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Ôèëìúò „Íàâàëíè“ -

äåçèíôîðìàöèÿ êàòî

çà „Îñêàð“
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Бившият волейболен
национал Матей Казийски
е избиран най-много за
MVP на двубои от редов-
ния сезон в италианската
Суперлига. 38-годишният
българин шест пъти е бил
определян за Най-поле-
зен играч в мачовете на
своя Итас Трентино
(Тренто), съобщава Pillole
di Volley.  След Казийски
са други волейболни
звезди - Олег Плотницки
от Перуджа и Юри Романо
от Пиаченца, които са
били избирани по 5 пъти
за MVP, а по 4 пъти са
били определяни - Петър
Дирлич (Чистерна), Лучано
де Чека (Чивитанова),
Лука Спирито (Верона),
Стивън Маар (Монца),
Осниел Маргарехо (Мила-
но), Адис Лагумджия
(Модена) и Ноумори
Кийта (Верона). ç
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Ìàòåé Êàçèéñêè
îòíîâî å íîìåð 1

Кремъл заяви вчера, че
отношенията със САЩ са
в "печално състояние" и
на най-ниското си ниво,
след като Вашингтон
обвини Москва за сва-
ляне на американски
разузнавателен дрон над
Черно море. САЩ осъдиха
инцидента с дрон над
Черно море, Русия го
определи като провока-
ция. САЩ съобщиха във
вторник, че военен дрон
"Рийпър" се е разбил в
Черно море след руско
прехващане. Говорителят
на Кремъл Дмитрий Пес-
ков каза, че не е имало
контакт на високо рав-
нище с Вашингтон във
връзка с инцидента, но
че Русия никога няма да
откаже да участва в кон-
структивен диалог. Аме-
риканската армия заяви,
че руски изтребител е
ударил витлото на неин
шпионски дрон в между-
народно въздушно про-
странство над Черно мо-
ре, в резултат на което
безпилотният летателен
апарат е паднал в море-
то. Русия отрече това,
като намекна, че дронът
се е разбил заради "ряз-
ко маневриране".

ÑÏÎÐÒ
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сторическите раз-
мисли и страсти на
самозабравили се
хора. Това ни об-

Ïåñêîâ:
Îòíîøåíèÿòà
ìåæäó Ðóñèÿ
è ÑÀÙ ñà â
„ïå÷àëíî
ñúñòîÿíèå“

ред България има сериозни финансови
проблеми с поддържането на фискалната
стабилност, страната ни дори е заплаше-
на от фалит. За това предупреждава в док-
лад до Министерски съвет служебният ми-
нистър на финансите Росица Велкова, ин-
формира БГНЕС. В него се посочва, че
съществува риск за промяна на същест-
вуващия курс на лева към еврото. "За не-
определено време се налага отлагане на
присъединяването ни към еврозоната. Мо-
же да се наложи взимането на заем от
МВФ", пише финансовият министър.

В изявление пред медиите по-късно вче-
ра министър Велкова заяви, че МФ под-
готвя проект на Бюджет 2023 с дефицит от
3%, което не предполага държавата да фа-
лира, промяна на данъци и орязване на
някои разходи, посочи, че към момента
дефицитът е 6,9%. Като приходоизточни-
ци финансовият министър залага на да-
нъка върху свръхпечалбите, откъдето се
очаква т. нар. солидарна вноска за второ-
то полугодие за 2023 г. Предвижда се уве-

ÌÔ: Äà çàòåãíåì
êîëàíèòå

гръща, в това живеем.
За Белобрадова (Ели-

савета Белобрадова -
депутат от "Демократична
България" и кандидат
от ПП и ДБ, известна с
Фейсбук профила си
"Летящата Козила Ерато"
- бел. ред.), която
раздава морал за неко-
ректна агитация - да си
политик и да говориш за
"измислени умрели
съветски войници срещу
измислен фашизъм", при
положение че във Втора-
та световна война
загиват 26,6 милиона
руски войници, е, меко
казано, срамно.

Самозабравили сте се.
Вярно, че тази неспирна
кампания изпи мозъците
на всички и вече не е
ясно има ли време без
кампания и съществува
ли политика извън
статусите във Фейсбук,
но това не е тема за
публикация, която да
използвате по време на
кампания, за да трупате
антикомунистическите си
дивиденти.

Самозабравили сте се.
Гаврите се с историята на
стотици милиони хора и
потомците им. То не е
срамно, а пошло вече.

Р. S. Нима всички сме
длъжни да си мълчим,
защото вие сте притежа-
тели на изконното
морално право и знание
за истината? Само дето
това е само във вашия
балон и картинка. Ако
искате, стойте в него,
но с това говорене и
насъскване няма да
намерите диалог освен с
една шепа хора, които ще
ви заклеймят в момента,
в който кажете нещо,
което не им харесва.

Ñàìîçàáðàâèëè
ñòå ñå, ãàâðèòå
ñå ñ èñòîðèÿòà
íà ñòîòèöè
ìèëèîíè õîðà è
ïîòîìöèòå èì

БСП - София, ще
възстанови счупената
плоча на Паметника на
Съветската армия. Иде-

ÁÑÏ - Ñîôèÿ, âúçñòàíîâÿâà ñ÷óïåíàòà ïëî÷à

и сега очакват да бъде
намерен подходящият
камък, за да бъде изра-
ботена новата плоча.

През това време
председателят на БСП
- София, Иван Таков
ще поиска от името на
Градския съвет на сто-
личните социалисти
официално разреше-

Ïðåäëàãà ñå äàíúê âúðõó
ñâðúõïå÷àëáèòå, èíà÷å èäâà
çàåì îò ÌÂÔ, ïðåäóïðåæäàâà
ôèíàíñîâèÿò ìèíèñòúð
Ðîñèöà Âåëêîâà

ние за ремонта от об-
ластния управител ,
който стопанисва мо-
нумента.

Иван Таков добави,
че грижата за паметта
на едно общество ми-
нава и през такива дей-
ствия - да бъде възс-
тановявано всичко, ко-
ето бива разрушавано

Ружа РАЙЧЕВА
От Фейсбук,
заглавието е
на ЗЕМЯ

личение на тол такси и концесионни въз-
награждения, разчита се на събираемостта
на 100% дивиденти от публичните предп-
риятия след приспадане на счетоводна за-
губа. Залага се отново на 20% ДДС за рес-
торантьорите, но по-ниският ДДС се за-
пазва за хляба, брашното, бебешките хра-
ни и книгите. Изпълнението на тези мер-
ки ще гарантира изпълнението на Швей-
царското правило за индексация на пенси-
ите, изплащането на увеличените заплати,
както и увеличение на заплатите в бюджет-
ния сектор, но само на институциите, кои-
то не са увеличавали заплати през 2022 г.,
отбеляза Росица Велкова, цитирана от БНТ.
Мерките, заедно с проекта за Бюджет 2023,
ще бъдат предложени за обсъждане на 49-
ото народно събрание, като окончателното
решение ще е негово.  5
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ята за това е на социа-
листите от район "Връб-
ница" и техния предсе-
дател Станислав Мла-
денов, който е член на
Изпълнителното бюро
на Софийската органи-
зация на БСП. Те вече
са наели фирма, взели
са точните размери на
мястото на монумента

Вчера започна
официалното
посещение на

румънския прези-
дент Клаус Йоханис
в нашата страна.

Той се срещна
с държавния глава

Румен Радев.
Двамата подчертаха,

че членството
в Шенген остава

приоритетна цел и
за двете страни.

Президентите
Радев и Йоханис

подписаха полити-
ческа декларация

за издигането
на двустранното
сътрудничество

на ниво стратеги-
ческо партньорство.

 3

Èâàí Òàêîâ
èñêà îôèöèàëíî
ðàçðåøåíèå
çà íåãî îò
îáëàñòíèÿ
óïðàâèòåë

от безпаметните. "Пов-
дигането на въпроса за
демонтиране на Памет-
ника на Съветската ар-
мия всеки път има са-
мо една цел - да разде-
ля хората. Да наслаг-
ва омраза в общество-
то, която води до разе-
динението му, комен-
тира още той.

Снимка
Администрация
на президента

íà Ïàìåòíèêà íà Ñúâåòñêàòà àðìèÿ
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ÌÑ è ÖÈÊ ñè ïîäõâúðëÿò
ïàðàâàíèòå çà ãëàñóâàíå

Министерският съвет
няма задължение да
определи параметрите на
параваните за гласуване,
коментира в началото на
днешното правителствено
заседание премиерът
Гълъб Донев. Той обяви, че
не разбира аргументите на
районните избирателни
комисии, които искат от
него указания какви
паравани да осигурят за
изборите на 2 април.

Проблемът с паравани-
те възникна от промените
в Изборния кодекс, тъй
като те заменят т.нар.
тъмни стаички. ЦИК
препраща към Министерс-
кия съвет всички питания
на Районни избирателни
комисии и областни
управители за това как
трябва да изглеждат те,
тъй като по закон това е
институцията, която отго-
варя за техническата
организация на вота.

Вчера премиерът Донев
обясни, че т. нар. тъмна
стаичка никога досега не
предизвиквала смут за
разлика от паравана и
допълни: "Тъмната стаичка,

въпреки че нито е тъмна,
нито е стаичка, никога не
е обърквала ЦИК, РИК,
СИК, ОИК при естествено-
то тълкуване на единстве-
ното й предназначение -
избирателят да направи
своя избор в пространст-
во, защитено от чужди
очи. Параванът е мобилна-
та версия на тъмната

стаичка и с него нещата
стоят по същия начин".

"Стандартизацията в
случая може само да
ограничи общинските
избирателни комисии и
да ги лиши от възмож-
ността да се съобразят с
размерите на помещение-
то за гласуване и разпо-
ложението на масите,

Áèâøèÿò øåô íà ÊÀÒ - Áëàãîåâãðàä, óðåæäàë ôèðìà ñ ïàòðóëêè
Окръжната прокуратура в

Благоевград внесе за разглеж-
дане в съда обвинителен акт сре-
щу бившия шеф на КАТ в облас-
тния град Данаил Стоицов, съ-
общиха от държавното обвине-
ние. Стоицов ще се изправи пред
съда близо пет години, след ка-
то бе задържан при показна ак-
ция на МВР през май 2018 г.

Според обвинението бивши-
ят шеф на КАТ е разпореждал
патрулен автомобил да обслуж-
ва и съпровожда по пътищата
тежка техника на фирма.

"Разпореждал е съпровожда-
не със служебен специализиран
автомобил на МВР на тежкото-
варна, извънгабаритна техника,
превозвана от търговско дружес-
тво по републиканската пътна
мрежа и общинските пътища на
територията на област Благоев-
град. Това се извършвало без

Âðúùàò ïàðè íà çàêóïèëèòå
ïî-ñêúïè ó÷åíè÷åñêè êàðòè â Ñîôèÿ

урните и машините. В
този смисъл разбираме
отказа на ЦИК да упраж-
ни ролята си на орган,
даващ методически указа-
ния във връзка с избор-
ния процес".

"Четири екипа в Минис-
терството на електронно-
то управление ще прове-
ряват дали техническата
спецификация, представе-
на от ЦИК, съответства с
машините за гласуване".
Това заяви Атанас Маз-
нев, заместник-министър
на електронното управле-
ние, предаде БГНЕС. В
министерството се прове-
де произволно теглене на
серийните номера на
машините за гласуване,
които ще преминат през
процес на удостоверява-
не. Четирите екипа на
министерството ще се
проверяват функционал-
ността на типа машини -
софтуера им, неговата
защитеност, електромаг-
нитното излъчване, и др.

На извънредните
парламентарни избори на
2 април ще се гласува с
близо 12 хиляди машини.ç

Ìèíèñòåðñòâîòî
íà åëåêòðîííîòî
óïðàâëåíèå
çàïî÷íà òåñòîâå
íà ìàøèíèòå çà
âîòà


Íà òîçè äåí

Събития
 1521 г. - Фернандо

Магелан пристига на Фи-
липините, пресичайки Тихия
океан.

 1769 г. - Френският
мореплавател Луи Антоан
дьо Бугенвил завършва
околосветското си пъте-
шествие в пристанище Сен
Мало.

 1911 г. - Иван Гешов
става министър-председа-
тел на България.

 1945 г. - Втората све-
товна война: британската
авиация извършва масира-
на бомбардировка на гер-
манския град Вюрцбург -
за 20 минути са разруше-
ни 90% от сградите и за-
гиват над 5000 жители.

 1978 г. - Самолет Ту-
134 на БГА "Балкан" катас-
трофира край селата Тла-
чене и Габаре, извършвай-
ки редовен полет София -
Варшава, при което заги-
ват 73-ма души - 27 бъл-
гари, 39 поляци и 7-член-
ният екипаж.

 1995 г. - Мисисипи
става последният амери-
кански щат, който ратифи-
цира 13-ата поправка в
Конституцията, забранява-
ща робството.

 2001 г. - Съгласно
статистиката във Великоб-
ритания, това е единстве-
ният ден между 1993 и
2002 г., в който не е ре-
гистрирано самоубийство.

Родени
 1751 г. - Джеймс Ма-

дисън, 4-ти президент на
САЩ

 1789 г. - Георг Ом,
германски физик

 1868 г. - Максим Гор-
ки, руски писател

 1884 г. - Александър
Беляев, руски писател

 1912 г. - Патриша
Никсън, първа дама на
САЩ

 1920 г. - Денчо Зне-
полски, деец на БКП, пар-
тизанин, военен деец

 1922 г. - Вела Пеева,
българска партизанка

 1927 г. - Владимир
Комаров, съветски космо-
навт

 1932 г. - Методи Ан-
донов, български театрален
и филмов режисьор

 1941 г. - Бернардо
Бертолучи, италиански ре-
жисьор

Починали
 37 г. - Тиберий, рим-

ски император
 1979 г. - Жан Моне,

френски държавник
 1992 г. - Ив Рокар,

френски физик
 2000 г. - АзаряПоли-

каров, български философ

разрешителни, надлежно издаде-
ни от Агенция "Пътна инфраст-
руктура", без платени дължими
такси и разходи, както и без склю-
чен договор. Наред с това за осъ-
ществяване на тази дейност об-
виняемият отклонил автопатрул по
безопасност на движението, из-
пълняващ планови задачи", твър-
ди държавното обвинение.

"С действията си, полицейс-
кият шеф целял набавяне на об-
лага за търговски дружества чрез
незаплащане на пътни такси и
такива за административни дей-
ности. Вследствие на това нас-
тъпили значителни вредни пос-
ледици за държавата, в частност
за Агенция "Пътна инфраструкту-
ра" и МВР, от имуществен и не-
имуществен характер", твърди
прокуратурата и добавя, че така
била увредена административна-
та дейност на двете ведомства,

компрометиран бил авторитетът
на съответните контролни орга-

ни и били ощетени техните бю-
джети.ç

Ст. инсп. Данаил Стоицов бе арестуван показно през  юли 2018 г. в КАТ-
Благоевград, но дни по-късно бе пуснат на свобода срещу парична гаранция

Снимка в. "Вяра Нюз"

От вчера картата за една ли-
ния от столичния градски транс-
порт отново е в продажба. Това е
възможно след като през февруа-
ри колегите в общинския съвет
подкрепиха предложението ми да
се върне един от най-предпочита-
ните от гражданите пътни докумен-
ти. Няма промяна в цените - пои-
менната карта е отново 23 лева,
а неперсонализираната 28 лева.
Това написа в профила си във Фей-
сбук председателят на Столичния

Чрез жребий в МЕУ бяха изтеглени серийните номера на машините за
гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване

Снимка Министерството на електронното управление

Министерството на труда и
социалната политика ще финан-
сира 47 проекта (МТСП) по
"Красива България" през 2023
г. С изпълнението им ще се об-
новят и ремонтират детски яс-
ли и градини, училища, адми-
нистративни сгради, здравни,
спортни и социални обекти, му-
зей и читалища.

Общата стойност на одоб-
рените предложения е 12,1 млн.
лв. От тях 5 млн. лв. са осигу-

общински съвет Георги Георгиев.
Всички закупили по-скъпи уче-

нически карти могат да отидат на
касите на ЦГМ и да си получат па-
рите обратно, от днес ученическа
и студентска карта ще са на цена
6.90 лева до края на годината.

