданов игра
за Верона и реализира 6 точки
- 3 от атака и 3 на блокада.
Верона се изкачи на пето място
в подреждането с 27 точки от
18 мача.

Падуа на Аспарух Аспарухов
загуби като гост на Милано с
1:3 гейма. Българският център
игра цял мач, като отбеляза 8
точки - 7 при атака и 1 блока-
да. Неговият отбор е на десето
място в класирането на Супер-
лигата.

Лубе Чивитанова с Алексан-

дър Николов се наложи над Чис-
терна с 3:1 гейма. Младата на-
дежда на родния волейбол  нап-

"Ñèíèòå"
íàíåñîõà
âòîðà
çàãóáà íà
øàìïèîíà

Отборът на Левски побе-
ди за втори път шампиона Хе-
бър в двубой от мъжкото во-
лейболно първенството. Успе-
хът на "сините" дойде драма-
тично с 3:2 (19:25, 25:23,
16:25, 30:28, 15:13) гейма.
За най-полезен играч бе из-
бран либерото на Левски Вла-
дислав Иванов, който имаше
впечатляващите 71% успева-
емост при посрещането. "Та-
зи награда е за целия отбор.
Бихме ги като гости, показах-
ме, че не са непобедими", ко-
ментира Иванов след мача.

"Като видите играчите на
Хебър, то те трябва да пече-
лят всичките си срещи с по
3:0 и да не дават на съпер-
ника си повече от 15 точки",
лаконичен бе  треньорът на
"сините" Николай Желязков.

С 24 точки за Левски се
отличи младият талант Венис-
лав Антов. Изключителен мач
направи и 17-годишният Алек-
сандър Къндев. За Хебър 36
точки реализира Джулио Са-
би, но и това не се оказа дос-
татъчно за отбора му.

С победата си Левски по-
могна на ЦСКА, който остана
на първо място в класиране-
то с точка повече от Хебър.
"Сините" изпревариха Нефто-
химик (Бургас) и вече са на
трета позиция.ç

Собственикът на Лудого-
рец не искаше и да чуе за
това. Той поиска няколко
милиона за мен, както и
да ме купят веднага.
Изпратих съобщение на
Брандс: "Наистина искам
в ПСВ!". Той ми каза, че е
с вързани ръце и собстве-
никът им не иска да прави
компромис. Много ме
заболя, много", заяви още
29-годишният Вура, който
призна, че и сега се
надява един ден да заиг-
рае на стадион "Филипс".

Мисиджан говори и за
смъртта на своя добър
приятел и бивш футбо-
лист на Лудогорец Джо-
ди Лукоки.  "Джоди беше
мой приятел. Играхме
заедно в Лудогорец.
Живеехме един до друг,
пътувахме заедно до
клуба, хранехме се
заедно, тренирахме
заедно, правехме всичко
заедно. Спяхме в една
стая по време на лагери-
те. Той ми беше като
брат. Когато отидох в
Твенте, казах на клуба:
Джоди е свободен агент,

бихте ли го взели? Беше
толкова красиво, че те го
привлякоха", каза Миси-
джан. Трагично е как
всичко свърши за Джоди.
Той правеше грешни
неща. Но това не беше

29-годишният Вирджил Мисиджан се чувства добре в сегашния си
отбор Твенте

Джоди. Не и за мен.
Познавах го като много
добро, сладко, усмихнато
момче", добави Миси-
джан, който преживя
много тежко внезапната
смърт на Лукоки.ç

От стр.1

Французинът Кемело Нгуена
дойде в "Овча купел" през 2021 г.
от Троа и бързо се утвърди в със-
тава на Златомир Загорчич.

Президентът на Славия разкри
и какво е бъдещето на Светослав
Вуцов, който беше отличен с при-
за за най-добър вратар на Бълга-
рия за 2022 г. заедно с колегата

Ñëàâèÿ íàïðàâè
òðàíñôåðíà áîìáà

си от ЦСКА 1948 Даниел Наумов.
"Поздравявам Светослав за награ-
дата. Пожелавам му да бъде пос-
тоянен в своите изяви, тъй като
това е много важно. Той е вратар
с невероятни качества и ще играе
в голям отбор. Сигурен съм в то-
ва, но за да се случи, отново пов-
тарям, че трябва да е постоянен",
добави Стефанов.ç

на от началото на сезона. Той има
27 мача и 1 асистенция.

Барселона срази Севиля с 3:0
в двубой от 20-ия кръг на испан-
ската Ла Лига и дръпна с 8 точки
на върха пред Реал (Мадрид), кой-
то по-рано през деня загуби с 0:1
при визитата си на Майорка. Го-
ловете за каталунците вкараха
Жорди Алба (58), Гави (70) и Ра-
финя (79) през втората част.

След този успех Барселона е
на върха с 53 точки, докато проб-
лемите за Севиля продължават. Ан-
далусийци са 16-и с 21 точки и
само на две от зоната на изпада-
щите.ç

рави поредния си отличен мач,
като реализира 16 точки - 11 от
атака и цели 5 аса от сервис.ç

Матей Казийски завърши с 20 точки за успеха на Тренто
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Нападателят на Лудого-
рец Кирил Десподов за
втора поредна година бе
определен за Футболист
№1 на България. Капита-
нът на националния отбор
събра 193 точки от журна-
листическия вот и изпре-
вари Илия Груев (Вердер
Бремен) -179 точки и
Ивайло Чочев (ЦСКА 1948)
- 109 т., които останаха
втори и трети. Това бе
общо трето отличие за
крилото в кариерата му, с
което изравни Ивелин
Попов и Христо Бонев.  С
пет статуетки е Христо
Стоичков, а на върха със
седем - Димитър Берба-
тов.

 В призовата десетка
за 2022 година намериха
място още Антон Недялков
(Лудогорец) -  39 точки,
Филип Кръстев (Левски) -
24, Петко Христов (Спе-
ция) и Иван Турицов
(ЦСКА)  с по 9, Илиян
Стефанов (Левски) 8,
Георги Костадинов (Апоел
Никозия) и Никола Илиев
(Интер)  с 7 точки.

Първата категория бе
за най-проспериращ млад
играч, където победител
стана талантът на Интер
Никола Илиев. За поредна
година Симона Петкова
спечели приза за "Футбо-
лист на годината" в кате-
горията женски футбол. Тя
получи 47 точки, а зад нея
останаха Евдокия Попади-

нова - 20 и Десислава
Дюпюи - 10.

За най-добър чужденец
бе избран Бърнард Текпе-
тей от Лудогорец (30
точки), който остави зад
себе си съотборника си
Каули Оливейра (28 т.) и
капитанът на ЦСКА Юрген
Матай с 11 точки.

Защитникът на ЦСКА
Брадли де Нойер спечели
приза за най-красив гол в
България за 2022 година с
попадението си във врата-
та на ЦСКА 1948. Награда-
та за втора поредна
година отива на "Армията".
Най-красивият гол за 2021
г. бе реализиран от друг
защитник на столичния
тим - Юрген Матай, който
също се разписа във
вратата на ЦСКА 1948.

Светослав Вуцов (Сла-
вия) и Даниел Наумов

Играчът на
Вердер Илия
Груев и
Ивайло Чочев
от (ЦСКА
1948) станаха
съответно
втори и трети

(ЦСКА 1948)  разделиха
приза за "Най-добър
вратар". Двамата събраха
по 26 глава, а трети е
Густаво Бусато от ЦСКА с
22 гласа.

Антон Недялков от
Лудогорец грабна награда-
та за Най-добър защитник
с 32 гласа.Ноа Сонко
Сундберг от Левски и
Юрген Матей от ЦСКА
останаха на второ и трето
място.

Ивайло Чочев отвя
конкуренцията за Най-
добър полузащитник със 73
гласа, следван от  Филип
Кръстев от Левски с 13 и
Каули Оливейра с 6.

Кирил Десподов бе
определен за Най-добър
нападател с 58 гласа.
Бърнард Текпетей и Мати-
ас Тисера завършиха
челната тройка с 15 и 12
точки.

Призът "Лъвско сърце -
Трифон Иванов" отиде при
Тодор Неделев, който се
възстанови след тежък
инцидент и операция на
главата.

Най-добър треньор
стана наставникът на
Левски Станимир Стои-
лов, втори е Ивайло
Петев, който бе селекцио-
нер на осна и Херцегови-
на а трети Илиан Илиев
(Черно море).

На събитието присъст-
ваха президентът на
българския футболен съюз
(БФС) Борислав Михай-
лов, вицепрезидентът на
централата Емил Костади-
нов, министърът на мла-
дежта и спорта Весела
Лечева, както и много
настоящи и бивши футбо-
листи.ç

Ерлинг Холанд иска да напус-
не Манчестър Сити, защото се е
скарал с Гуардиола. Той става по-
редният футболист на "гражда-
ните", влязъл в конфликт с ме-
ниджъра. Испанецът май е изпус-
нал съблекалнята и затова Ман-
честър Сити не е в познатата топ
форма. Всичко това е написано
в испанската медия "Насионал",
цитирано от няколко британски
издания.

Въпросният материал уточня-
ва, че въпреки отличното си
представяне във Висшата лига до
момента, Холанд гледа вече към
изхода. 22-годишният норвежец
пристигна в Манчестър Сити през
лятото и за отрицателно време
се превърна в голова машина и
на английска територия - 31 по-
падения в 27 мача.

"Атмосферата в Манчестър Си-
ти не е добра. Поради тази при-

Åðëèíã Õîëàíä  íàïóñêà Ìàí÷åñòúð
Ñèòè ñëåä ñêàíäàë ñ òðåíüîðà

Президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов поздрави нападателя на Лудогорец и национал-
ния отбор Кирил Десподов за приза Футболист на годината

Нападателят на Лудогорец Кирил Десподов сподели бъдещите
си планове след церемонията "Футболист на годината 2022", на
която бе избран за №1 в България и най-добър нападател. Той
мечтае за трансфер в чужбина след края на сезона, но до тогава
остава при "орлите" от Разград.

"Журналистите сте компаса, който ни казва дали вървим в
правилната насока. Всяка една такава награда ти дава допълни-
телна мотивация. Радвам се, че през миналата година съм затвър-
дил добрата форма. Изключително горд съм, че за втора поредна
година печеля тозва престижно отличие", започна Десподов.