Напомням, че с решение на
СОС, от началото на 2023 г., се
предлага годишна карта за цяла-
та градска мрежа за учещи и ра-
ботещи млади хора до 26 години
на стойност 250 лева.ç

ÌÒÑÏ ùå ôèíàíñèðà 47 ïðîåêòà
ïî ïðîãðàìàòà "Êðàñèâà Áúëãàðèÿ"

рени по Проект "Красива Бълга-
рия", а останалата част е съфи-
нансиране от бенефициентите.
Очаква се реализирането на
предложенията да осигури рабо-
та за около 530 души, от които
близо 190 ще са регистрирани в
бюрата по труда безработни. В
рамките на Проект "Красива Бъл-
гария" (ПКБ) ще се проведат и
15 квалификационни курса за
обучение и последваща заетост
на над 180 незаети.ç
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БСП - София, ще възс-
танови счупената плоча на
Паметника на Съветската
армия. Идеята за това е на
социалистите от район
"Връбница" и техния пред-
седател Станислав Младе-
нов, който е член на Из-
пълнителното бюро на Со-
фийската организация на
БСП. Те вече са наели фир-
ма, взели са точните раз-
мери на мястото на мону-
мента и сега очакват да бъ-
де намерен подходящият
камък, за да бъде израбо-
тена новата плоча.

През това време пред-
седателят на БСП - София,
Иван Таков ще поиска от
името на Градския съвет на
столичните социалисти офи-
циално разрешение за ре-
монта от областния управи-
тел, който стопанисва мо-
нумента.

"Идеята и инициативата
на районната организация
на БСП във "Връбница" са
много добри. Не само ад-
мирираме, но и ги подкре-
пяме с всички възможнос-
ти, които имаме, коменти-
ра Иван Таков. - Затова, за-
едно с жалбата до област-
ния управител срещу прие-
тия доклад на "Демократич-

ÁÑÏ - Ñîôèÿ, âúçñòàíîâÿâà ñ÷óïåíàòà ïëî÷à
íà Ïàìåòíèêà íà Ñúâåòñêàòà àðìèÿ
Èäåÿòà çà ðåìîíòà å íà ñîöèàëèñòèòå îò ðàéîí „Âðúáíèöà“, Èâàí Òàêîâ
èñêà îôèöèàëíî ðàçðåøåíèå çà íåãî îò îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë

на България" за демонтира-
не на Паметника на Съвет-
ската армия, ще внесем и
официална молба за разре-
шение да направим ремонт
на счупената плоча."

Иван Таков добави, че
грижата за паметта на едно
общество минава и през та-
кива действия - да бъде въз-
становявано всичко, което
бива разрушавано от без-
паметните. "Повдигането на
въпроса за демонтиране на
Паметника на Съветската
армия всеки път има само
една цел - да разделя хора-
та. Да наслагва омраза в об-
ществото, която води до ра-
зединението му, коментира
още той. - В последните 30
години влизаме от криза в
криза. Преживяхме и здрав-
на с Covid-19. В момента
икономическата е изключи-
телно дълбока, но най-
страшна от всички е духов-
ната. Разрушаването на сим-
волите на паметта води до
още по-сериозно задълбоча-
ване на културната и духов-
на нищета на българския на-
род. За огромно съжаление,
през последните 30 години
се работи съвсем целенасо-
чено в тази посока. Затова
е изключително важно да се

противопоставяме на всич-
ки прояви, свързани с опи-
тите за постигане на тази
цел. Един здрав и образо-
ван народ ще бъде по-богат
и ще живее по-добре. Всич-
ко в обратна посока води
до състоянието, в което се
намира държавата ни в мо-
мента - най-бедната в Евро-
пейския съюз, с най-заста-
ряващо население, с тежка
демографска криза... Ние
няма да допуснем България
да бъде превърната в тери-
тория".

Станислав Младенов до-
бави, че една плоча на па-
метник може да бъде раз-

бита, но паметта на хора-
та не може да бъде счупе-
на с чук. "Една от големи-
те разлики между нас и
безпаметните е, че те ру-
шат, а ние градим. И всеки
път, когато те бъдат допус-
нати да рушат, ние ще гра-
дим след тях, заяви той. -
Ще пазим историята от
всякакви посегателства. И
най-вече историята на Вто-
рата световна война, в ко-
ято фашизмът потопи Ев-
ропа в кръв. Ще помним и
ще бдим, за да не допус-
нем историята да се пов-
тори. Защото всички виж-
даме, че опасността това

да се случи става все по-
реална".

БСП - София, продължа-
ва със събирането и на об-
щонационалната подписка
срещу демонтирането на
Паметника на Съветската
армия в Княжеската гради-
на. Организациите на соци-
алистите по области и об-
щини вече се включиха в
кампанията. Всеки, който
желае да подкрепи запаз-
ването на паметта, може да
го направи в клубовете на
БСП в цялата страна, как-
то и по време на събитията
от предизборната кампа-
ния. ç

„Ëåâèöàòà!“ ïîäêðåïè ôåðìåðèòå, íàñòîÿâà çà ïúëíà êîìïåíñàöèÿ íà ïîëèâíàòà âîäà
Приоритет за "Левицата!" е да защита-

ва земеделските производители и в след-
ващия парламент ще внесе законопроект
за механизъм, с който поливината вода да
стане безплатна за българските земедел-
ци. Цената на поливната вода се повиши с
над 100 пъти и е непосилна за български-
те производители. От коалицията обвини-
ха дългогодишното управление на ГЕРБ и
след това Четворната коалиция заплячкос-
ването и съсипването на дружеството "На-
поителнисистеми". "В резултат на това се-
га земеделскитепроизводители не могат да
си платят водата за напояване", каза Мая
Манолова на среща в Хасково.

От коалицията искат незабавни стъпки
за промяна в Плана за възстановяване и

устойчивост. Последният стратегически
план, който се отнася за земеделието, е
писан без участието на земеделските про-
изводители и поради това те ще претърпят
повече щети. "Това е много позорно дейс-
твие на Четворната коалиция и на служеб-
ния земеделски министър, който беше от
БСП. В следващия парламент ще го отво-
рим и заедно с бранша ще го пренапи-
шем, така че да подкрепя земеделските
производители.", добави Мая Манолова.

"Левицата!" категорично настоява за от-
варяне на европейския кризисен резерв с
цел пълна компенсация на българските зе-
меделски производители и за активни дейс-
твия на следващото редовно правителство
за изравняване на субсидиите на български-

те производители с тези на европейските.
На срещата в Хасково коалицията пред-

стави силна листа от доказани в региона
експерти и специалисти в различни об-
ласти - инженери, икономисти, предприе-
мачи в малкия бизнес, земеделци и други.
"Това са силно мотивирани хора, които ра-
ботят за благото на хората в региона и
искат да задържат младите в България",
каза пред гости и съмишленици ген. Ата-
нас Ненков, водач на листата в Хасково.

Според Георги Кадиев "Левицата!"
символизирасолидарност и подкрепа.
Той добави, че Хасково е най-бедната
област в целия Европейски съюз въп-
реки огромния си потенциал, затова е
много важно да има достойно предста-

вителство в следващия парламент.
 "Левицата!" е алтернатива за хората,

които вярват в левите ценности, но не са
съгласни с действията на настоящото ръ-
ководство на БСП. Като една от разликите
тя посочи, че "Левицата!" ще е преграда
срещу въвличането на България във война
и износа на оръжие. От коалицията няма
да се включат и във войната срещу прези-
дента на Република България Румен Радев,
а напротив, ще го подкрепят.

От "Левицата!" са категорични, че ня-
ма да правят никакви колаборации с уп-
равление и коалиции, в които участват ГЕРБ
и ДПС, и всякакви опити за връщане на
статуквото във властта. "Коалицията на вой-
ната" ще бъде наш опонент. ç

Крайно неуместно е в
разгара на социална кри-
за и на война в съседство
партиите да се крият зад
Паметника на Съветската
армия и в същото време да
искат и да го разрушават.
Не е за вярване, че по вре-
ме на предизборна кампа-
ния политически сили с ог-
ромни амбиции да управ-
ляват, вместо да излагат яс-
ни програми, визии и ре-
шения за проблемите на
хората и за бъдещето, се
крият в миналото. Това за-
яви държавният глава Ру-
мен Радев в отговор на
журналистически въпрос
за решението на Столич-
ния общински съвет памет-
никът да бъде преместен от

Äúðæàâíèÿò ãëàâà: Êðàéíî íåóìåñòíî å äà ñå êðèÿò îò êðèçàòà
çàä Ïàìåòíèêà íà Ñúâåòñêàòà àðìèÿ

настоящото му място в сто-
лицата.

Във връзка с работата
на служебното правителст-
во за овладяването на це-
ните президентът Радев по-
сочи, че очаква предприе-
тите действия за щателни
проверки за установяване
на нелоялни търговски
практики, на нарушения на
качеството на храните, как-
то и за повече информация
за ценообразуването, да до-
ведат до изсветляване и
нормализация на пазара.
За да имат ефект, мерките
трябва да имаме всеобхват-
на информационна система,
която да проследява храни-
те и тяхното ценообразува-
не, каза президентът и до-

пълни, че в момента слу-
жебното правителство ра-
боти приоритетно за това.

Европейското бъдеще на
Република Северна Македо-
ния изисква двустранните
отношения с България да
бъдат освободени  от идео-
логемите на тоталитаризма,
за да можем да имаме ис-
тински пълноценен диалог
и свързаност между наши-
те страни, подчерта дър-
жавният глава запитан за
искането на президента на
РСМ Стево Пендаровски
страната ни да се извини
за депортацията на евреи
от Македония по време на
Втората световна война. Ру-
мен Радев посочи, че инте-
ресът на президента на

РСМ към историята е пох-
вален, но веднъж заявен,
той трябва да се опира на
историческата истина.

"Политиците в Републи-
ка Северна Македония все
още дължат на собствени-
те си граждани истината за
тяхната собствена история,

която е в десетилетна об-
вивка от манипулации и
фалшификации, истината за
еврейския въпрос, истина-
та за гоненията и репреси-
ите над македонските бъл-
гари в продължение на де-
сетилетия", допълни още
държавният глава. ç

Иван Таков
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Áúëãàðèÿ ÷óïè ðåêîðä â ÅÑ ïî
âíîñ íà ñëúí÷îãëåä îò Óêðàéíà

През периода септемв-
ри 2022 г. - февруари 2023
г. вносът на България на
слънчоглед от Украйна
достигна рекордните 429
хил. тона. С този обем на
вноса нашата страна се
нарежда на първо място
в Евросъюза, като на
втора позиция е Румъния
- с 406 хил. т. Според
данните оповестени от
украинската аналитична
агенция  "АПК-Информ"
внесените от двете бал-
кански държави количест-
ва представляват 54 на
сто от общия внос на
украинската маслодайна
култура във всички стра-
ни - членки на Еросъюза.

Експертите отбеляз-
ват, че през първата
половина на текущата
2022/2023 маркетингова

година експортът на
слънчогледово семе от
Украйна достигна рекорд-
ните за историята на
страната 1,54 млн.т, като
80 на сто от това коли-
чество беше натоварено
за ЕС, а 19%  - за Тур-
ция. Украинските анали-
затори са на мнение, че
въпреки логистичните
проблеми и намалението
на търсенето напоследък,

Àãðàðíèÿò  íè
ìèíèñòúð ßâîð
Ãå÷åâ ìîëè â
ïèñìî
Åâðîêîìèñèÿòà çà
ïî-áúðçî
îòâàðÿíå íà
êðèçèñíèÿ ðåçåðâ,
çà äà ñå
ïîäïîìîãíàò
çåìåäåëöèòå íè

Украйна ще може да
изнесе още 800 - 900 хил.
тона слънчоглед през
втората половина на
текущия сезон (до края
на август 2023 г.).

"Призовавам за уско-
ряване на процедурата за
вземане на решение за
активиране на селскосто-
панския резерв с цел
подпомагане на най-
засегнатите от завишения

внос сектори, особено в
страните в близост до
границата с Украйна". Това
казва министърът на
земеделието в писмо до
европейския комисар по
земеделие Януш Войче-
ховски и генералния
директор на ГД "Земеде-
лие и развитие на селс-
ките райони" на ЕК Волф-
ганг Бурчер. Поводът за
това са трудностите, пред
които са изправени
българските производите-
ли в резултат на преко-
мерния внос от Украйна.

В писмото българският
земеделски министър
обръща внимание, че най-
сериозните смущения се
наблюдават на пазара на
маслодаен слънчоглед,
като интензивният внос
от Украйна продължава и
през 2023 г. Също така се
посочват като обезпокои-
телни количествата зър-
но, съхранявани в складо-
вете в страната, без
възможности за реализа-
ция и липса на търговия,
при сериозен спад на
изкупните цени. "На фона
на увеличените разходи
за семена, торове, про-

Дъждуване на 1 517 дка с ца-
ревица в Силистренско планира
да изгради Земеделска коопера-
ция "16 декември", се съобщава
в уведомление за инвестиционно
предложение до РИОСВ - Русе. Су-
шата и високите температури, ко-
ито изпепелиха царевични пло-
щи и от последната реколта, все
повече притискат земеделците да
инвестират в системи за напоя-
ване. Конкретната инвестиция е
за мобилни пивотни системи в
землището на село Гарван, об-
щина Ситово, област Силистра.

В предложението е записано,
че напояването е за 1 517 дка,
от които с поливното покритие

Ñ ìîäåðíà íàïîèòåëíà ñèñòåìà êîîïåðàöèÿ â
Ñèëèñòðåíñêî ùå ãîíè äîáèâ îò 2000 êã îò äêà

Ñîáñòâåíèê íà ìàíäðà:   Îò 10 ã. â Áúëãàðèÿ ñå ïðåðàáîòâà
âíîñåí ïîëóôàáðèêàò, ñëàãàò ìó èìåòî "êàøêàâàë"

"От 10 години в България се
преработва полуфабрикат, наре-
чен  калиата, който идва от За-
падна Европа в замразено със-
тояние. После носи името "каш-
кавал". Технологията е доста по-
различна от тази за производст-
вото на български кашкавал. Там
нещата могат да се диференци-
рат. Нека потребителят да има
право на информиран избор",
алармира Милкана Йорданова,
председател на Националното

дукти за растителна
защита, дизел и пр. се
влошава икономическата
устойчивост на стопаните,
отглеждащи слънчоглед.
Липсата на свежи прихо-
ди от продажби на зърно,
увеличаващи се разходи
за съхранение и ограни-
чени складови възмож-
ности водят до несигур-
ност и са много сериозно
предизвикателство за
нормално стартиране на
пролетната кампания",
посочва още Явор Гечев.

В писмото до евроко-
мисаря по земеделие и
до генералния директор
на ГД "Земеделие и
развитие на селските
райони" аграрният минис-
тър информира, че в
страната вече се провеж-
дат стачни действия от
страна на българските
производители, които
настояват да бъде ограни-
чен вносът на маслодай-
ни и зърнени култури от
Украйна, който буквално
поставя в колапс сектора,
тъй като заради него са
принудени да продават
продукцията си на безце-
ница.ç

сдружение "Планинско мляко" и
съсобственик на мандра в смо-
лянското село Смилян. Това мо-
же да се стопира, като се задъл-
жат преработвателите в етикети-
те да отбележат наименованието
на продукта и се запише пълното
съдържание на продукта.

"Калиатата  е млечен полу-
фабрикат, който се произвежда
в няколко държави в Европа. Ня-
къде го наричат заготовка за жъл-
то сирене. Няколко български
предприятия го купуват. Но той
не е претърпял пълната техноло-
гия, според нашите разбирания.

Купувайки го, нашите предприя-
тия го подлагат на чедаризация,
изпаряване и зреене. Тогава мо-
же да носи наименованието каш-
кавал на българския пазар", обя-
ви пред "Нова телевизия" д-р Лю-
бомир Кулински, директор на ди-
рекция "Контрол на храните" в
Българската агенция по безопас-
ност на храните (БАБХ). каза Ку-
лински. Той обясни, че въпрос-
ните предприятия вероятно го из-
ползват, защото е по-евтин про-
дукт и защото по-бързо става
кашкавал.

"У нас, за съжаление, няма

защитено географско наименова-
ние "кашкавал", както има за дру-
ги 10 продукта. Докато няма за-
щитено наименование, с ясна ре-
цепта и процедура, ще минава
този технологичен процес. Да,
кашкавал е, но не е българският
кашкавал, който разбираме под
тази дума", обясни Кулински.

"На пазара има категорично
безопасни храни, но с различно
качество. Целта на нашия конт-
ролен орган е на етикета да са
написани всички съставки, про-
изводител. Тези продукти са с
различни цени. Целта на задача-

та е, когато потребителят вземе
един продукт, прочете етикета и
да избере според парите, които
има", каза Кулински.