"Пожелавам на журналистите да им е трудно да избират. Това
ще значи, че за националния отбор ще е по-добре. Ако един
футболист няма мечти, защо играе футбол? Всички си говорим за
класиране на голям форум. По-опитните ще помагаме. Национал-
ната фланелка е тежка", продължи нападателят.

"Щом съм в Лудогорец, значи се чувствам добре. Изключително
уважение ми показа клубът. Знаете в какво положение бях. Оставам
до лятото, после ще видим как ще се развият нещата. Искам транс-
фер, мисля, че отново ми е време да изляза в чужбина. Наградите не
можеш да ги спечелиш сам. Не съм мениджър, не мога да кажа дали
ще ми вдигнат цената", завърши Кирил Десподов.

Âðåìå å îòíîâî äà èçëÿçà â ÷óæáèíà,
çàÿâè íàïàäàòåëÿò íà Ëóäîãîðåö

чина Кансело поиска да се махне
и ето че вече е в Байерн. Други
също гледат към изхода", добавя
испанското издание, като допъл-
ва, че Реал (Мадрид) с внимание
следи ситуацията с Холанд. Мад-
ридският гранд търси заместник
на 35-годишния Карим Бензема.

В същото време Тотнъм удари
шампиона Манчестър Сити с 1:0
в дербито от 21-вия кръг на Вис-
шата лига и помогна на Арсенал
да запази аванса си от 5 точки
на върха. Домакините бяха без
мениджъра си Антонио Конте,
който претърпя успешно опера-
ция по отстраняване на жлъчния
мехур. Хари Кейн (15) вкара по-
бедния гол след асистенция на
Пиер-Емил Хьойберг и с 267 по-
падения стана най-резултатният
футболист в историята на "шпо-
рите", задминавайки легендата
Джими Грийвс. Кейн реализира

и исторически гол №200 в 304-
ия си мач от английския елит.
Той е третият футболист, който
достига тази граница след Алън
Шиърър (260 гола) и Уейн Рууни
(208). Тотнъм завърши срещата
в намален състав, след като в
87-ата минута Кристиан Ромеро
бе изгонен с втори жълт и чер-
вен картон.

След успеха Тотнъм е пети с
39 точки и само на една зад чет-
въртия Нюкасъл.

Закъсалият във Висшата лига
Евертън изненадващо победи с
1:0 лидерът в класирането Арсе-
нал на "Гудисън парк" в друг мач
от Висшата лига. В герой за "ка-
рамелите" се превърна Джеймс
Тарковски, който се разписа в
60-ата минута. Мачът беше де-
бют за новия мениджър на Евер-
тън Шон Дайш, заменил Франк
Лампард. ç

Ерлинг Холанд (вдясно) иска да напусне Манчестър Сити, защото се е
скарал с Гуардиола
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- Господин посланик, бихте ли разка-
зали повече за "зеления преход" на
китайската икономика и в кои сектори
той се осъществява най-активно?

- От 2012 г. икономиката на Китай
навлезе в етап на задълбочаващо се
"зелено" развитие. След провелия се
тогава XVIII конгрес на ККП, под
ръководството на ЦК на ККП, начело с
генералния секретар Си Дзинпин,
изграждането на "екологична цивилиза-
ция" бе записано в конституцията и в
цялото общество и в партията се пос-
тигна консенсус за това, че чистата
природа е безценно богатство. Конкрет-
ната реализация като цяло се отразява
в следните три аспекта:

 На първо място, задълбочаване на
три ключови битки срещу замърсяване-
то. Китайското правителство и народ
показаха категоричната си решимост и
воля за засилване на контрола над
замърсителите. Първата битка е за
чисто небе. Тук се прилагат такива
мерки като затваряне и ограничаване
дейността на замърсяващи околната
среда предприятия и индустрии чрез
тяхното интегриране и преместване,
оптимизиране и модернизация. Същев-
ременно се насърчава обработката на
насипни въглища и заместването им
като енергиен източник чрез намалява-
не на потреблението. Втората битка е
за чисти води. Тук тече кампания за
подобряване качеството и ефективността
при пречистването на отпадъчните води
в градовете, продължават проучванията
и коригирането на някои екологични
проблеми, свързани с източниците на
питейна вода. Третата битка е за чиста
земя. В рамките на тази дейност се
прилага комплексен план за действие,
насочен към преодоляване замърсяване-
то на почвите, за ефективен контрол на
екологичните рискове за земеделската
земя и терените за строителство в
градските райони.

На второ място може да се постави
активното съдействие за новите енергии
и цикличната икономика. За почти 5 -
10 години Китай успя да създаде най-
големия в света пазар на въглеродни
емисии и система за производството на
чиста енергия. Страната е на първо
място по инсталирани мощности за
добив на хидро-, вятърна, слънчева и
енергия от биомаса, както и по произ-
водство и продажба на автомобили с
нови енергии. През последните 10
години китайската икономика поддър-
жаше средногодишен темп на растеж от
6,5% при средно 3% ръст ежегодно в
потреблението на енергия. Интензив-
ността на потребление на енергия
намаля общо с 26,2%, а отделянето на
въглероден диоксид на единица БВП бе
съкратено с около 34%, което е еквива-
лентно на използването на 1,4 милиар-
да тона стандартни въглища по-малко и
на изхвърлянето на 2,94 милиарда тона
по-малко въглероден диоксид в атмосфе-
рата. Китай е една от държавите с най-
бързо снижаваща се енергийна интен-
зивност в света.