Той обясни, че доста млеко-
и месопреработватели и в момен-
та работят с вносни суровини.
"Много мандри купуват отвън.
Имам статистика и колко сухо
мляко влиза всеки месец в Бъл-
гария. От около 50 хил. тона бъл-
гарско мляко, около 5000 тона е
сухо мляко", обясни Кулински. Ме-
сопреработвателите още повече
разчитат на суровини отвън, осо-
бено свинско и телешко.ç

ще бъдат 1 144 дка земеделски
площи през периода май - август.
Стопанството ще бъде разделено
на три подобекта с три сондажни
кладенеца и системи за дъждува-
не. Предвидени са и устройства
за измерване на разходената во-
да. Според кооперацията това е
най-оптималното решение за про-
изводството им.  "Очакваният до-
бив от декар е 2000 кг царевица,
или за 1 517 дка - 3 034 000 кг.",
казват от земеделската коопера-
ция.

Планираният срок за изпъл-
нение на инвестицията е до ед-
на година. В мотивацията за нея
се изтъкват предимствата на ме-

тода дъждуване като точното до-
зиране на поливната норма, от-
носително високата равномер-

ност на поливката и възможност-
та за автоматизация на проце-
са.  Дъждуването с пивоти е ме-

тод за обработване на по-голе-
ми и повече площи наведнъж,
което го прави един от предпо-
читаните методи за напояване.
Той позволява оптимален вари-
ант - хоризонтално или верти-
кално разпределяне на водата
в почвата, както и регулиране
на въздушната влажност.ç
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ÌÔ: Äà çàòåãíåì êîëàíèòå
Èìà ðèñê çà ôèêñèðàíèÿ êóðñ
ëåâ - åâðî è çàìðàçÿâàíà íà
äîõîäèòå, àëàðìèðà  ìèíèñòúðúò íà
ôèíàíñèòå Ðîñèöà Âåëêîâà-Æåëåâà

България е заплашена от
фалит. Има сериозен проб-
лем за поддържането на
фискалната стабилност. Съ-
ществува риск за промяна
на съществуващия курс на
лева към еврото. За неоп-
ределено време се налага
отлагане на присъединява-
нето ни към еврозоната.
Може да се наложи взима-
нето на заем от МВФ, за
да се спаси фискалната ста-
билност. Това ще наложи се-
риозни финансови рестир-
кции. В тази ситуация ще
се стигне и до замразява-
не на доходите. Това са са-
мо част от сериозните
проблеми пред, които е из-
правена страната ни. Те се
съдържат в доклад на ми-
нистъра на финансите Ро-
сица Велкова-Желева, с
който БГНЕС разполага.

Необходими са незабав-
ни коригиращи мерки на фи-
нансовата политика, зало-
жена от предходното управ-
ление Петков-Василев, ако
искаме държавата да не фа-
лира. Става дума проект на
протоколно решение на Ми-
нистерския съвет за одоб-
ряване на параметри, допус-
кания и мерки за разработ-
ване на проект на Закон за
държавния бюджет на Ре-
публика България за 2023 г.,
актуализирана средносроч-
на бюджетна прогноза за
периода 2023 - 2025 г. като
мотиви към него и среднос-
рочна бюджетна прогноза
за периода 2024 - 2026 г.

"Разработените от Ми-
нистерството на финанси-
те разчети показват, че при
запазване действието на
приетите през 2022 г. поли-
тики и отразяване на фис-
калните ефекти от влезли в
сила нормативни актове,
предопределящи приходите
и разходите, целогодишни-
ят ефект за 2023 г. предпо-
лага значително влошаване
на бюджетното салдо на
сектор "Държавно управле-
ние" в размер на 6,9 на сто
от БВП, за което Министер-
ството на финансите сигна-
лизира още през месец ав-

густ миналата година",
алармира министърът на
финансите и добавя, че то-
ва е резултат от политичес-
ките мерки, взети от пос-
ледните няколко Народни
събрания.

Тя подчертава, че в ре-
зултат на мерките, които бя-
ха предприети от 47-ото на-
родно събрание, което из-
лъчи правителството с пре-
миер Кирил Петков и финан-
сов министър Асен Василев,
"целогодишният ефект от
прилагането на тези поли-
тики и изместването на не-
реализираните инвестицион-
ни разходи водят до значи-
телно увеличаване на раз-
ходите по бюджета за 2023
г. и в средносрочен план де-
фицитите са отново в поря-
дъка на 6 - 7% от БВП".

При тези параметри, без
предприемане на консо-
лидиращи мерки, се
очертават следните
рискове:

1. Сериозно се влошава
в средносрочен план под-
държаната фискална устой-
чивост;

2. Променя се структу-
рата на разходите в полза
на постоянните разходи за
социални плащания и въз-
награждения и липса на
гъвкавост за отпадане на
действащи и реализиране
на нови политики и прог-
рами;

3. Увеличава се рискът от
включване на страната ни
в процедура по прекомерен
бюджетен дефицит още на
база на прогнози за нару-
шаване на фискалните пра-
вила, което поражда задъл-
жения за предприемане на
незабавни, коригиращи мер-
ки, неизпълнението на кои-
то може да доведе до санк-
ции от ЕК, в т. ч. и спиране
на ЕС плащания;

4. Отлагане за неопре-
делено време присъединя-
ването на страната към ев-
розоната или поставяне на
условия за промяна на фик-
сирания към настоящия мо-

мент курс на лева към ев-
рото;

5. Вероятност от влоша-
ване на кредитния рейтинг
на страната;

6. Повишаване цената на
дълговото финансиране и
затруднения при емитира-
не на външни и вътрешни
заеми, което ще създаде
ликвидни проблеми за фи-
нансиране на бюджетните
разходи, както и ще дове-
де до значително повиша-
ване на лихвените разходи
за обслужване на дълга.
При този сценарий може да
се наложи страната ни да
ползва заем от МВФ, кой-
то също ще наложи рест-
риктивни фискални изиск-
вания като условие за пре-
доставянето на заема;

7. При запазване на
очертаните негативни тен-
денции за дефицита се уве-
личава възможността с ус-
корени темпове да се приб-
лижим до горните граници
на дълговия критерий от
60% от БВП.

"За преодоляване на те-
зи рискове правителство-
то следва да положи всич-
ки усилия за придържане
към цифровите фискални
правила и ограничения по
ЗПФ, съответно да пред-
ложи постоянни консоли-
дационни приходни и раз-
ходни мерки за достигане
на целевите нива на дефи-
цита за периода 2023 - 2026
година", заявява финансо-
вият министър Росица Вел-
кова-Желева.
Какво още пише в док-
лада на финансовия
министър

Министерството на фи-
нансите ще изиска от всич-
ки министерства свиване
на разходите за издръжка
и капиталови разходи по
бюджетите им с не по-мал-
ко от 10 на сто заради кри-

"Повишаване цената на дъл-
говото финансиране и зат-
руднения при емитиране на
външни и вътрешни заеми,
което ще създаде ликвидни
проблеми за финансиране на
бюджетни разходи, както и
до значително повишаване
на лихвените разходи за об-
служване на дълга. При то-
зи сценарий може страната
ни да ползва заем от МВФ,
който също ще наложи рес-
триктивни фискални изиск-
вания като условия за полу-
чаване на заема". Вторият
сериозен проблем е, че "при
запазване на очертаните не-
гативни тенденции за дефи-
цита се увеличава възмож-
ността с ускорени темпове
да се приближим до горни-
те граници на дълговия кри-
терий от 60 процента от
БВП".

Следва още по-притесни-
телната част от доклада на
министерството на финанси-
те, в която се посочват и
необходимите стъпки за ов-
ладяване на притеснителна-
та финансова ситуация в
страната. "Част от мерките
са неотложни и непопуляр-
ни, като в приходната част
засягат мерки в областта на
данъчната политика - отпа-
дане на намалени данъчни
ставки за ДДС и акцизи,
увеличаване на акцизните
ставки за електронните ци-
гари и други тютюневи из-
делия, облагане на свръхпе-
чалбите и засилване на фис-
калния контрол, определяне
на 100% дивидент за дър-
жавата от държавните пред-
приятия и др."

Отличителна черта в до-
кумента на финансовото
министерство освен препо-
ръката за намаление на
разходите за издръжка и
капиталови разходи с не по-
малко от 10 на сто е и "оп-
ределяне на по-висок лимит
за поемане на дълг с цел
осигуряване на достатъчна
ликвидност през 2023 г. в
случай на настъпване на
неблагоприятни обстоятел-
ства и събития", като и "заб-
рана за преструктуриране
на одобрените капиталови
разходи на правителството
и насочването им за други
цели като персонал и изд-
ръжка". Докладът е предло-
жен от служебния министър
на финансите за приемане
от Министерския съвет с
финансова обосновка.ç

тичното състояние на дър-
жавната хазна.

"Министерството на фи-
нансите е идентифицирало
възможни мерки в приход-
ната и разходната част на
бюджета за 2023 г. и в сред-
носрочен план, с които да
осигури фискалната устой-
чивост и спазване на Ма-
астрихтските критерии, ко-
ито ще бъдат дискутирани
в рамките на подготовката
на законопроекта за дър-
жавния бюджет за 2023 г.",
се посочва в доклада на Ро-
сица Велкова. "Без предп-
риемане на консолидиращи
мерки, се очертават след-
ните рискове: сериозно се
влошава в средносрочен
план поддържаната фискал-
на устойчивост; променя се
структурата на разходите в
полза на постоянните раз-
ходи за социални плащания
и възнаграждения; увелича-
ва се рискът от включване
на страната ни в процедура
по прекомерен бюджетен де-
фицит, което може да дове-
де до санкции от ЕК, в т. ч.
и спиране на ЕС плащания;
вероятност за влошаване на
кредитния рейтинг на стра-
ната", се казва в доклада на
служебния министър на фи-
нансите.

Росица Велкова предуп-
реждава правителството, че
ефектът от прилагането на
всички досегашни политики
от последните парламенти
като увеличаване на помо-
щите, вдигането на пенсии-
те и заплатите и нереализи-
раните инвестиционни раз-
ходи, водят "до значително
увеличаване на разходите на
бюджета за 2023 година и в
средносрочен план дефици-
тите са отново в порядъка
от 6 - 7 процента от брутния
вътрешен продукт (БВП)".

Два от сериозните рис-
кове пред страната ни спо-
ред анализа на министерс-
твото на финансите са още:

Ñ 2,4 % ïîñêúïíàõà õðàíèòå ïðåç ôåâðóàðè çà íàé-íèñêîäîõîäíèòå 20% îò
äîìàêèíñòâàòà, èíôëàöèÿòà ó íàñ ïðîäúëæàâà ìú÷èòåëíèÿ ñè õîä íàäîëó
Според индекса на цените за

малката кошница, които наблю-
дава националната ни статистика
през февруари се регистрира уве-
личение с 1,2% на месечна база.
През месеца цените на стоките и
услугите от малката кошница за
най-нискодоходните 20% от до-
макинствата са се увеличили при
хранителните стоки с 2,4%, а при
услугите - с 0,2%, при нехрани-

телните стоки остават на равни-
щето от миналия месец. По окон-
чателни данни на НСИ според ин-
декса на цените за малката кош-
ница през януари 2023 г. е ре-
гистрирано увеличение с  1,5%
на месечна база.

Инфлацията в България про-
дължава низходящия си ход и през
втория месец на годината, като
показателят регистрира пети по-

реден месец на спад, макар и с
нисък темп. През февруари 2023
г. месечната инфлация е 0,8% спря-
мо предходния месец, а годишна-
та е 16,0%. Това показват данни
на Националния статистически ин-
ститут (НСИ), публикувани вчера.
По окончателни данни на НСИ през
януари 2023 г. месечната инфла-
ция е 1,4% спрямо предходния ме-
сец, а годишната инфлация за яну-

ари е 16,7%. Забавянето на инф-
лацията започна от октомври ми-
налата година, след като достигна
връх от 18,7% през септември на
годишна база.

Статистиката отчита, че през
февруари на месечна база най-
голямо е увеличението на цените
в групите: хранителни продукти и
безалкохолни напитки (2,4%), съ-
общения (1,9%).ç
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КОНКУРЕНЦИЯ И ПАЗАРНИ АНАЛИЗИ

Търговските вериги развиват пазара на вина

Следвайки страте-
гията за развитие на
кооперативните орга-
низации 2030 РКС Ру-
се, чрез търговското си
дружество "РКС КООП
ТРЕЙД" ЕООД, из-
гражда нови търгов-
ски обекти и същевре-
менно поема управле-
нието на обекти от ТВ
КООП, стопанисвани
от други кооперативни
организации, които
изпитват финансови
затруднения и са пред
затваряне. Рецептата
за финансово оздравя-
ване и повишаване на
конкурентоспособност-
та минава през рено-
вацията на обектите,
ангажиране на млад и
мотивиран персонал,
и като резултат мно-
гократно увеличаване
на реализирания обо-
рот.

До момента са из-
градени и модернизи-
рани 8 търговски обек-
та КООП. Всички ма-
газини са с добра ло-
кация, реконструирани
и модернизирани, с

ДОБРИ ПРАКТИКИ

РКС Русе повишава конкурентоспособността
на търговски обекти КООП

внедрена търговска
информационна сис-
тема, зареждат се цен-
трално от логистичен
склад на РКС Русе и
използват електронни
етикети. В управлени-
ето им активно участ-
ват млади хора, добре
обучени и с нужната
квалификация, което
води до промяна на
визията, облика и
асортимента в обекти-
те. В съчетание с ви-
сокото ниво на обслуж-
ване, това ги прави
конкурентоспособни в

региона и предпочита-
но място за пазарува-
не от населението.

За принос при реа-
лизирането на стопан-
ската политика на
ЦКС през 2022 г. РКС
Русе беше отличен с
почетна грамота. На
заседанието на УС на
ЦКС през декември
2022 г. на г-жа Пенка
Пеева - председател на
РКС Русе, бе връчена
грамота за съюз с най-
успешно и устойчиво
развиваща се стопанс-
ка дейност.

В месеца на виното и лю-
бовта списание Progressive
(www.progressive.bg) публику-
ва интервюта с представите-
ли на най-големите търгов-
ски вериги, опериращи на
българския пазар, относно
техните наблюдения за ак-
туалното развитие на вине-
ния пазар у нас. В следва-
щите редове обобщаваме ос-
новните заключения и тен-
денции в продажбите и кон-
сумацията на вино през из-
миналата 2022 г. според
представителите на търговс-
ките вериги "Метро", "Кауф-
ланд", "Лидл" и "Билла".

Във всички търговски ве-
риги се наблюдава ръст на
продажбите на вина през
2022 г. в сравнение с 2021 г.
като продажбите във високия
ценови клас нарастват с по-
високи темпове. Конкретно от
"Лидл България" отчитат
приръст от 9.7% на нетния
оборот и 14.6% в продажби-
те на брой бутилки вино.

Според експертите проблеми-
те в сектора през изминала-
та година като поскъпване-
то и липсата на опаковъчни
материали, затруднената ло-
гистика на някои вносни ви-
на и слабата реколта за бели
вина и розета са попречили
да се задоволи напълно на-
растващото търсене на ви-
на. Лансира се и тезата, че
затварянето на ХоРеКа сек-
тора по време на пандемия-
та от COVID-19 е позволи-
ла на хората да експеримен-
тират с нови вина, да разбе-
рат реалните цени на вино-
то и да изградят система за
окачествяване и сравнение
на напитките.

Продажбите на червени
вина имат ясно изразена се-
зонност, докато продажбите
на бели вина и розета все
повече изглаждат сезонната
си компонента и се характе-
ризират с регулярност бла-
годарение на целогодишна-
та им консумация. Като тен-

денция се очертава и ръстът
в продажбите на пенливи ви-
на през цялата година. По
данни на "Нилсен" за октом-
ври и ноември 2022 г. консу-
мацията на розе бележи го-
лям ръст, а бялото вино е с
по-големи продажби от чер-
веното дори и в този студен
вече период от годината. Чер-
веното вино продължава да
е с много добри продажби,
но е отстъпило малко от по-
зициите си в полза на дру-
гите видове вина. Основни-
те причини за това са мод-
ните тенденции и промяна-
та в потребителските вкусове
към по-леки за пиене вина,
с по-нисък алкохоллен гра-
дус, по-достъпни за опозна-
ване и съчетаване с храна и
повод за консумация.