На трето място, в Китай се развиват
бързо "зелена" логистика, "зелена"
търговия на дребно и "зелено" придвиж-
ване. "Зелената" логистика включва
основно складове, изградени и функцио-
ниращи по най-високите екологични
стандарти, използването на екологични
опаковки и екологичен транспорт.
Добри примери в това отношение са
компаниите "Цайняо" (Cainiao Network
Technology Co., Ltd), която инсталира

Êèòàé âèíàãè å èìàë àêòèâíî îòíîøåíèå êúì
ïðàêòè÷åñêîòî ñúòðóäíè÷åñòâî ñ Áúëãàðèÿ
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Н. Пр. Дун
СЯОДЗЮН,
посланик на

Китай
в България

соларни панели на покривите на над 10
от своите логистични паркове в цялата
страна; логистичното поделение на
водещата платформа за електронна
търговия "Дзиндун" (JDL), която разра-
боти самостоятелно складови роботи,
постигайки автоматизация на товаро-
разтоварните операции на входа и
изхода без участието на хора, и пести
енергия чрез интелигентна система за
складиране. В момента, екологичните
начини за придвижване, като електро-
мобили, поръчване онлайн на превоз и
споделените велосипеди са популярни в
цялата страната, активно се разработва
и въвежда автономното шофиране.
Всичко това оказва редица положителни
ефекти върху околната среда, сред които
намаляване на въздушното замърсяване
и изхвърлянето на въглероден диоксид,
както и за снижаване потреблението на
енергия.

- Как използването на зелената
енергия се отразява на развитието на
китайската икономика?

- Използването на чиста енергия за
насърчаване на икономическото разви-
тие на Китай изисква участието на
различни части на обществото и е
системен проект. За него са необходими
изследвания, разработки и иновации в
областта на "зелените" технологии,
които да движат трансформацията и
модернизацията на промишлеността, да
подобрят ефективността на производст-
вото и приложението на нови енергии.
То също така се нуждае от политики,
управление, насърчаване и стимули за
развитието на отрасъла на новите
енергии. През последните години, с
помощта на серия от планове и финан-
сова подкрепа, китайското правителство
даде тласък за развитието на фотовол-
таиците, "зелената" електроенергия,
автомобилите с нови енергии и други
индустрии, използващи чисти енергий-
ни източници, като по този начин
формира бързо разрастваща се индуст-
риална верига, включително за произ-
водството и употребата на чиста енер-
гия, автомобили с нови енергии и
други екопродукти. Всички аспекти и
звена по цялата тази верига могат да
допринесат за икономическия ръст.

Например до края на 2021 г. броят
на електромобилите в Китай достигна
7,84 милиона или увеличение от около

5,6 пъти, а обемът на продажбите - 3,52
милиона, или ръст от 5,9 пъти в срав-
нение с края на 2016 г. Подобно бързо
разширяване на мащаба води след себе
си развитие и разширяване на сектора
на превозните средства с нови енергии,
производството на суровини, батерии и
резервни части, както и на зарядни
стълбове, станции и услуги за поддръж-
ка, а всичко това насърчава високока-
чествения и с нисък разход на енергия
икономически растеж.

- Според Вас, има ли възможности
за сътрудничество между Китай и
България при използването на зелена-
та енергия и в кои сфери?

- Съгласно "Интегриран план в
областта на енергетиката и климата на
Република България 2021 - 2030" инста-
лираните фотоволтаични мощности в
страната трябва да се удвоят в рамките
на десет години, както и да бъдат
добавени мощности за производство на
енергия от вятър (250 мегавата) и от
биомаса (103 мегавата). Това означава,
че като цяло в следващото десетилетие в
България ще има значителни възмож-
ности за развитието на "зелена" иконо-
мика, а темповете на това развитие ще
се ускоряват.

Съществува силно търсене и голям
потенциал в областта на трансформаци-
ята на въглищните мощности и регио-
ни, намаляването на емисиите при
производството на електроенергия, в
строителство и химическата промишле-
ност, енергоспестяващия транспорт,
системите за съхранение на енергия,
производството и потреблението на
превозни средства с нови енергии, като
всичко това създава множество възмож-
ности за сътрудничество между Китай и
България.

Китай винаги е имал активно отно-
шение към по-нататъшното укрепване
на практическото сътрудничество с
България, включително в области като
зелената енергия. Надяваме се, че двете
страни да засилят комуникацията, да
продължат да проучват начини и средст-
ва за разширяване на сътрудничеството
и активно насърчават изпълнението на
повече взаимноизгодни и печеливши
проекти. Посолството на КНР ще
продължи да полага усилия за тази цел
и ще играе ролята на мост.

От "Китайска медийна група"
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ÁÍÒ 1

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

Христина Христова и Симеон Иванов
09.20 100% будни - сутрешно токшоу
11.00 Култура.БГ - предаване за култура с

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

филм
14.45 Децата от улица "Чайка" - 52-сериен

анимационен филм /Германия, 2016
г./, режисьор Екарт Фингберг

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 Референдум с Добрина Чешмеджие-

ва
22.00 Да надживееш Ескобар - тв филм

/2 епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.25 Демонът на империята - тв филм

/2 серия/
00.20 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.25 Култура.БГ /п/
03.20 Домът на вярата - Храм "Свети Свети

Апостоли Петър и Павел" /п/
03.50 Колкото повече сме заедно - тв филм

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

ÁÍÒ 3

05.05 Аз съм...
05.20 Йога с Марлене - предаване за здра-

вословен начин на живот /6 епизод/
06.00 ФИФА Световно първенство 2022:

Англия - Иран, среща от груповата
фаза

08.10 Колоездене: Tour Down Under за же-
ни - обзор

09.00 В открития космос - документален
филм /8 епизод/

09.25 Ветроходство: Гран при на Сингапур
- обзорна програма

09.50 Йога с Марлене - предаване за здра-
вословен начин на живот /7 епизод/

10.35 Световна купа по сноуборд: парале-
лен гигантски слалом

11.50 Гостите на "Банско филм фест" 2022:
Кънчо Долапчиев /България/ - разго-
вор с участници в Международния
фестивал на планинарското и екст-
ремно кино

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

14.00 Спортни новини
14.05 ФИФА Световно първенство 2022:

САЩ - Уелс, среща от груповата фаза
16.05 Колоездене: Tour Down Under за мъ-

же - обзор
17.00 Телепазарен прозорец
17.15 Последният печели - забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу
18.15 Свръхсетивата на животните - доку-

ментален филм /Великобритания,
2014 г./, 1 епизод

18.45 ФИФА Световно първенство 2022:
Аржентина - Саудитска Арабия, сре-
ща от груповата фаза

20.50 Събота вечер с БНТ
21.50 Спортни новини
22.00 Ханибал - сериен филм /1 епизод/

/п/ (16)
22.45 Ханибал - сериен филм /2 епизод/

(16)
23.30 ФИФА Световно първенство 2022:

Дания - Тунис, среща от груповата
фаза

01.25 Спортни новини
01.35 ФИФА Световно първенство 2022:

Мексико - Полша, среща от групова-
та фаза

03.25 Световна купа по сноуборд: парале-
лен гигантски слалом

04.40 FEI Конен спорт - магазинно преда-
ване /9 епизод/

bTV

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

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

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

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

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

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

еп. 7
22.00 Премиера: "Кланът" - сериал, еп. 22
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. 25, 26
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Огледален свят" /п./ - сериал

bTV ACTION

05.00 "Дъф и Вазовски" - сериал, еп. 2
06.00 Анимационен блок: "Дракони: Над-

превара до предела" - сериал, еп.
19 - 22

08.00 "Дъф и Вазовски" - сериал, еп. 2
09.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 19
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 12
11.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 19, еп. 1
12.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 9
13.00 "Смъртоносна красота" - трилър, дра-

ма (САЩ, 2018), в ролите: Нейли Уеб,
Хейи Пулос, Кристел Калил, Брайс
Дърфи и др.

15.00 "Дъф и Вазовски" - сериал, еп. 3
16.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 20
17.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 10
18.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 19, еп. 2
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с. 5, еп. 13
20.00 Екшън в 8: "Съдебна зала: Ел Ей" -

сериал, еп. 6
21.00 "Последното кралство" - сериал, с. 4,

еп. 10
22.00 Бандата на Екшън: "Доказано жив" -

екшън, трилър (САЩ, 2000), в роли-
те: Ръсел Кроу, Мег Райън, Дейвид
Морс, Памела Рийд, Дейвид Карусо,
Майкъл Кичън, Александър Балуев

00.30 "Последното кралство" - сериал, с. 4,
еп. 10

01.30 "Закон и ред: Специални разследва-
ния" - сериал, с. 19, еп. 2

02.30 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 10
03.30 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 13
04.30 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 20

bTV COMEDY

05.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 4, еп. 14,

15
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 "Ингрид отива на Запад" - комедия,

драма (САЩ, 2017), в ролите: Обри
Плаза, Елизабет Олсън, О`Шей Джак-
сън мл., Уайът Ръсел, Били Магню-
сън, Пом Клементиеф и др.

12.00 "Боб и Абишола" /п./ - сериал
13.00 "Маркъс" /п./ - сериал
13.45 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу
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. 40
19.00 "Земляни" - сериал, еп. 1, 2
20.00 Премиера: "Съседката Милева" - се-

риал, еп. 17
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 8,

еп. 7
22.00 "Боб и Абишола" - сериал, еп. 7, 8
23.00 "Шитс Крийк" - сериал, с. 2, еп. 10,

11

00.00 "Ингрид отива на Запад" - комедия,
драма (САЩ, 2017)

02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
03.30 "Комиците и приятели" /п./
04.00 "Татенца" - сериал, еп. 48

bTV Cinema

05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Добрият доктор" /п./ - сериал, с. 3,

еп. 1, 2
08.00 "Боуфингър" - комедия (САЩ, 1999),

в ролите: Стив Мартин, Еди Мърфи,
Хедър Греъм, Кристин Барански,
Джейми Кенеди, Терънс Стамп, Ро-
бърт Дауни мл. и др.