Търговските вериги търсят
баланса в предлагането на
вносни вина и вина на бъл-
гарски производители. В две
от веригите ("Кауфланд" и
"Билла") относителният дял

на продажбите на родни ви-
на е по-висок в сравнение с
вносните, но от "Метро" и
"Лидл" отчитат по-голям ин-
терес на клиентите към внос-
ни вина.

При червените вина сор-
товете Мерло и Каберне Со-
виньон продължават да дър-
жат първенството, но все по-
вече клиенти предпочитат ку-
пажните вина. Водещият сорт
при белите вина е Совиньон
блан. Чуждите региони и сор-

тове, които са най-разпозна-
ваеми за българските клиен-
ти са Нова Зеландия със сор-
та Марлборо Совиньон блан,
Италия - с Кианти, сорт Сан-
джовезе и френските вина от
региона Бордо.

Търговските вериги насър-
чават продажбите на вина с
регулярни промоции, предла-
гането на бюджетни вина от
собствени марки и органи-
зирането на тематични кули-
нарни седмици.

В Инициативата "КООП - Заедно на
пазар" 2022 г. късметът отреди голяма-
та награда "Шкода Скала" за г-жа Бялка
Касабова - председател на РКС Стара
Загора.

Вече е в ход 16-тото издание на Ини-
циативата. Право на участие в томболата
с награди имат всички член-кооператори,
притежатели на клиентска карта КООП, ко-
ито от 1 декември 2022 г. до 30 ноември
2023 г. направят покупки в обектите от
търговска верига КООП на стойност равна
или по-голяма от 1200 лв. И тази година
ни очакват атрактивни награди - лек ав-
томобил "Шкода Фабия", 6-дневна почив-
ка за двама в х.к. "Странджа" (к.к. Златни
пясъци), 3-дневна почивка за четирима в
"КООП Добринище", телевизор Philips 43
инча, преносим компютър Lenovo, телеви-
зор Philips 32 инча, фритюрник Philips
Airfryer, кафе машина с капсули Krups и
телефон Samsung А32.

Национална търговска верига КООП обе-
динява над 500 магазина, разположени
на територията на цялата страна. Ако все
още не сте член-кооператор, можете да

„КООП - Заедно на пазар“ 2023: Очакват те
лек автомобил и още страхотни награди

Вино и шоколад - любими думи, които
са синоним на щастие, любов и страст.

По инициатива на Централния коопе-
ративен съюз и "КООП Маркет" ЕООД от 7
до 14 февруари в КООП Зоната на откри-
то пред сградата на ЦКС бе организиран
празничен базар по повод 14 февруари.

Денят на влюбените и романтиката, ко-
ято носи целият месец февруари, е най-
подходящото време от годината, в което
организаторите със слънчево настроение,
музика и подаръци посрещнаха всеки кли-
ент на базара. Предложиха на посетите-
лите най-добрите комбинации между ръч-
но изработени тематични шоколадови из-
кушения за Свети Валентин и вина, спе-
циално подбрани селекции от България и
Италия. Всеки ден клиентите имаха въз-
можност да се насладят на дегустация на
италиански вина от местни сортове гроз-

Сладък Свети Валентин с ШОКО КООП

подадете заявление за членство в коо-
перация и да получите клиентска карта
КООП в търговския обект във Вашето на-
селено място.

Бъдете част от нашето кооперативно
семейство. Пазарувайте и спечелете!

де в съчетание с прекрасните вкусове на
шоколадови изделия от млечен, бял и че-
рен шоколад.

В рамките на базара бе организирана
томбола, както и игра "Колелото на къс-
мета", в която участваха всички, закупили
стоки от базара на стойност над 30 лв. и
съответно получиха атрактивни награди.
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"Три теми са ключово
важни за БСП - на първо
място е да бъде опазен ми-
рът в страната ни. На вто-
ро място, трябва да се
справим с тази безумна
икономическа криза - за-
това искаме да се увели-
чат доходите на хората и

ÁÑÏ: ÃÅÐÁ è ÏÏ - ÄÁ ñà êîàëèöèÿòà íà âîéíàòà, çà íàñ íàé-âàæåí å ìèðúò

"Производството и дос-
тавките на оръжие не са са-
мо икономически, а преди
всичко политически въпрос.
В този смисъл те не са са-
мо от компетенциите на ев-
рокомисаря по вътрешния
пазар."

Така Иво Христов, член
на Групата на Прогресивния
алианс на социалистите и
демократите в ЕП (S&D), ко-
ментира в ефира на Българ-
ското национално радио
предстоящото посещение
на еврокомисаря за вът-
решния пазар Тиери Бретон
в София. В понеделник Ев-
ропейската комисия съоб-
щи, че Бретон пристига у
нас за среща с българска-
та отбранителна индустрия.

"Разбира се, в пазарна
икономика никой не може
да поставя изисквания на
българските предприятия.
Ако българската държава е
в управата на предприятия-
та, тя определя тяхната про-
изводствена и търговска по-
литика. И тя не е функция
от ничии външни изисква-
ния. Тревожно е, че има опи-
ти да се банализира произ-
водството на оръжия, като
се представя като обикно-
вена икономическа задача.
Това е още една стъпка, ко-
ято ни приближава към вой-
ната."

"С всички средства Бъл-
гария трябва да избегне
въвличането в тази война",
категоричен бе Иво Хрис-
тов.

да се чувстват спокойни,
когато отидат в магазина.
На трето място са социал-
ните постижения, които ви-
наги са били в сърцето на
БСП. Ще продължим по то-
зи начин да работим, за да
ги има и безплатните учеб-
ници, и по-високите запла-
ти, и детските градини - все
неща, които са важни за
нас."

Това заяви водачът на
"БСП за България" във Вар-
на и Търговище Борислав
Гуцанов по време на дебат
в ефира на "Нова телеви-
зия".

По думите му войната в
Украйна може да бъде прек-
ратена само с мирни пре-
говори, на които инициатор
да бъде България. И при-
помни, че в 47-ото НС БСП
е била спирачката страна-
та ни да не изпрати оръ-
жия. "Едно от първите ре-

шения, които ще предложим
в 49-ото народно събрание,
е да се прекрати даването
на оръжие към Украйна.
Считаме, че най-важното
нещо е опазване на мира.
Животът е най-голямата
ценност за всеки един чо-
век. Ние защитаваме бъл-
гарските национални инте-
реси", каза социалистът.

Той изрази и притесне-
ние, че има партии, които
могат да гласуват изпраща-
не на български войници в
Украйна. "Дали може да бъ-
де изпратен български кон-
тингент към Украйна - за
жалост има такава опция,
дано не бъде задействана.
Това също е видимо от оп-
ределени решения, които
взе мнозинството на вой-
ната. Аз не считам, че ва-
шите деца искат да отидат
на фронта, не знам колко
хора от тук са виждали жив

автомат", изрази съмнение
Гуцанов.

По думите му ГЕРБ, ПП
и ДБ са "коалиция на вой-
ната": "Няма разлика в тех-
ните политики, те гласува-
ха заедно за предоставяне
на военна помощ за Украй-
на, гласуваха заедно за вто-
рата ескадрила самолети,
при положение че първата
не е дошла, и с това анга-
жираха страната ни с 4,7
млрд. - да се плати нещо,
което го няма, и гласуваха
за неясни доставки на яд-
рено гориво", посочи Гуца-
нов.

Той коментира и прекра-
тени важни енергийни про-
екти: "Ако политическа пар-
тия ГЕРБ не беше спряла
потоците, свързани с Бур-
гас - Александруполис, ако
не беше спряла "Южен по-
ток" и АЕЦ "Белене", то Бъл-
гария сега щеше да бъде в

коренно различна ситуация.
В момента печелим 4 млрд.
лева от АЕЦ "Козлодуй", а
ако имахме "Белене", щяха
да са 8 млрд. лева", обясни
водачът в листата на БСП.

Именно БСП показва по-
литика в името на гражда-
ните. "Единствената мъдра
партия, която неслучайно е
на 130 години и е алтерна-
тива на това, което вижда-
ме като управление през
последните месеци, което е
опасно за България. Някол-
ко пъти предупреждавахме,
че тази политика с изпра-
щане на оръжие не е доб-
ра и е опасна за България",
поясни той.

На финала Гуцанов зая-
ви, че БСП знае какво да
направи и как да го напра-
ви. Той призова граждани-
те да дадат своята подкре-
па с номер 1 в бюлетина-
та.

Áúëãàðèÿ ñ âñè÷êè ñðåäñòâà òðÿáâà
äà èçáåãíå âúâëè÷àíåòî ñè âúâ âîéíà,
êàòåãîðè÷åí å åâðîäåïóòàò
Äúðæàâàòà íè íå òðÿáâà äà ñå ïîääàâà íà òîçè ìèëèòàðèñòêè äåëèðèóì, êîéòî ïðèçîâàâà êúì
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На фона на проведена-
та в Стокхолм неформал-
на среща на военните ми-
нистри, където бе обсъден
план за увеличаване на фи-
нансирането за боеприпа-
си за Украйна с още 2 ми-
лиарда евро и незабавно
предоставяне на такива от
наличните национални за-
паси, евродепутатът комен-
тира и позицията на бъл-
гарското правителство, ко-
ето отхвърли искането на
ЕС за предоставяне на оръ-
жия:

"Надявам се правителс-
твото да прояви твърдост.
Логично е да допуснем, че
има натиск. България не
трябва да се поддава на то-
зи милитаристки делириум,
който призовава към вой-
на до победен край, както
казва Урсула фон дер Ла-
йен. Трезвият анализ показ-
ва, че това е война на из-
тощение, в която Европа се
изтощава по-бързо от Русия
и САЩ. Тази война опусто-
шава Украйна и нейното
ожесточаване ускорява
кръвопролитията. Ескалаци-
ята може да доведе до са-
моунищожение, ако продъл-
жим по този път", смята Иво
Христов.

Евродепутатът изрази
мнение, че европейците са
в правото си да очакват от
своите лидерине повече бо-
еприпаси, а повече трезво-
мислие и мирни инициати-
ви, които към момента не
се забелязват.

"За мен е тревожно, че
Европейският съюз се ми-
литаризира. Това е органи-
зация, създадена с мисъл-
та да опази мира на конти-
нента, която към днешна да-
та се отдалечава от своята
мисия и се превръща в не-
що като буфер между НА-
ТО и Русия в този конф-
ликт."

Според Иво Христов Ев-
ропа е в плен на стратеги-
ческа слепота.

"В тази война тя се ока-
за неспособна да играе
своя миротворческа роля.
Ние приехме ролята на фи-
нансист на войната. Същев-
ременно най-тревожното е,
че укрепва и т. нар. иконо-
мика на войната. Има биз-
неси, които печелят от та-
зи касапница. Има спеку-
ланти, които просперират
от волатилните цени на су-
ровините. Те не желаят та-
зи война да свършва. Има
ги и от двете страни на
фронта. Най-уродливото в
нашия неолиберален свят е,
че държавите вече не конт-
ролират икономическите и
политическите процеси. До-
ри в момента руски газ
транзитира през Украйна за
Европа. С парите от него
Москва финансира война-
та, а със същия руски газ
Европа произвежда оръ-
жие, което доставя на Ук-
райна и с което се убиват
руски военнослужещи. Така
разни хора от двете стра-
ни на фронта печелят по ве-

ригата, докато гинат невин-
ни момчета, които вярват,
че воюват заради висши съ-
ображения. Това е цинизмът
на войната в неолиберал-
ни условия", каза още Хрис-
тов в ефира на БНР.

"Нашите медии отдавна
са в развод с истината.
Омерзен съм, но не съм из-
ненадан от това, че не са
отразили събитието. Окура-
жаващо е, че има хора, ко-
ито се обявяват против вой-
ната. Това, стъпка към съз-
ряването на нашето общес-
тво".

Така евродепутатът отго-
вори на въпрос на водеща-
та защо провелият се през
уикенда в България поход
за мир не е намерил място
в централните новинарски
емисии.

Помолен да коментира
критиките срещу българско-
то правителство, че не из-
ползва възможностите за
изпращане на наличното у

нас съветско оръжие на Ук-
райна срещу получаването
на модерни западни систе-
ми за противовъздушна от-
брана, Иво Христов каза:

"Това е смес от въпие-
ща некомпетентност и ци-
низъм. От една страна, се
отнасяме към боеприпаси-
те така, както домакиня се
отнася към хартисали про-
дукти в хладилника, които
не бива да отидат зян и е
по-добре да се употребят,
да убият някого. От друга
страна, ни внушават, че ра-
зоръжаването на България
е възможност да се почув-
стваме по-сигурни. Тук ве-
че здравият разум немее,
няма какво да се коменти-
ра. Да оставим настрана,
че подобни схеми, които
бяха задействани в някол-
ко други страни, въобще не
доведоха до превъоръжа-
ване на съответните наци-
онални армии. Това е про-
паганда".
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Героят на филма е силно свързан с Вашингтон. През 2009 - 2010 г. Навални
е стипендиант на фондациите „Отворено общество“, финансирани от
Джордж Сорос, които подкрепяха мрежа от опозиционни НПО в Русия

На стр. 9

Ôèëìúò „Íàâàëíè“ - äåçèíô

Как се прави добър про-
паганден филм? Как го пред-
ставяш така, че да спечели
наградата за говорене на ис-
тината, с което раздаващите
наградите да се изложат, пре-
ди да открият, че това е псев-
додокументален филм, номи-
ниран за "Оскар" - преди бе-
лият плик да се отвори пред
милиони хора в нощта на
"Оскарите" на 12 март?

"Навални" е стройна про-
дукция, пълна с лесно доку-
ментирани измислици, де-
зинформация и множество
хитри визуализации, които
да отвличат и манипулират
вниманието на зрителите.
Филмът е за руския полити-
чески активист Алексей На-
вални, който според уважа-
вания Levada Institute има 2%
подкрепа в Русия. Но той и
филмът се ползват с огром-
на подкрепа от Вашингтон
и Лондон.

Тримата души, посочени
като автори на продукцията,
са канадецът Даниъл Роер -
който признава, че никога не
е посещавал Русия, българи-
нът Христо Грозев от
Bellingcat - открито враждеб-
на към Русия организация,
която признава финансира-
нето си от правителствата на
САЩ, Великобритания и Ев-
ропа, и рускинята Мария
Певчих - тя е работила за
организацията на Навални,
но е живяла предимно извън
Русия след 2006 г., а през
2019 г. е получила британс-
ки паспорт. CNN и Der
Spiegel, които поставиха име-
ната си под заключенията на
филма, признават, че са се
присъединили към разслед-
ването на групата Bellingcat.
Това поставя под въпрос дос-
товерността на филма като
независима продукция.

Героят на филма Алексей
Навални е силно свързан с
Вашингтон. През 2009 - 2010
г. Навални е стипендиант на
фондациите "Отворено обще-
ство", финансирани от
Джордж Сорос, които подкре-
пяха мрежа от опозиционни
НПО в Русия, преди да бъ-
дат забранени през 2015 го-
дина. През 2010 г. той завър-
шва Greenberg World Fellowship
на Йейл, което първоначал-
но се е казвало White House
Fellows по времето на Бил
Клинтън. Първият програмен
директор на Йейл World Fellows
е Дан Ести, съветник по
енергийната и екологичната
политика в кампанията на
Обама през 2008 година.

Когато Навални се зав-
ръща от САЩ в Русия, той
започва анти-корупционна
кампания. Тя е подкрепена от
държавния секретар Хилари
Клинтън. Навални е свързан
също и с олигарха в изгна-
ние Михаил Ходорковски.

Той лежа в затвора 10 годи-
ни за документирано укрива-
не на данъци чрез използва-
не на трансферно ценообра-
зуване през офшорни фир-
ми, с цел изпиране на пе-
чалбите на петролната ком-
пания "Юкос", която пък той
придобива чрез скандална ко-
рупционна сделка със заеми
срещу акции по времето на
Борис Елцин.

Навални обаче има свой
собствен криминален
проблем за измама,
заедно с брат си Олег.

През 2008 г., когато при-
тежаваните от държавата
"Руски пощи" решиха да прек-
ратят събирането на пратки
от дистрибуторските центро-
ве на компаниите, Олег На-
вални убеждава няколко фир-
ми да преминат към частна-
та Главна абонаментна аген-
ция (ГАА), без да разкрива,
че тази компания е основа-
на от него, брат му Алексей
и техни партньори в данъч-
ния рай Кипър. По-късно
Yves Rocher Vostok, част от
френската козметична фир-
ма, подаде иск, че са били
лишени от свободен избор и
не им е било казано, че ГАА
използва подизпълнители,
които начисляват около по-
ловината от сумата, която те
плащат на Агенцията, а ком-
панията на Навални задър-
жа разликата като своя пе-
чалба. Съдът дава на Алек-
сей условна присъда от 3 го-
дини и половина, а на него-
вия брат - ефективна присъ-
да за същото време.

Европейският съд за пра-
вата на човека откри, че
"Според всички данни ГАА е
била основана с цел печал-
ба и че жалбоподателите са
преследвали същата цел, как-
то всеки друг основател на
търговско дружество." И та-
ка, въпреки съмнителните
трикове с вътрешна инфор-
мация, Европейският съд зак-
лючи, че това не е престъп-

ление, защото така се прави
бизнес. Но все пак това си
остана етичен проблем на
"бореца срещу корупцията",
защото някои хора смятат, че
правенето на пари с такава
търговия с вътрешно влия-
ние е неетично.

Въпреки че жалбоподате-
лят Yves Rocher е част от
френска компания и предя-
вява иск за обезщетение във
Франция, западните медии
описаха процеса като скалъ-
пен и подбуден от президен-
та Владимир Путин и не съ-
общиха всички детайли по
случая. Навални наруши ус-
ловната си присъда, като не
се завърна в Русия веднага
след здравословното си въз-
становяване в Германия и на
това основание беше извър-
шен неговият арест на 17
януари 2021 г., последван от
осъждане на затвор, където
той остана. Съдебните раз-
пореждания в САЩ при на-
рушаване на съдебна гаран-
ция не биха били различни.

Навални е също така иг-
рач в американската опера-
ция Русиягейт. Той публику-
ва видео през 2018 г., в кое-
то твърди, че руският бизнес-
мен Олег Дерипаска е кури-
ер между шефа на кампани-
ята на президента Доналд
Тръмп Пол Манафорт и вис-
ши служители от външното
министерство на Кремъл.
Всички Тръмп - Русия исто-
рии се доказаха като фалши-
ви, включително и тази. На-
вални обаче не поправи ан-
ти-Тръмп видеото си. Това
потвърждава не само него-
вите критерии за истинност
в документалната творба, но
също и кои са съюзниците
му в Съединените щати.

По време на руската ре-
гионална предизборна кам-
пания през 2020 г., Навал-
ни е правил редовни пъту-
вания извън Москва, за да
промотира своята анти-ко-
рупционна организация. Той
търси обществена подкрепа,
въпреки че според допитва-

не на Levada той е имал не
повече от 2% сред руснаците
в цялата страна - по-малка
в провинцията, по-голяма
сред младите хора в Москва.

На 20 август, провеждай-
ки кампания в Североизто-
чен Сибир, Навални се кач-
ва на редовен полет от Томск
за Москва и се разболява. По
решение на пилота самоле-
тът прави непредвидено при-
земяване в Омск и Навални
е отведен в градската болни-
ца. Спешните лекари трети-
рат симптомите му и стаби-
лизират състоянието му. На
следващия ден, след като же-
ната на Навални Юлия На-
валная, получава разрешение
от Кремъл за лечението на
съпруга й в Германия, от там
пристига медицински самолет
и на 22 август той е откаран
от Омск в Берлин, като На-
валная и Певчих го придру-
жават по време на полета.

Навални има история на
медицински заболявания,
свързани с внезапен спад на
кръвната захар и нивата на
холинестераза - диабет, едем
на Куинк и алергии, предиз-
викващи анафилактичен
шок. Тази информация, коя-
то е била регистрирана в Ру-
сия и от източници на На-
вални далеч преди инциден-
та в Томск, не е оповестена
след пристигането му в Гер-
мания.

Първите твърдения, че рус-
ките тайни служби са отрови-
ли Навални, бяха направени
от CNN, които казаха, че са
въз основа на разследване на
Bellingcat. Статиите на CNN
от 14 и 21 декември 2020 г.,
представляват същността на
филма, произведен през след-
ващата година и пуснат през
2022 година.

Филмът започва със зав-
ръщането на Навални в Ру-
сия след няколко месеца в Гер-
мания и след това преминава
в ретроспекции. В една от тях
Навални прави признание,
чиято достоверност не струва
пукната пара̀. Той се оплаква,

че е отишъл в Новосибирск,
за да направи филм за мест-
ната корупция. Казва: "Очак-
вах да има много хора, които
да се опитат да попречат на
заснемането на нашия филм,
да конфискуват камерите ни
или просто да ги счупят, или
да се опитат да ни бият. Очак-
вах подобни неща и бях мно-
го изненадан - "Защо няма ни-
кого?" "Това е някак..." Дори
имах странното чувство, ся-
каш липса на уважение. Се-
риозно? Аз съм тук, но къде е
полицията?" Това е доказател-
ство от самия Навални, че той
далеч не е толкова важен, кол-
кото западната преса, авторите
на филма и самият той твър-
дят, че е. Това поражда съм-
нения още от началото на
филма, че президентът на Ру-
сия го е преследвал и е пра-
тил убийци в Томск.

Но нека се спрем на из-
фабрикуваните факти в сър-
цевината на филма. Има дъл-
га секция за това как Христо
Грозев, за когото е установе-
но, че работи за Bellingcat,
купува в Тъмния интернет
данни за пътувания и кон-
такти, за да намери имената
и телефонните номера на
агентите на федералната
служба за сигурност (ФСБ),
които са пътували със само-
лет до Сибир през август
2020 година. Няма никакъв
начин да се провери дали
графиките и лицата потвър-
ждават това, което Грозев и
Bellingcat посочват като до-
казателства, поне не и по
стандартите на която и да е
прокуратура или съд в Съе-
динените щати. Всъщност на
14 декември 2020 г. CNN съ-
общава, че "CNN не може да
потвърди със сигурност, че
именно отделът, базиран на
улица "Академика Варги", е
отровил Навални с новичок
в нощта на 19 август."

Голямата измама
с телефонния разговор

Истинският тест за досто-
верността на филма, "димящо-
то оръжие", към което всичко
води, е голямата измама с те-
лефонното обаждане.

Тези, които са направили
филма, разбират от психоло-
гия на манипулиране на пуб-
ликата. Бавно я въвличаш в
тайна схема, която се играе
от лошите. В този случай, то-
ва започва с поставянето на
микрофон на тялото на На-
вални. Защо? Той не е тръг-
нал никъде за тайна среща с
някого. Само собственият му
екип е в стаята. Истинският
записващ микрофон е извън
камерата, където зрителите не
могат да го видят. Но микро-
фонът на тялото е специален
ефект, той е драматичен сце-
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ничен ефект. Натиснете стрел-
ката. Навални говори на ка-
мерата: "Сега се чувствам ка-
то агент под прикритие, с пос-
тавени кабели." Публиката
осъзнава ли, че това е само
театрална шега?

 Навални се обажда на
трима агенти от ФСБ. Това е
подготовка за отвличане на
вниманието от истината и
фактологията - това е при-
видна истина, която прикри-
ва фалшификат. Сега можем
да сме сигурни в това, защо-
то той казва на всеки от тях:
"Аз съм Навални, защо ис-
кате да ме убиете?" и подста-
вените хора затварят. Каква
е целта на това? Да се убеди
публиката на филма "Навал-
ни", че е имало обаждане до
агенти на ФСБ. Гласовете не
са истински, звучат еднакво -
или са компютърно генери-
рани, или са изиграни от
професионален имитатор.

Но ето и тази piѐce de
resistance, интервюто с "уче-
ния", на когото Грозев казва
на Навални да се обади, за-
щото той е по-вероятно да
говори, отколкото обикнове-
ните агенти на ФСБ.

Навални заявява (както е
преведено): "Константин Бо-
рисович, здравейте, името ми
е Устинов, Максим Сергее-
вич. Аз съм сътрудник на Ни-
колай Платонович". Той каз-
ва: "Имам нужда от 10 мину-
ти от Вашето време... може
би по-късно ще Ви помоля
за доклад... но аз сега правя
доклад за Николай Платоно-
вич... какво се обърка при нас
в Томск... защо се провали
операцията "Навални"?"

Според Bellingcat истинс-
кият Кудрявцев (Константин
Борисович) работи в изсле-
дователския център по био-
логична сигурност към Ми-
нистерство на отбраната и е
специалист по химически и
биологични оръжия. Предпо-
лага се, че не е голям глупак.

Разговорливият "Констан-
тин" обаче казва: "Бих оце-
нил работата като добре
свършена. Направихме
всичко, както беше планира-
но, както го репетирахме
много пъти. Но когато по-
летът направи аварийното
кацане, ситуацията се проме-
ни, не в наша полза... Ме-
диците на терен реагираха
веднага. Те му инжектираха
някакъв антидот. Изглежда,
сме подценили дозата. Из-
численията ни бяха добри,
приложихме дори повече."

Навални е разпитван в
Окръжната прокуратура на
Берлин на 17 декември 2020
г. Казал ли им е за телефон-
ния си разговор с Констан-
тин Кудрявцев, който се твър-
ди, че се е състоял на 14 де-
кември?

От службата потвърдиха
разпита, но когато изпратих
линк към твърденията на На-
вални за "разговора" от 14
декември три дни по-рано,
говорител каза, че не могат
да коментират.

Има ключови улики за из-
фабрикуваните във филма

моменти. Те се основават на
дати и срокове, които не под-
лежат на оспорване: опасния
"Новичок", датата на "почис-
тването" от "Кудрявцев" в
Омск, и датата на телефон-
ното обаждане.

Първо за „отравянето“

Юлия Навалная казва
във филма: "След една сед-
мица бях неочаквано пови-
кана в Министерството на
външните работи." Тъй като
групата на Навални пристига
на 22 август, това трябва да
е било около 29 август. "Те
казаха, че са открили, че мъ-
жът ми е бил отровен с агент
от групата Новичок".

Това откритие не е нап-
равено в лабораторията на
Charitѐ. Германското прави-
телство съобщава не една
седмица, а две седмици след
пристигането на групата, че
лаборатория на Германските
въоръжени сили е идентифи-
цирала нервен агент от гру-
пата Новичок в кръвните
проби, взети след приемане-
то на пациента в Charit?.

За разлика от цивилните
лекари, които не са намери-
ли новичок, военната лабо-
ратория не би разкрила под-
робности от тестовете си.
Няма токсикологичен доклад,
няма име на специалист, из-
вършил тестването и интер-
претирал резултатите, няма
име или формула на хими-
ческата съставка от "групата
Новичок". Германците отказ-
ват да изпратят каквито и да
е медицински или токсиколо-
гични доказателства, които те
твърдят, че обосновават опи-
та за убийство, на московс-
ките прокурори, разследващи
престъплението. От този мо-
мент нататък, по слухове и
без доказателства, история-
та беше озаглавена от Запа-
да: "Путин отрови Навални".

Историята за отравянето
на Навални остава по
долни гащи. Буквално

Навални, жена му Юлия,
асистентката му Певчих, не-
говият медиен говорител, ос-
таналите от групата му и ре-
портерите, които публикува-
ха казаното, до този момент
твърдяха, че инструментът
на новичок, векторът на от-
ровата, е бил чаша за чай в
кафенето на летището, а след
това в бутилка с вода в хо-
телската стая в Томск.

Певчих, както нееднократ-
но повтори на пресата, е зас-
нела взимането на бутилките
с вода от хотелската стая и
занасянето им тайно в Омск,
след което ги е натоварила в
медицинския самолет за Бер-
лин в багажа на човек от спа-
сителния екип и ги е доста-
вила от германската линейка
в берлинската болница собс-
твеноръчно. Четири месеца
по-късно обаче тази истори-
ята остава по долни гащи. В
клип на CNN, който не е във
филма, се твърди, че отрова-
та е сложена в бельото на На-
вални "по шевовете" на или-
ка, но под каква форма - прах,
аерозолен спрей или гел?
Разчитали ли са ФСБ, че На-
вални няма да усети влагата,
докато се облича? Отровата
в директен контакт ли е била
тогава с тялото му?

На самолета Навални се
разболява и пилотът обръ-
ща към Омск, където той е
прехвърлен в болница. Из-
числената смъртоносност на
дозата би трябвало да е фа-
тална, веднага след проява-
та на симптоми. Първите
симптоми обаче се появяват
едва след няколко часа и ос-
тават несмъртоносни поне
още един час, между отива-
нето на Навални в тоалет-
ната на самолета и приема-
нето му в болницата в Омск.

Времето на пътуването
на „Кудрявцев“
и „почистването“

CNN обявява, че "Кудряв-
цев" е летял от Москва до
Омск на 25 август, пет дни
след събитието, за да вземе
дрехите на Навални и да ги
"изчисти". Излъчва се видео
на полет от Москва. Но ФСБ
щяха да знаят за отклонява-
нето на самолета към Омск
на 20 август. Щяха ли да ча-
кат пет дни, преди да изпра-
тят агент там?

Филмовият сценарий пра-
ща "Кудрявцев" в Томск, за
да свърши тази задача. Той
поне знае с точност къде е
поставен Новичок. Той каз-
ва: "Направихме го, както
беше планирано".

Долните гащи все още ли
са се считали за опасни?
Болничният персонал, кой-
то е съблякъл Навални, не
се ли е заразил? Много хо-
ра са били изложени на кон-
такт с Навални и неговите
смъртоносни долни гащи, но

нито един не се съобщава да
се е разболял. Пътниците, ко-
ито са били с него в самоле-
та за Москва, не са съобщи-
ли за здравословни пробле-
ми.

Гласът на филмовия "Куд-
рявцев" казва: "Когато прис-
тигнахме [в Омск], те ни ги
дадоха [долните гащи], мест-
ните момчета от полицията
в Омск ги донесоха". Някой
полицай разболял ли се е?

"Кудрявцев" казва: "Кога-
то приключихме работата си
с тях, всичко беше почисте-
но". Той обяснява, че са би-
ли приложени методи, "така
че да не останат следи по дре-
хите". Във видеото на CNN
"Кудрявцев" казва, че е по-
чистил и панталоните на На-
вални, което не се спомена-
ва във филма. В него е по-
казан Алексей, който държи
долните гащи в Берлин. Ом-
ската полиция ли е изпрати-
ла "деконтаминираните" дол-
ни гащи в Германия?

Има и още проблеми с та-
зи история. Има противоре-
чаща си информация дали
долните гащи на Навални са
останали в Омск.

Най-важна е датата на те-
лефонния разговор. Роналд
Томас Уест, който е ветеран
от специалните части на
САЩ, работещ в Европа, пи-
ше иронично в блога си:

"Школа за убийства, Пър-
ви урок: Отчетните доклади
на екипа трябва да се изгот-
вят в първите часове след
убийството (или по-рано, ако
няма такива). Навални за-
късня със 116 дни с телефон-
ното обаждане до Кудрявцев."

Уест казва: "Отравянето е
станало на 20 август, "фал-
шивият разговор" е напра-
вен на 14 декември и е пуб-
ликуван от Bellingcat на 21
декември. Чакайте малко.
Контекстът на разговора, от-
чаяно настояване за отговор
относно това, което се е
объркало (Навални не е ум-
рял), за да бъде докладвано
на висшестоящ началник, е
нещо, което се очаква да ста-
не в първите 48 часа, а не
близо три месеца по-късно.
По времето, когато е било
направено това обаждане, це-
лият прахоляк вече се е ута-
ложил и е бил вакуумиран
от руските тайни служби, а
всеки един се е отчел до то-
гава, включително и обектът
от фалшивия разговор."

Троянският кон

Мая Дейзи Хоук, съредак-
тор на филма, прави необи-
чайно признание в уебсайта
си. Тя казва: "Това е най-доб-
рото нещо, върху което съм
работила. Върхът в моята ка-
риера". И добавя: "Навални
беше Троянски кон". Напи-
сах й имейл и я попитах как-
во е имала предвид, като по-
сочих, че речникът Merriam-
Webster дефинира Троянски
кон като "някой или нещо,
което има за цел да победи
или подкопае отвътре, обик-
новено с измамни средства".
Тя отговори и каза: "Това бя-

ха набързо подбрани думи в
личен пост в социалните мре-
жи". Отказа повече комента-
ри и ми каза да се свържа с
рекламния агент на филма.
Направих го. Чарли Олски
от Cineticmedia също отказа
да отговаря на въпроси.