10.00 "Добрият доктор" - сериал, с. 3, еп.
3, 4

12.00 "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.

13.45 "Куийн и Слим" - криминален, роман-
тичен, драма (САЩ, Канада, 2019), в
ролите: Даниел Калуя, Джоди Тър-
нър-Смит, Бокийм Уудбайн, Клоуи
Севъни, Индиа Мур, Бенито Марти-
нес и др.

16.30 "Бродуейска терапия" - комедия (САЩ,
2011), в ролите: Имъджен Путс, Оуен
Уилсън, Дженифър Анистън, Рис
Ифънс, Сибил Шепърд, Уил Форт,
Дженифър Еспозито, Катрин Хан, Май-
къл Шанън

18.30 "Чакала" - криминален, екшън (САЩ,
Великобритания, Франция, Германия,
Япония, 1997), в ролите: Брус Уилис,
Ричард Гиър, Сидни Поатие, Даян
Венора, Матилда Мей, Джей Кей
Симънс, Джон Кънингам, Джак Блек,
Даниел Дей Ким, Лари Кинг

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Дивергенти" - фантастика, приклю-

ченски, мистъри (САЩ, 2014), в ро-
лите: Шейлийн Уудли, Тио Джеймс,
Кейт Уинслет, Ашли Джъд, Джай Кор-
тни, Рей Стивънсън, Зоуи Кравиц,
Ансел Елгорт, Майлс Телър, Мъкай
Файфър, Маги Кю и др.

23.45 "Убийства по пощенски картички" -
криминален, трилър (Великобрита-
ния, САЩ, Германия, 2020), в ролите:
Джефри Дийн Морган, Фамке Янсен,
Къш Джъмбо, Йоахим Крол, Стивън
Макинтош и др. [14+]

01.45 "Да обичаш Пабло" - биографичен,
драма, роантичен, криминален (Ис-
пания, България, 2017), в ролите:
Пенелопе Крус, Хавиер Бардем, Пи-
тър Сарсгард, Лилиан Бланкеншип,
Оскар Хайнада, Михаил Стоянов [16+]

04.15 "Беглец" - драма (САЩ, 2015),  в
ролите: Никълъс Кейдж, Сара Пол-
сън, Питър Фонда, Кони Нилсен, Крис-
тофър Бери 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 2
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Безкрайност" (премиера) - сериал,

сезон 1
00.30 "Черният списък" - сериал, сезон 6
01.20 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 1
02.00 "Песента на живота" - 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 10,
2 епизода
16.00 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 8
17.00 "Газ до дупка" - екшън с уч. на Скот

Истууд, Фреди Торп, Ана де Армас,
Гая Уайс, Клеменс Шик 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 "Универсален войник: Завръщането"

- екшън-фантастика с уч. на Жан-
Клод Ван Дам, Майкъл Джей Уайт,
Ксандър Бъркли и др.

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

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.00 "Да приютиш любовта" - романтичен

филм с уч. на Андреа Бруукс, Маркъс
Роснър, Луси Гест и др. /п/

09.00 "Сватбени камбани" - романтичен
филм с уч. на Даника Маккелър,
Каван Смит, Тами Джилис, Кристо-
фър Ръсел и др.

11.00 "Срещи с Дейв" - приключенска ко-
медия с уч. на Еди Мърфи, Елизабет
Банкс, Скот Каан, Марк Блукас /п/

13.00 "В кадър"
13.30 "В сигурни ръце" - драма с уч. на

Сандрин Киберлен, Жил Льолуш, Ело-
ди Буше и др.

15.40 "Следващото карате хлапе" - екшън с
уч. Пат Морита, Хилари Суонк, Май-
къл Айрънсайд, Констанс Тоуърс, Крис
Конрад и др. /п/

17.50 "Внедрени в час" - екшън-комедия с
уч. на Чанинг Тейтъм, Джона Хил, Айс
Кюб, Бри Ларсън и др.

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

21.00 "Не казвай сбогом" - трилър с уч. на
Бен Афлек, Розамунд Пайк, Нийл
Патрик Харис, Тайлър Пери, Кари
Куун, Ким Дикенс, Лиза Бейнс и др.

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

01.00 "Наследствено" - мистери с уч. на
Тони Колет, Гейбриъл Бърн, Мили
Шапиро, Алекс Улф и др. /п/

Тв програма - вторник, 7 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 облачността над повече места в Западна и
Централна България ще намалява, временно и до пре-
димно слънчево. В източните райони ще остане пре-
димно облачно, но почти без валежи. Вятърът ще е до
умерен, от север-северозапад, в Източна България -
временно силен от север. Максималните температури,
в по-голямата част от страната, ще са между минус 3°
и 2°, в София - около минус 2°.