Неидентифицирана жена
казва: "Кремъл се чуди какво
да прави с Навални. Да го
пусне и да рискува да изглеж-
да слаб или да го затвори,
знаейки, че това може да го
превърне в политически мъ-
ченик." Репортер от американ-
ско предаване каза, "Неочак-
вано Владимир Путин има
истински съперник. Повече от
всяка друга опозиционна фи-
гура в Русия, Алексей Навал-
ни изкарва обикновените хо-
ра на протест."

Но Ерик Краус, френски
финансов стратег, който ра-
боти в Москва от 1997 г.,
обяснява: "Господин Навал-
ни винаги е бил незначите-
лен фактор в Русия. Той има
отбор от твърди поддръжни-
ци - западно ориентирани
млади хора в Москва и
Санкт Петербург - "Фейсбук
поколението." Той никога не
е бил особено обичан в про-
винцията и никога не е пе-
челил над 7% одобрение в
национален мащаб, дори и
преди войната. Обикновени-
те руснаци все повече виж-
дат Запада като враг. Навал-
ни е приеман за агент на си-
лите, които искат да пречу-
пят или да ограничат Русия.
Сега той би имал под 2%"
(Краус е сочен като експерт
по западните медии.)

Краус каза: "Той е краен
политически опортюнист. В
Москва той говори на анг-
лийски език пред аудитория
от западни мениджъри на
фондове и журналисти - това
е либералният Навални, чист
като сълза. Пълен със сво-
бодни пазари, диверситет и
социална справедливост. Ако
го чуеш няколко месеца по-
късно, когато говори в Си-
бир на руски език, виждаш
напълно различно животно -
яростен националист, гневен
и умерен расист, слоганът му
е "да изритаме крадците", и
най-вече "Русия на етничес-
ките руснаци" - всеки, който
няма славянска кръв и осо-
бено имигрантите от Кавказ,
са втора ръка граждани.

* * *
Единственият професио-

нализъм в цялата тази исто-
рия е преследването на съз-
дателите на филма на тех-
ните цели: западните медии,
публиката и членовете на
Филмовата академията в Хо-
ливуд, които гласуват.

Луси КОМИСАР,
The Komisar Scoop,

превод "Гласове"

Христо Грозев

* Текстът е публикуван
20 дни преди "Навални"
да спечели "Оскар". Ориги-
налното заглавие е
"Navalny" , documentary
nominated for March 12th
Oscar, is disinformation
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Папа Франциск
призова вчера да бъдат уважа-
вани религиозните обекти в
Украйна и спомена историческия
манастир, от който Украинската
православна църква (УПЦ)
предстои да бъде изгонена.
Украинските власти дадоха на
УПЦ краен срок до 29 март да
опразни сградите в комплекса
на историческата Киевско-
Печорска лавра. Това е пореден
ход срещу УПЦ, която според
украинското правителство е
проруска и взаимодейства с
Москва. Споменавайки тъкмо
Лаврата, Франциск помоли
"враждуващите страни (в
Украйна) да уважават религиоз-
ните обекти" и похвали хората,
които отдават живота си на
духовна служба "независимо към
кое вероизповедание принадле-
жат".
Китай, Иран и Русия
провеждат съвместни военно-
морски учения в Оманския
залив, които ще продължат  до
19 март, съобщи министерството
на отбраната в Пекин. Маневри-
те ще допринесат за "задълбоча-
ване на практическото сътрудни-
чество между военноморските
сили на участващите страни",
посочи ведомството.
Легендарният китарист
на група Queen Брайън Мей
получи едно от най-високите
рицарски звания от крал Чарлз
Трети на церемония в Бъкингам-
ския дворец. 74-годишният Мей
бе удостоен с тази почест за
високите му постижения в
музиката и за благотворителна-
та му дейност. На церемонията
присъства съпругата на музи-
канта - актрисата Анита Добсън.
Сър Брайън заяви, че възприема
голямото отличие като предиз-
викателство да прави добро по
света и да се справя още по-
добре в това си начинание,
отколкото преди. Освен, че е
смятан като човек променил
облика на музиката завинаги с
група Queen, Брайън Мей има и
докторска степен по астрофизи-
ка от лондонския Имперски
колеж през 2007 г., а от 2001 е
в Залата на славата на рокенд-
рола. Той е неуморен защитник
на правата на животните.
Удовлетворението
от общия стандарт на живот се
е повишило сред гражданите на
Словения през изминалата
година, пише словенският сайт
"Дневник". В сравнение с 2018
г., през 2022 г. словенците в
страната са били по-удовлетво-
рени от финансовото си
състояние и наличието на
свободно време, докато
задоволството от взаимоотно-
шенията остава непроменено,
според данни от Националната
статистическа служба. В
първата половина на миналата
година 27 процента от анкети-
раните на възраст над 16 г. са
оценили с 9 или 10 (по
десетобалната система) общото
си удовлетворение от стандарта
на живот. Средната оценка е
възлизала на 7,6, което в
сравнение с 2018 г. е повише-
ние с 0,3 точки, а в сравнение
с 2013 г. - с 0,6. Оценките са
дадени спрямо фактори като
здравословно състояние,
положение на пазара на труда,
финансово състояние и т.н.
Полът не е отчетен като фактор
в оценяването. Най-високо
удовлетворение анкетираните са
показали във връзка с взаимо-
отношенията с роднини,
приятели, съседи и колеги.
Средната оценка за 2022 г.,
както и за 2018 г., е 8,6. 92
процента от анкетираните са
оценили взаимоотношенията си
с оценка над 7.

Снимки Интернет
Бразилският президент Луис Инасио Лула
да Силва обяви вчера, че няма да посети
Русия или Украйна поради продължаваща-
та война, но остава ангажиран с намира-
нето на мирно решение на конфликта. На

събитие в столицата Бразилия левият
лидер отбеляза, че конфликтът, предизви-
кан от нахлуването на Русия в Украйна,

би трябвало да е нещо немислимо. "В 21-
ви век не би трябвало да е възможно да

воюваме за дребни неща", каза той.
Ройтерс припомня, че в началото на март
бразилският президент имаше видеокон-

ферентен разговор с украинския си
колега Володимир Зеленски, който го

покани да посети Киев. В предишни свои
изказвания Лула да Силва предлагаше да

се създаде група от страни, която би
могла да посредничи за мирно

решаване на конфликта.

Американските дронове
събират разузнавателни
данни, които впоследствие
се използват от Киев за на-
насяне на удари по руски-
те сили и територията на
Руската федерация. Това за-
яви руският посланик във
Вашингтон Анатолий Анто-
нов, цитиран от ТАСС.

Неприемливата дейност
на американската армия в
непосредствена близост до
нашите граници е причина
за безпокойство. Ние сме
добре запознати с целта, за
която се използват такива
безпилотни разузнавателни
и ударни превозни средст-
ва, каза дипломатът по от-
ношение на сваления аме-
риканския дрон MQ-9 в Чер-
но море. По думите му аме-
рикански безпилотни лета-
телни апарати извършват
такива прелитания ежеднев-
но. Какво правят те на хи-
ляди километри от САЩ?
Отговорът е очевиден: те
събират разузнавателна ин-
формация, която впоследс-
твие се използва от режи-
ма в Киев за удари по на-
шите въоръжени сили и те-
ритория, поясни Антонов.

Нека си зададем един ри-
торичен въпрос: ако напри-
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мер руски ударен дрон се
появи близо до Ню Йорк или
Сан Франциско, каква ще
бъде реакцията на ВВС и
ВМС на САЩ? Сигурен съм,
че действията на американ-
ските военни ще бъдат без-
компромисна по своята
същност, недопускаща про-
бив в нейното въздушно или
морско пространство, под-
черта посланикът. Предпо-
лагаме, че САЩ ще се въз-
държат от по-нататъшни спе-
кулации в медийното прост-
ранство и ще спрат да ле-
тят близо до руските грани-
ци, допълни той. Русия въз-

приема всякакви действия с
използване на американс-
ки оръжия и техника като
открито враждебни. Вашин-
гтон вече достави на Киев
оръжия на стойност 33 ми-
лиарда долара. Само помис-
лете за тази цифра. Абсо-
лютно очевидно е, че САЩ
водят ситуацията към умиш-
лена ескалация, изпълнена
с пряк въоръжен конфликт,
посочи той.

Според руското минис-
терство на отбраната сред-
ствата за управление на
руските въздушно-космичес-
ки сили са регистрирали по-

лет на американски дрон
MQ-9 в района на п-в Крим.
От ведомството уточниха че,
полетът е извършен с изк-
лючени транспондери в на-
рушение на границите на зо-
ната на временния режим
за използване на въздушно-
то пространство, установен
за провеждане на специал-
на военна операция, предос-
тавени на всички потреби-
тели на международното
въздушно пространство и
публикувани в съответствие
с международните стандар-
ти. От руското МО добави-
ха, че дронът в резултат на
рязко маневриране е вля-
зъл в неконтролиран полет
със загуба на височина и се
е сблъскал с водната повър-
хност. Руските изтребители
не са използвали бордово
оръжие, не са влизали в
контакт с безпилотен лета-
телен апарат и са се завър-
нали благополучно на лети-
щето за базиране, уточня-
ват от военното ведомство.
Според Европейското коман-
дване на въоръжените сили
на САЩ, руски самолет Су-
27 е ударил перката на аме-
рикански дрон, което е до-
вело до падането му във во-
дите на Черно море. ç

MQ-9 Reaper е модулен разузнавателно-ударен безпилотен летателен
апарат, оборудван с турбовитлов двигател, който му позволява да
развива скорост над 400 км/ч. Максималната продължителност на
полета му е 24 часа. Способен е да носи ракети въздух-земя и

въздух-въздух, както и бомби с лазерно насочване.

Снимки Интернет
Руският президент Владимир Путин категорично

отхвърли тиражираната в някои западни медии версия,
че зад взривяването на газопроводите "Северен поток"

стоят украински активисти, които не са свързани с
украинската държава. В интервю за държавната

телевизия "Русия 24" Владимир Путин нарече тази
версия "пълна глупост" и добави: "Взрив с такава

мощност и на такава дълбочина могат да извършат
само специалисти. При това подкрепени от цялата мощ
на държава, която разполага с определени технологии".
Според него изгода от взривяването на газопроводите
"Северен поток" имат Съединените щати, които могат
да продават на европейския пазар своя втечнен газ,
който с 25 - 30% по-скъп от руския тръбопроводен

газ. Путин каза още, че възстановяването на газопро-
водите ще изисква време, пари и нови технологии, но
е възможно теоретично, ако европейските партньори

на Русия проявят интерес. Вчера президентът на Сирия
Башар Асад бе на посещение в Москва, където обсъди

с Владимир Путин сътрудничеството в сферата на
политиката, търговията и хуманитарната област.



ÑÂßÒ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

11 16.03.2023

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № РД-05-2/14.03.2023 г. на директора на "Научно-производствен

център" ДП, се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 9 (девет) години
на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на СП
"Опитна станция по земеделие в Източните Родопи-Кърджали" - находящи се в Поземлен имот
с идентификатор № 15216.12.62 и Поземлен имот с идентификатор № 15216.10.34, находящ
се Община Кърджали, с. Глухар, както следва:

Предмет на търга:
Първа позиция: Сгради, находящи се в Поземлен имот с идентификатор № 15216.12.62,

находящ се Община Кърджали, с. Глухар, а именно:
1.1. Сграда с идентификатор 15216.12.62.2 със застроена площ 575 кв.м., с предназначе-

ние - складова база склад съгласно скица;
1.2. Сграда с идентификатор 15216.12.62.4 със застроена площ 238 кв.м., с предназначе-

ние - сграда за енергопроизводство съгласно скица.
Втора позиция: Сгради, находящи се в Поземлен имот с идентификатор № 15216.10.34,

находящ се Община Кърджали, с. Глухар, а именно:
2.1. Сграда с идентификатор 15216.10.34.1 със застроена площ 317 кв.м. промишлена

сграда съгласно скица;
2.2. Сграда с идентификатор 15216.10.34.5 със застроена площ 633 кв.м., от нея 260 кв.м.

- промишлена сграда съгласно скица с АДС №789/2003 г.
При първоначална тръжна месечна наемна цена за имота от първа позиция, т.1 в размер на

450 (четиристотин и петдесет) лева без ДДС и т.2 в размер на 200 (двеста) лева без ДДС;
При първоначална тръжна месечна наемна цена за имотите от втора позиция, т.1 в размер

на 260 (двеста и шестдесет) лева без ДДС и т.2 в размер на 200 (двеста) лева без ДДС;
Депозитът за участие в търга е в размер на 650,00 (шестстотин и петдесет) лева, за имотите от

първа позиция и в размер на 500 (петстотин) лева, за имотите по втора позиция, вносими по
банков път, по сметка на ДП "Научно-производствен център": IBAN: BG35BNBG96613100106901,
BIC: BNBGBGSD, банка БНБ, в срок до последния работен ден, предхождащ провеждането на търга.

Място за закупуване на тръжната документация: в деловодството на ДП "Научно-производ-
ствен център" гр. София, ул. "Суходолска" № 30, при цена в размер на 100,00 (сто) лева.

Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодс-
твото на ДП "Научно-производствен център" всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в
срок до последния работен ден, предхождащ деня на провеждането на търга, като се подават
лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка или куриер. Рискът за пристигане и получаване на Заявлението/ата за участие в търга
е изцяло за кандидатите, като те следва да се уверят, че са спазили горепосочения срок.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа в
срок до последния работен ден, предхождащ деня на провеждане на търга, след представяне на
документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ДП "Научно-
производствен център".

Търгът ще се проведе на 24.04.2023 от 10.00 часа в административна сграда на ДП
"Научно-производствен център, гр. София, ул. "Суходолска" № 30.

Повторен търг ще се проведе на 22.05.2023 г. от 10:00 часа в сградата на мястото,
обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на
обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се
извършват всеки работен ден от 9:00 часа до 17.00 часа на деня, предхождащ провеждането
на повторния търг.

"На основание чл.90, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с чл. 68, ал. 7
от Закона за лечебните заведения, УСБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД

О Б Я В Я В А
Конкурс за заемане на длъжността "главна медицинска сестра" при усло-

вия, обявени в сайта на УСБАЛО"Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД на адрес:
https://usbalortho.com/work.php."

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и
чл. 5, пар. 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския
парламент на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществе-
ните услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен
транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО)
№ 1107/70 на Съвета, чл. 16д, ал.6 от Наредба №2 от 15.03.2002
г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и
за осъществяване на обществени превози на пътници с автобу-
си, чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс и във
връзка с искане с вх. № в Областна администрация - Габрово
ОСК-08-466/08.03.2023 г. , и приложено към него писмо с изх.
№ 27.00-71/08.03.2023 г.  от кмета на Община Дряново,

НАРЕЖДАМ:
I. Да се предприеме спешна мярка по смисъла на  чл. 5,

пар. 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно общест-
вените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомо-
билен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/
69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета във вид на пряко възлагане
от компетентния орган изпълнението на обществен превоз на
пътници по долуизброените автобусни линии по утвърдени
маршрутни разписания от общинската и областната транс-
портни схеми от квотата на община Дряново за срок от шест
месеца или до сключването на договор с изпълнител по реда
на Закона за обществените поръчки - което от двете събития
настъпи първо, считано от 01 април 2023 г., както следва:

1. Областна транспортна схема: Маршрутно разписание по
автобусна линия Дряново-Габрово-Дряново; Дряново-Буря-Дря-
ново;

2. Общинска транспортна схема: Маршрутно разписание по
автобусна линия Дряново-Радовци-Дряново; Дряново-Маноя-Дря-
ново; Дряново-Руня-Дряново

II. На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуал-
ния кодекс

Допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.
Мотиви:
В Областна администрация - Габрово е постъпило искане, вх.

№ ОСК-08-466/08.03.2023 г. от кмета на Община Дряново, за-
едно с приложено към него писмо с изх. № 27.00-71/08.03.2023
г., за предприемане на спешна мярка във вид на пряко възлага-
не изпълнението на посочените по-горе автобусни линии от об-
щинската и областната транспортна схеми от квотата на общи-
на Дряново.

От искането на кмета на община Дряново се установява след-
ната фактическа обстановка:

Услугата по обществен превоз на пътници по горепосочените
автобусни линии е била извършвана от "ХЕПИ ТРАНС 17" ЕООД
с ЕИК 204658065, съгласно договор № 240/31.10.2017 г. От
депозираното до областен управител - Габрово искане на кмета
на Община Дряново с вх. № ОСК-08-466/08.03.2023 г. и писмо,
изх. № 27.00-71/08.03.2023 г., отправено от страна на кмета
на Община Дряново до управителя на "ХЕПИ ТРАНС 17" ЕООД е
видно, че договорът за възлагане на обществен превоз на път-
ници е прекратен поради виновно неизпълнение от страна на
превозвача.

Изпълнени са предпоставките на чл. 5, пар. 5 от Регламент
(ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23
октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически
превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на
регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.
Налице е непосредствена опасност от прекъсване на транспор-
тната услуга поради прекратяване на договора за възлагане на
превозите от изправната страна във връзка с виновно неизпъл-
нение от другата страна на задълженията по него.

С оглед на така осъществения юридически факт, приемам за
установено, че е налице необходимост от спешно осигуряване
на превозвач по изброените автобусни линии, поради което
искането на кмета на община Дряново се явява основателно и
следва да бъде уважено.

Гореизложеното обосновава допускане на предварително
изпълнение на настоящата заповед поради необходимостта
от защита на особено важни обществени интереси, а именно
осигуряване на непрекъснатост на транспортното обслужва-
не на цялото население по линиите, предмет на настоящата
заповед. Налице е непосредствена възможност да последва
значителна или трудно поправима вреда от прекъсването на
транспортната услуга, което води до опасност да бъдат съ-
ществено накърнени правата и интересите на нейните потре-
бители.

Препис от заповедта да се изпрати на кмета на община Дря-
ново и на председателя на Общински съвет- Дряново за сведе-
ние и изпълнение.

Заповедта да се публикува в един местен и един национален
ежедневник.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд
- Габрово от всяко заинтересовано лице в 14 - дневен срок от
публикуването й, а в частта по т. II - в 3 - дневен срок. Жалбата
се подава чрез областен управител на област Габрово.

КРИСТИНА СИДОРОВА   /П/
Областен управител на Област Габрово

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО Препис!

З  А  П  О  В  Е  Д
№  ОСК-08-01-37

Гр.Габрово 14.03.2023 година

Над 100 пакистански поли-
цаи бяха ранени вчера по време
на сблъсъци между полицията и
привържениците на пакистанския
опозиционен лидер и бивш пре-
миер Имран Хан при опит той да
бъде задържан, предаде ДПА. Хи-
ляди привърженици на Хан се
събраха пред дома му в източ-
нопакистанския град Лахор, за да
осуетят ареста му. Бившият па-
кистански премиер е подсъдим
по редица обвинения.

Във вторник полицията и па-
равоенни отряди започнаха ак-
ция срещу привържениците на
Хан, намиращи се около дома му.
Силите на реда се опитаха за тре-
ти път през последните седмици

Ïðèâúðæåíèöè íà ïàêèñòàíñêèÿ åêñïðåìèåð Èìðàí Õàí îñóåòèõà àðåñòà ìó
да арестуват бившия премиер.
Привържениците на Хан, сред ко-
ито имаше бивши министри и
членове на парламента, замеря-
ха полицаите с камъни и "кок-
тейли Молотов", като раниха над
100 служители на реда. Най-мал-
ко осем от протестиращите съ-
що са били ранени, според здра-
вен служител, цитиран от мест-
ни медии. Полицаите и параво-
енните отряди не са били въоръ-
жени и са действали максимал-
но сдържано, каза министърът на
информацията Мариум Аурангзеб.
Протестиращите обаче казват, че
някои от членовете на силите за
сигурност са носели огнестрел-
ни оръжия.

В клетвена декларация, адре-
сирана до съда, Хан обеща вче-
ра, че ще се яви пред съдията на
следващото заседание, насроче-
но за по-късно тази седмица, ако
заповедта за неговото задържане
бъде отменена, каза неговият ад-
вокат. Срещу Хан, който бе отст-
ранен с вот на недоверие в пар-
ламента, са повдигнати множест-
во обвинения, сред които едното
е за продажба на държавни по-
даръци и не деклариране на при-
ходите от тях, което според зако-
на е задължително за всички по-
литици. Бившият премиер каза, че
неговите опоненти го преследват
по нареждане на Запада, защото
той е поддръжник на Русия. ç

Поддръжници на бившия пакистански премиер Имран Хан се събраха
пред дома му, за да се противопоставят на ареста му

Властите в Турция плани-
рат да предадат на постра-
далото от земетресенията
на 6 февруари население
319 000 новопостроени жи-
лища, заяви вчера турският
президент Реджеп Ердоган
по време на обръщение
пред парламента, излъчва-
но от телевизионните кана-
ли, предаде ТАСС.

"Ние обещахме в рамки-
те на годината отново да
построим разрушените гра-
дове. Скоро ще завършим
оценката на щетите. В тече-
ние на годината планираме
да предадем на 319 000 до-
мове на законните им оби-
татели, а ще построим об-
що 650 000", посочи той. Пре-
зидентът добави, че новите
сгради ще имат височина от

Åðäîãàí îáåùà 319 000 íîâè äîìà çà
ïîñòðàäàëèòå îò çåìåòðåñåíèåòî

Ïðîäàæáèòå
íà æèëèùà
â Òóðöèÿ
ñïàäíàõà ïðåç
ôåâðóàðè ñ
18 ïðîöåíòà íà
ãîäèøíà áàçà

3 и 4 етажа и ще бъдат пос-
троени в съответствие с
изискванията за земетръс-
на устойчивост.

"Преместихме повече от
три милиона граждани от ра-
йона на земетресението. От-
ворихме за тях хотели, къ-
щи за гости и празни домо-
ве. За 2,4 млн. души, оста-
нали в зоната на бедствие-
то, сме разположили 433 000
палатки и сме им предоста-
вили 100 000 контейнерни къ-
щи", каза той.

Земетресения с магнитуд
7,7 и 7,6 по Рихтер разтър-
сиха окръг Кахраманмараш
в Югоизточна Турция на 6
февруари. Земетресенията,
последвани от хиляди вто-
рични трусове, бяха усете-
ни в 11 турски окръга и в

съседните държави, от кои-
то най-силно засегната бе-
ше Сирия. ООН прогнози-
ра, че щетите от бедствието
могат да достигнат 100 млрд.
долара. В Турция загинаха
повече от 48 000 души.

Продажбите на жилища

в Турция спаднаха през
февруари с 18% на годиш-
на база до 80 031 броя, ка-
то продажбите на чужден-
ци са се понижили с цели
27%, показват данни на Тур-
ския статистически инсти-
тут, предаде БНР.  Русна-

ците продължават да огла-
вяват списъка на чужден-
ците със закупените от тях
1183 жилища, потвържда-
вайки колко много от тях
са потърсили финансово
убежище след нахлуването
на Москва в Украйна и пос-
ледвалите западни санк-
ции. Руските купувачи са
следвани от иранци, ирак-
чани и украинци.

Данните също така по-
казват, че продажбите на
ипотеки през февруари са
намалели с 12,7% спрямо го-
дина по-рано до 17 357 броя,
което представлява 21,7% от
общите продажби за пери-
ода. ç

Турският президент Реджеп Ердоган
получава в последните проучвания на
общественото мнение 44,4% доверие,
а кандидатът за президент от опозици-
ята Кемал Кълъчдароглу се радва на
55,6% подкрепа. Данните показват

още, че опозиционният блок с името
"Национален алианс" също води пред

"Партията на справедливостта и
развитието" (ПСР) на Ердоган и
нейните съюзници. Проучването

показа, че основният опозиционен
блок би спечелил 44,1% от гласовете,
а ПСР - 38,2% на изборите, които са

насрочени за 14 май.
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Без никаква конкуренция
настоящият президент на
ФИФА Джани Инфантино е
сигурен, че ще бъде преиз-
бран на поста си на започ-
ващия днес конгрес в Руан-
да,  след като от 2016 годи-
на е начело на международ-
ната футболна федерация,
анализира агенция "Франс
Прес". Итало-швейцарецът
ще спечели нов мандат от 4
години, за който той вече
има грандиозни проекти.

Събрани в столицата на
Руанда за 73-тия конгрес на
ФИФА, делегатите на 211-те
федерации членки имат ог-
раничен избор. Те могат да
преизберат с аплодисменти
52-годишния президент, кой-
то се състезава сам със се-
бе си, както преди 4 годи-
ни, или да отбележат нео-

52-годишният Джани Инфантино остана без конкурент
за световния футболен трон

Мондиал 2026 ще се състои от 48 отбора и ще е най-големият
в историята, обявиха официално от ФИФА в Руанда, където засе-
дава Съветът на световната футболна организация. На него ще се
изиграят 104 мача - с 40 срещи повече от досегашните 64, какви-
то имаше в последните години на световните първенства.

На Световното в САЩ, Мексико и Канада след три години ще
участват 48 отбора (включително 16 европейски, с три повече
от обичайното), които ще бъдат разделени в дванадесет групи по
четири отбора.

Първите два тима от всяка група и осемте най-добри отбора,
заели трето място, ще се класират за 1/16-финалите - допълни-
телния кръг, породен от промяната от 32 на 48 национални отбо-
ра. След това следват обичайните директни елиминации до са-
мия финал, като новият световен шампион ще трябва да изиграе
вече 8 мача вместо досегашните 7. Предвижда се срещата, която
ще определи номер 1 в света на футбола, да бъде на 19 юли
2026 година.

Според новата формула тези 104 мача ще се играят в рамките
на 39 дни. До тройната цифра се стигна, след като бе изоставена
първоначалната идея за шестнадесет групи от по три отбора -
формат, който носеше рискове от липса на интрига и договорки
между тимовете.

ФИФА обяви официално квалификационните кри-
терии за новото световно клубно първенство с 32
отбора от 2025 година, когато Реал (Мадрид) и
Челси ще бъдат сигурни участници, след като ста-
наха победители в Шампионска лига през 2021 и
2022 година. Следващите два европейски клубни
шампиона също ще получат квота за надпревара-
та, а останалите осем места за Стария континент
ще бъдат определени с коефициента на УЕФА, но
право на участие ще имат максимум два клуба от

Ïðåçèäåíòúò íà ÔÈÔÀ Äæàíè Èíôàíòèíî
âå÷å ìèñëè çà ìàíäàò äî 2031 ãîäèíà
Европейците не успяха да се разберат и да предложат единна
кандидатура за конкурент на швейцареца

Ìîíäèàë 2026 ùå å íàé-ãîëåìèÿò â èñòîðèÿòà

Ñâåòîâíîòî êëóáíî ïúðâåíñòâî
ñ 32 òèìà îò 2025 ãîäèíà

една страна. Единственият начин страна да има
повече от двама представителя е тимовете да са
триумфирали в Шампионска лига през предходни-
те четири години.

ФИФА също обяви разпределението по конфе-
дерации. УЕФА (Европа) ще има 12 отбора, КОНМЕ-
БОЛ (Южна Америка) - 6, АФК (Азия) - 4, КАФ (Аф-
рика) - 4, Конкакаф (Централна и Северна Америка)
- 4, ОФК (Океания) - 1, и една последна квота е за
домакина на турнира, който засега не е известен.

добрението си, което би би-
ло символично. Бившият до-
верен човек на Мишел Пла-
тини в УЕФА (2009 - 2016),
който бе избран неочаква-
но за президент на ФИФА
след съмнителната афера за
плащане на пари, която из-
мете с един замах трикрат-
ния носител на "Златната
топка" Платини и бившия

президент Сеп Блатер, е си-
гурен, че ще остане на по-
зицията най-малко до 2027
година. В момента ФИФА
предвижда най-много три
мандата по максимум 4 го-
дини и Инфантино вече под-
готвя терена, за да остане
начело на институцията до
2031 година, като заяви в
средата на декември, че е
още "в първия си мандат",
защото управлението му в
периода 2016 - 2019 е било
непълно.

Всички врати изглеждат
отворени за юриста, който
говори свободно шест ези-
ка и не отстъпва пред ни-
какво препятствие. Той обя-
ви преди световното първен-
ство в Катар, че "се чувства
арабин, африканец, гей, с не-
дъзи и като работник миг-

рант", защото като дете е бил
"дискриминиран" в Швейца-
рия като италианец и черве-
нокос.  Последният му ман-
дат бе белязан от доста не-
ясна реформа на трансфе-
рите - създаде се лиценз за
агентите, както и се въведе
таван на комисионите им.
Одобри се отпуска по май-
чинство за всички професи-

онални футболистки, както и
се въведоха дисциплинарни
процедури за жертвите на
сексуално насилие. Той мо-
же да се похвали и със со-
лиден финансов бюджет -
18% вдигане на приходите и
45% увеличение на спестя-
ванията за цикъла 2019 2022
в сравнение с предишния
мандат. Това позволява на
ФИФА да увеличи още по-
мощите за конфедерациите
и федерациите. За да се пре-
върне футболът в "наистина
световен", докато европейс-
ките клубове държат големи-
те таланти и богатства, ор-
ганизацията раздава същи-
те субсидии на Тринидад и
Тобаго, Сейнт Китс и Невис,
Бермудските острови и на
Папуа и Нова Гвинея, както
на Бразилия, след като вся-

ка федерация има само по
един глас на изборния конг-
рес.

За да задоволи 35-те асо-
циации от Централна Аме-
рика, както и 54-те асоциа-
ции от Африка, Инфантино
може да обещае провежда-
нето на световно първенст-
во на всеки две години, ко-
ето да изправи на нокти ця-

ла Европа, но след това да
се откаже от идеята. Или да
забрани на няколко нацио-
нални отбора да носят ка-
питанската лента One Love
на Мондиала в Катар, за да
изразят подкрепата си за
хората от LGBTI общността.
Норвежката федерация обе-
ща да внесе в четвъртък
единствената спорна точка
на конгреса, като ще запи-
ше в дневния ред дискусия
за "обезщетения в случаи на
нарушения на човешките
права", свързани със състе-
занията на ФИФА, след ка-
то институцията отказва от
месеци насам да обезщети
семействата на загинали
или ранени работници по
време на строежа на ста-
дионите в Катар.

Европейците не успяха да
се разберат и да предложат
единна кандидатура за кон-
курент на Инфантино, а ми-
наването на следващото
световно първенство в САЩ,

Канада и Мексико във фор-
мат от 32 на 48 отбора вече
е утвърдено. Още по-смело
- ФИФА реши на 16 декемв-
ри да промени световното
клубно първенство от годи-
шен турнир със седем от-
бора в надпревара от 32 от-
бора, която ще се провеж-
да веднъж на 4 години от
лятото на 2025 година. Това
е проект на президента, кой-
то се опитва да прокара от
години, за да бъде конку-
рентен на лъскавата Шам-
пионска лига на УЕФА. Та-
зи инициатива обаче може
да разбуни духовете във
футбола. Международният
форум, който обединява
около 40 първенства, вече
обвини ФИФА в "еднолични
решения", тъй като календа-
рът вече е свръхнатоварен
и заплашва здравето на фут-
болистите, крехкия баланс
между клубовете и финан-
совата устойчивост на на-
ционалните първенства. ç

За първи път в историята на Световното в САЩ, Мексико и Канада след три години ще участват 48 отбора
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Ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàíèå çà
ãåðîÿ îò „÷åðâåíîòî“ äåðáè

Атакуващият халф на
ЦСКА Тобиас Хайнц получи
международно признание
за изявите си с екипа на
"армейците" и отбелязания
победен гол срещу ЦСКА
1948 в двубой от Първа
лига. "Норвежец започва
да блести в България.
Тобиас Хайнц бележи
много важно попадение в
напечено дерби", пише
nettavisen.no. Изданието
допълва, че 24-годишният
футболист е започнал да
се превръща във важна
част от "армейците", така
както е бил и в Сарпсборг.

"Хайнц над всички за
лидера в България ЦСКА.
Той вкара единственото
попадение в много важен
мач и отборът му продъл-
жава да има 4 точки
аванс на върха", отбеляз-
ва headtopics.com.

Френскоезичният сайт
footballdatabase.eu пък
нареди играча на "армей-
ците" сред най-добре
представилите се през

Започна
да блести и
в България,

отбелязват в
родината на

Тобиас Хайнц

уикенда норвежци, които
играят в чужбина.