По Черноморието ще бъде ветровито с умерен и
силен северен вятър. Ще бъде предимно облачно и на
отделни места ще превали слаб сняг. Максималните

температури ще са 0°-2°. Температурата на морската
вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 4-5
бала. Над планините облачността ще бъде разкъса-
на, предимно значителна. До сутринта на отделни
места ще превали слаб сняг. Следобед над масивите
в Западна и Централна България ще има по-същест-
вени намаления на облачността, временно и до слън-
чево. Ще духа умерен и силен вятър от север-севе-
роизток. Максималната температура на височина 1200
метра ще бъде около минус 8°, на 2000 метра -
около минус 15°.                            НИМХ/БТА

bTV Cinema, 21.00 "Дивергенти" - фантастика,
приключенски, мистъри (САЩ, 2014), в ролите: Шейлийн

Уудли, Тио Джеймс, Кейт Уинслет, Ашли Джъд, Джай
Кортни, Рей Стивънсън, Зоуи Кравиц, Ансел Елгорт,

Майлс Телър, Мъкай Файфър, Маги Кю и др.
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Режисьорът Коста-
дин Бонев ще води
журито в балканския
конкурс на 27-ия "София
филм фест" (СФФ), съ-
общават от "Арт фест".
Общо 12 са филмите в
конкурса. България ще
бъде представяна с
носителя на "Златна
роза" - "Майка", на
Зорница София.

През 2020 година
филмът на Емин Алпер
"Три сестри" спечели
наградата за най-добър
филм в Балканския
конкурс на СФФ.
Фестът сега представя
новия му разказ "Изпе-
пеляващи дни" -  притча
за корупцията в заду-
шаващата патриархална
среда. Историята прос-
ледява драматичната
съдба на млад проку-
рор, назначен в малко
турско градче, въвлечен
в политически конфликт
по време на разследва-
не на убийство.

Действието в дебют-
ния филм на хърватския
режисьор Юрай Леро-
тич "Сигурно място" се
развива в рамките на
24 часа. Замислен като
филм "за невидимата
война в самите нас",
като главно действащо
лице в него е Дамир -

Маестра Венеция
Караманова получи
държавен японски орден

На официална церемония в
посолството на Япония у
нас извънредният и пълно-
мощен посланик - негово
превъзходителство Нарахира
Хироши, връчи държавния
японски орден "Изгряващо
слънце, златни и сребърни
лъчи" на главния диригент
на Детския хор на Българс-
кото национално радио -
маестра Венеция Карамано-
ва. Отличието бе присъдено
за приноса й в насърчаване
на японско-българските
отношения чрез музиката
на Детския радиохор.

Елефсина започна
годината си на Европейска
столица на културата
Гръцкият пристанищен град
Елефсина постави началото
като Европейска столица на
културата с мултимедийно
тържество, вдъхновено от
митологията и историята на
града, съобщават АНА-МПА и
ДПА. 38 години след
създаването на институцията
Европейска столица на
културата от Мелина
Меркури, четвърти гръцки
град - след Атина през 1985
г., Солун през 1997 г., и
Патра през 2006 г. -
приветства тази институ-
ция". Инициативата е от
1985 г. след решение на
Съвета на министрите на
културата на Европейския
съюз, взето по предложение
на гръцката актриса и
тогавашен министър на
културата Мелина Меркури.
С едва около 30 000
жители, Елефсина е най-
малкият град, който е
обявяван за Европейска
столица на културата.

Íàêðàòêî

�
С изложба на художника живопи-

сец Пламен Легкоступ от Велико Тър-
ново официално се открива първата
изложба за 2023 г. в галерия "Видима",
Севлиево. Експозицията стартира на
14 февруари от 18.00 ч., а произведе-
нията са тематично подбрани с името:
"Многоликият 14-и".

"Заглавието е "Многоликият чети-
ринадесети",  не е подбрано случай-
но. Идеята се оформи, след като ста-
на ясно, че денят е точно 14 февруа-
ри. Обикновено, когато човек чуе за
тази дата се сеща за Деня на лоза-
ря (Трифон Зарезан) или за Деня на
влюбените, Св. Валентин. Но на то-
зи ден е и Успението на св. Кирил
Славянобългарски, и денят на архе-
олога, и още други празници. Тъй ка-
то смятам художниците не само за
създатели на красота и хора, които
представят пред обществото различ-
ни идеи, но и за просветители, вклю-
чих творби, представящи тези чети-
ри празника. Още повече че това се

Филм с участието на
Мики Рурк и Антъни Де-
лон (син на Ален Делон)
ще снимат в Румъния.
Актьорите вече пристиг-
наха в град Орадя.
Снимките на румънско-
американската копро-
дукция "21 рубина" за-
почват на 13 февруари.
За филмов декор ще
послужат емблематични
сгради в град Орадя,
сред които Театър "Кра-
лица Мария", къщата
"Дарвас ла Рош", Еврей-
ската синагога и дворе-
ца Аполо. Трябвало да
участва Моника Белучи,
но тъй като графикът й
не е съвпаднал със сни-
мачния, ангажирали са
актрисата Елизабета
Пелини. Режисьорът же-
лае да покаже лентата
на филмовия фестивал
в Кан. ç
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Паметник на Чебу-
рашка ще бъде издигнат
в руския град Кисло-
водск, Ставрополска об-
ласт, където се проведо-
ха снимките на новия
пълнометражен филм
"Чебурашка", предаде
ТАСС.

"Идеята вече е одоб-
рена от Общинския съ-
вет. Планираме да инс-
талираме скулптурата на
ул. "Карл Маркс", каза
кметът на града Евгени
Мойсеев.

Кметът нарекъл улица-

Скъпи приятели, не зная как
е при вас, но искам да споделя
как при мене започва денят.

С вечните навици - отваряне
на дебелите пердета, оправяне
на леглото, кратка гимнастика,
четката за зъби, чаят... И ето ид-
ва най-необходимото! Компютъ-
рът... Разговорът с вас. Битката
със самотата. Споделянето. И не-
вероятно... облекчението. Чувс-
твото, че не си сам. Колко е ху-
баво, че доживях все пак това
велико изобретение на човека...
Затова нека ценим това, което
все още имаме...Няма нищо ло-
шо да живееш ден за ден. За-
щото всеки ден ни е подарък.
Вчера няма да се върне. А утре
ще стане днес...

ДЕН ЗА ДЕН
Денят е прекомерно кратък...
А дълга е нощта...
Вземи от нейния остатък...
За дневните неща...
На вид неважни, смешни, дребни.
Но хиляди на брой...
И външно сякаш непотребни...
Не бързай... Спри! Постой.
Почни от меката възглавка...
Леглото оправи...
Две-три движения... Загрявка...
Луната поздрави....
Тя вече тръгнала е горе...
И знае накъде.
Дръпни от нощния прозорец
дебелото перде.
Мрачевина... Неясна гледка...
Във кухнята светни...
И чаят в телената цедка...
Лъжичка с мед топни...
Докато се вари... Под душа
припявай си на глас.
И тихичко... Но кой ти слуша
във този ранен час...
Какъв уют! Какви удобства!
Отива си нощта...
И престани да философстваш
със четка във уста.
Лаптопът после... Файлът таен...
Кликни... Изключен звук...
И забрави, че си нетраен...
Че временно си тук.
Денят започва да те гледа
със сънени очи.
Пиши... Например десет реда...
И пак ги заключи.
Ще светне скоро... Следва проза...
Във нея се гмурни...
В баналната метаморфоза
на следващите дни.
Защото краят им е ясен
и предопределен.
И затова живей прекрасно...
И мъдро... Ден за ден.

Íåäÿëêî Éîðäàíîâ çà
åæåäíåâèåòî è
íåãîâèÿ ïîåòè÷åí ÷àð

Â Ðóñèÿ âäèãàò ïàìåòíèê íà ×åáóðàøêà

Ðåæèñüîðúò Êîñòàäèí Áîíåâ âîäè
æóðèòî â áàëêàíñêèÿ êîíêóðñ
íà „Ñîôèÿ ôèëì ôåñò“

изпаднал в сериозна
депресия.

Пол Негоеску се
довери на авторите
Раду Романюк и Оана
Тудор за своя четвърти
филм - копродукцията
между Румъния и Бълга-
рия "Мъже на делата".
Представена на фести-
валите в Сараево и
Варшава, историята
проследява терзанията
на началника на поли-
цията в Северна Румъ-
ния, който се включва в
незаконни машинации
заедно с кмета.

Най-новият филм на
Пиер Жалица - "Ден на
труда", е съвместна
продукция между Босна
и Херцеговина, Хърва-
тия, Северна Македо-
ния, Сърбия и Черна
гора. След "Господ
съществува, името й е

Петруния" на Теона
Стругар Митевска - с
две награди на "Берли-
нале" (2019) и номина-
ция за "Златна мечка",
с наградата LUX на
Европейския парламент,
се ражда "Най-щастли-
вият човек на света".
Историята в "Най-
щастливият човек на
света" е свързана със
спомените от войната,
разтърсила бивша
Югославия през 90-те
години на ХХ век, но и
мечтаната романтична
любов.

Дебютният филм на
Йозкан Алпер, "Есен",
получи наградата за
режисьор на СФФ през
2009 г., а 14 години по-
късно, на балканския
конкурс представя
шести пълнометражен
филм - "Черна нощ". ç

та, където ще бъде пос-
тавен паметникът, "Чебу-
рашкинска". Жителите на
града започнали да на-
ричат така досегашната
улица "Карл Маркс" по-
ради многобройните ту-
ристи, които питали къ-
де е сниман филмът. На
1 януари в Русия се със-
тоя премиерата на играл-
ния филм "Чебурашка".
Той стана най-касовият
филм в историята на рус-
кото филмово разпрост-
ранение. Към този уи-
кенд лентата събра бок-

софис от почти 6 мили-
арда рубли (около 80 млн.
евро). Филмът все още се
прожектира по руските
кина.

В Русия има няколко
паметника на Чебураш-
ка, като първият от тях е
издигнат в гр. Раменс-
кое, Московска област,
през 2005 г. Чебурашка
е литературен герой от
произведенията на рус-
кия писател Едуард Ус-
пенски и от анимацион-
ните филми на Роман Ка-
чанов. ç

вписва в моята стилистика", каза Лег-
коступ.

Ще бъдат показани 30 картини. Де-
вет от тях са литографии, а останалите
са изпълнени с акрилни бои върху плат-
но. Представени са три цикъла на Лег-
коступ, като основен цикъл са рибите.
"Всяка една риба е притча, заплувала
нанякъде, носи нещо на гърба си, сре-
ща друга риба. Друг цикъл са "Антични-
те съдове", а трети - "Средновековните
градове". ç