ЦСКА е №1 в Европа,
пък сочи изследване на
"Мач Телеграф" сред пър-
венствата в Европа. Оказа
се, че "червените" са
категоричен лидер по
голове на футболисти,
които не са започвали
мачовете в елита като
титуляри. "Армейците" са
забили 17 попадения по
този начин от общо 44 за
отбора. Така резервните
"убийци" на Саша Илич са
вкарали рекордните 38,63%
от головете на отбора в
елита през настоящата
кампания. Това число е

Манчестър Сити смачка
РазенБалшпорт Лайпциг
със 7:0 на "Етихад" и с общ
резултат 8:1 се класира за
1/4-финалите на Шампион-
ската лига. Ерлинг Холанд
(22 - дузпа, 24, 45+2, 53, 57)
стана едва третият играч,
разписал се пет пъти в един
мач от Шампионската лига
след Луис Адриано за Шах-
тьор (Донецк) срещу БАТЕ
Борисов през октомври
2014 година и Лионел Меси
за Барселона срещу Байер

Ìàí÷åñòúð Ñèòè ðàçïèëÿ ÐÁ Ëàéïöèã,
Õîëàíä ïðåíàïèñà èñòîðèÿòà

(Леверкузен) през март
2012 година. Илкай Гюндо-
ган (49) и Кевин де Бройне
(90+2) пък довършиха "чер-
вените бикове".

В 63-тата минута Холанд
беше заменен и Манчестър
Сити понамали темпото. В
79-ата минута РБ Лайпциг
погледна по-смело към вра-
тата на Едерсон и Андре
Силва отправи силен удар
от дъгата на наказателното
поле, но не намери целта.
Във втората минута от до-

недостижимо за нито един
отбор в Европа.

Най-близо до впечатля-
ващите показатели на
ЦСКА е отборът на Апоел
Беер Шева. Резервите за
израелския тим са вкара-
ли също като "червените"
17 попадения, но от общо
51, което прави 32,69%.
Иначе сред отборите от
петте големи първенства -
Англия, Германия, Испа-
ния, Италия и Франция,
няма тим, който да се
доближи до показателите
на ЦСКА. №1 на Острова
е Манчестър Юнайтед с 9
гола на резерви. В Бун-
деслигата лидер по този

ЦСКА 1948 картотекира
Сидклей Ферейра Перейра,
като той ще играе с номер
16 на гърба си за столич-
ния тим. Бразилецът, който
преимуществено играе ка-
то ляв краен бранител, за-
яви, че иска да бележи го-
лове, както и да спечели
трофей с новия си клуб.

"Разговорът между моя
мениджър и клуба премина
много добре. Доколкото
разбрах, много бързо са се
разбрали. Не знаех много
за България, преди да дой-
да тук. Чух се с Октавио и
той ми разказа, че е спо-
койно, градът и отборът са
на ниво. Това беше една от
причините да дойда в Со-
фия", заяви бразилецът.

Интер оцеля на натиска
при визитата си на Порто и
след 0:0 на "Ещадио до Дра-
гао" отстрани "драконите" с
общ резултат 1:0, класирай-
ки се на 1/4-финалите в Шам-
пионската лига. "Нерадзури-
те" съхраниха аванса си от
първия двубой, в който един-
ственото попадение бе реа-
лизирано от Ромелу Лукаку,

В Реванша домакините не
спираха да търсят гола, но

показател е Борусия
(Дортмунд) с 10. В Серия
"А" начело в тази класация
е Наполи с 12, в  Испания
-  Атлетико (Мадрид)
също 12 гола, а Лига 1 -
Монако с 10.

Прави впечатление, че
головете на резервите са
тясно свързани с класира-
нето на отборите в мест-
ните лиги. Тези, които са
вкарали повече, са на
водещите места в класи-
рането. Точно така е и в
България, където ЦСКА е
лидер и по голове на
резерви, и в класирането,
а втори и в двете класа-
ции е Лудогорец. ç

22-годишният Ерлинг Холанд остана разочарован, след като бе заменен половин час преди края на срещата

Даниил Медведев обърна
трудно Александър Зверев с
6:7(5), 7:6(5), 7:5 след 3 часа
и 10 минути в най-интригува-
щия 1/8-финал на Мастърс тур-
нира в Индиън Уелс и се кла-
сира за следващата фаза. В
първия сет двамата тенисисти
си размениха по един пробив
и Зверев го спечели със 7:6(5)
след решителен тайбрек. В него
германецът на три пъти спече-
ли подаването на руснака.

Втората част също започна
равностойно и всеки печелеше
сервис-геймовете си. Медведев
се подхлъзна зловещо на кор-
та при 3:2 и всички очакваха,
че няма да може да продължи
участието си в мача заради
травма. Руснакът взе медицин-
ски таймаут и лекарите превър-
заха глезена му, след което той
се завърна на корта. Двамата
продължиха да играят оспорва-
но и стигнаха до нов тайбрек,
но в този случай Медведев ли-
кува след 7:6(5) и доведе не-
щата до решителен трети сет.

Двамата тенисисти взеха
първите си подавания в трета-
та част, но след това Медве-
дев проби Зверев и след зат-
върждаване на пробива пове-
де с 3:1. Германецът успя да
спечели подаването на русна-
ка в десетия гейм и да израв-
ни за 5:5, като Медведев про-
пусна и мачбол. Веднага след
това световният №6 върна про-
бива след нови оспорвани ра-
зигравания и след гейм на ну-
ла за 7:5 ликува с победата,
класирайки се за 1/4-финали-
те на турнира. ç

Ìåäâåäåâ ñ
äðàìàòè÷åí
óñïåõ â
Èíäèúí Óåëñ

ÖÑÊÀ 1948 êàðòîòåêèðà áðàçèëåö
"С Динамо (Киев) имах

мачове в Шампионска ли-
га и Лига Европа. Това бе-
ше страхотен опит за мен,
но бях в най-добра форма,
когато играех за ПАОК.
Преди да се стигне до тран-
сфер в Динамо, играех в
по-предни позиции. Тогава
успявах да бележа. В ПА-
ОК действах в линията на
защитата, но пак успявах
да се разписвам и да да-
вам асистенции. Чувствам
се по-добре, когато атаку-
вам. Харесвам да дрибли-
рам, да се надигравам с ос-
таналите футболисти.  На-
дявам се да вкарвам голо-
ве за ЦСКА 1948", заяви но-
вото попълнение на отбо-
ра  Сидклей. ç

Èíòåð îöåëÿ ñðåùó Ïîðòî
çà ìÿñòî íà 1/4-ôèíàë

чисти положения пред вра-
тата на "нерадзурите" липс-
ваха дълго време. В третата
минута на добавеното вре-
ме Тони Мартинес опита но-
жичен удар от близка дис-
танция, но топката не наме-
ри очертанията на вратата.

Порто завърши реванша
в намален състав след жълт
и червен картон за Пепе Аки-
но в последните секунди на
срещата. ç

бавеното време Кевин де
Бройне проби през центъ-
ра и със страхотен удар в
горния ляв ъгъл на вратата
оформи крайното 7:0.

Мениджърът на Манчес-
тър Сити Пеп Гуардиола за-
сипа с похвали нападателя
на тима Ерлинг Холанд. "Пет
гола за 60 минути! Фантас-
тичен футболист, огромен
талант. Мощ, манталитет. То-
ва е роден шампион. Отли-
чен футболист", заяви Гуар-
диола. ç
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Êîíñòàíòèíà Ïåòêîâà - îðèñàíà çà èçêóñòâîòî
На 21.02. т. г. Констан-

тина Петкова представи в
София своята автобиогра-
фична книга "Това, което
чух, видях и преживях".
Премиерата на книгата
(издателство "Фама") се
превърна в приятна
среща на артистичния
свят у нас. "Купонът"
продължава до 3 часа
сутринта на другия ден.
Актьорите участват с
удоволствие в тържество-
то, радват се на общува-
нето си с колегите и с
авторката на книгата,
затова удължават до
утрото срещата си. На
25.03. в зала "България"
ще се състои второ пред-
ставяне на книгата.

Целият живот на Конс-
тантина Петкова е посве-
тен на музиката, танца и
театъра. Тази талантлива и
благородна българка от
Златна Добруджа е ориса-
на на изкуството още от
раждането си в 1937 г.
Жизненият й път тръгва от
с. Пчеларово, където
нейният дядо Петко стопа-
нисва голям чифлик с над
400 дка земя. Мащабите в
Добруджа са големи,
както са големи, широки и
душите на добруджанци -
тези "злато хора" по
определението на големия
наш писател сърцеведец
Йордан Йовков. Дядото на
Константина е природно
интелигентен, жаден за
знания за света и литера-
турата. Той се самообра-
зова с четене на книги,
които си изписва от
издателствата. Приятелс-
ките му срещи с интерес-
ни и талантливи хора,
като Йордан Йовков, Дора
Габе, Елин Пелин, Ангел
Каралийчев и др., обогатя-
ват духовно добруджане-
ца, станал известен и с
поставянето на авторски-
те си пиеси в Пчеларово.
Той изкарвал конете от
големия си дам (обор) и
го превръщал в своего
рода театър. Зрителите
седели върху донесени от
тях тикви. Самодейният
"храм на изкуството"
става популярен в цяла
България, а добруджанци
гледат представления,
режисирани от техния
талантлив съселянин -
дядо Петко.

В такова огнище на
изкуството, в дом с много
книги и списания расте
Константина Петкова.

Тя има красив и силен
глас - дълбок алт.

С песните си от малка
оглася широките добру-
джански полета, участва
в училищни и читалищни
сцени и мечтае да учи
пеене. Започва с уроци
по музика и пеене в
Добрич и Варна. Пътят й
на певица е труден. Има
пречки след Девети
септември заради госту-

ването в дома им в
Пчеларово на цар Борис
Трети и неговия брат
Кирил. Наскоро след това
посещение Борис умира,
а царица Йоанна извиква
дядо Петко в София. Тя
знае за приятелството на
съпруга й с добруджанеца
и по негова воля му
подарява златен часов-
ник. Тези срещи оставят
следи, заради които
Константина има неприят-
ности за излизането си
от България. Амбициозна-
та млада певица не се
предава и се справя с
пречките. Певческата й
кариера започва в Русен-
ската опера. Въпреки

трудностите от всякакъв
род, тя успява да осъщес-
тви своята и на близките
си и мечта да учи музика
и пеене в Италия.

Учи пеене в Консерва-
торията "Санта Чечилия",
където завършва и курс
по режисура. Учи и рабо-
ти. Творческият й път
тръгва от Пчеларово,
преминава през Добрич,
Русе, Рим, Ню Йорк,
Женева и обратно. Непре-
къснато е в света на
големите творци на свое-
то време - Антониони,
Фелини, Виторио де Сика,
Кристо, Боския, Игор и
Олег Маркевич и др. В
книгата си Константина

Ïðåäñòîè âòîðîòî ïðåäñòàâÿíå íà àâòîáèîãðàôè÷íàòà
êíèãà íà èçâåñòíàòà îïåðíà ïåâèöà

ÈÑÒÎÐÈßÒÀ Å ÅÄÍÀ

Петкова е споменала
толкова имена на знаме-
нити личности от света на
изкуството, че събира
възхищението на читате-
лите със силната си
памет! Автобиографичната
книга е

увлекателен разказ
за шарения и богат
със събития

и големи артистични
личности неин живот, но е
и широка панорама на
културните събития в
целия свят. Често комич-
ните случки се срещат с
тъжните в пътя на Конс-
тантина. Тя е откровена и
нищо не крие от читатели-
те си. Книгата се превръ-
ща в малка енциклопедия
на трънливите пътища
за успеха в изкуството.
Внезапно Константина
Петкова остава без съпруг
- той и неговата майка си
отиват от тежки трамви
в автомобилна катастро-
фа. Наближава и времето
за пенсионирането на
Константина, която
често получава сърцераз-
дирателни писма от
възрастните си родители,
нуждаещи се от нейната
помощ.

В 1986 г. се прибира
отново в с. Пчеларово -
там, откъдето е тръгнал
пътят й. Идва в родния си
дом, ремонтира го, строи
нови помещения, урежда
стария обор като излож-
бена и театрална зала,
прави в двора градини с
алпинеуми, езерца и
приказни цветни кътчета.
Константина продължава
делото на дядо си -
превръща дома на дядо
Петко в истински "рай на
изкуството". Две години

работи като председател
на читалището в селото,
което също ремонтира.
Устройва празници и
фестивали. Колата, с
която прибира багажа си
от Швейцария, тя превръ-
ща в линейка за селото и
цяла година е шофьор -
за помощ на болните.
Кой днес прави това?
А и повечето от сегашни-
те ни управници само ни
лъжат и крадат непрекъс-
нато... А неуморната
Константина организира
школи по пеене, в които
поставя и "лекува гласо-
ве" на млади певци,
грижи се за тяхната
кариера и най-важното -
всичко прави със собст-
вени средства. Даже
купува крава, кози, дои
млякото, кваси го, за да
има за учениците и
гостите й... За нея остава
само удовлетворението,
че помага на талантливи
млади хора да се осъщес-
твят като творци. През
зимата приютява учени-
ците си в своето жилище
в Добрич, а лятото пред
дома й в Пчеларово

има върволици
от леки коли

- както някога пред
двора им е имало върво-
лици от талиги и каруци.
Сега тук се провеждат
концерти от млади и
утвърдени наши певци и
инструменталисти. Излож-
би правят художници.
Незабравим е рециталът
със стихове на Йордан
Йовков.

Жителите на Пчеларо-
во, Добрич, Русе, околни-
те селища и даже от
Румъния и от света имат
възможност безплатно да
се радват на разнообраз-
ните културни прояви.
Константина Петкова е
приятелка със Стоянка
Мутафова, Мими Николо-
ва, Антони Дончев, Васил
Петров и с още много
знаменити артисти, ин-
струменталисти, компози-
тори, певци, художници...
Домът й в Пчеларово е
привлекателен храм на
изкуството. Неизтощима-
та енергия на маестра
Константина Петкова се
пренася и на гостите в
дома й, но натрупаните
години вече си казват
думата. Днес тя е готова
да предаде щафетата на
млади хора, които да
продължат дейностите й.
Дано се намерят инициа-
тори, които да поемат
благородното дело на
Константина Петкова - на
тази голяма българска
патриотка - жрица на
изкуството.

Петра ТАШЕВА

Домът на Маестра Константина Петкова в село Пчеларово, област Добрич, където тя създава музикална школа

Снимка Константина
Петкова/Фейсбук
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ÁÍÒ 1

05.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Ива-
нов

09.20 100% будни - сутрешно токшоу с
Надежда Иванова и Стефан А. Ще-
рев

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 Вечните тайни - анимационен филм
14.45 Децата от улица "Чайка" - аним.

филм
15.15 Да живеят рицарите - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно предаване
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.30 Гласовете на България
21.00 Вина - тв филм /11 епизод/
22.00 Да надживееш Ескобар - тв филм /

22 епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.25 Внедрени - тв филм /8 епизод/ (14)
00.25 100% будни /п/
02.00 Култура.БГ /п/
03.00 Малки истории /п/
03.10 Джинс /п/
03.40 Да живеят рицарите - тв филм /п/
04.10 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.40 България в 60 минути с Мариана

Векилска /п/

ÁÍÒ 3

06.00 Световно първенство по биатлон до
21 г.: 6 км спринт /девойки до 18 г./

07.05 Световно първенство по биатлон до
21 г.: 7,5 км спринт /юноши/

08.10 Ветроходство, Пътят на Рум: Дести-
нация Гваделупа магазинно преда-
ване

09.00 Химичните елементи във всекидне-
вието - док. филм /7 епизод/

09.25 Планинско колоездене: Titan Desert
Саудитска Арабия - обзор

09.55 Пилатес с Диляна Костова - преда-
ване за здравословен начин на жи-
вот /3 епизод/

10.40 В търсене на съвършенството - до-
кументален филм

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

12.20 Световна купа по ски-алпийски дис-
циплини - финали: Супер-Г /мъже/ -
пряко предаване от Солдеу /Андо-
ра/

13.30 Световна купа по сноуборд: сноу-
бордкрос - пряко предаване от Вей-
соназ /Швейцария/

14.45 Спортни новини
14.50 Световна купа по сноуборд: парале-

лен гигантски слалом
16.05 Световна купа по конен спорт -

репортаж от Гьотеборг /Швеция/
17.00 Телепазарен прозорец
17.15 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
18.15 Химичните елементи във всекидне-

вието - док. филм /8 епизод/
18.40 Световна купа по ски-алпийски дис-

циплини - финали: Супер-Г /мъже/
19.40 Световна купа по сноуборд: сноу-

бордкрос
21.00 С БНТ завинаги
21.50 Спортни новини
22.00 Ханибал 2 - сериен филм /13 епи-

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

циплини - финали: спускане /мъже/
00.00 Световна купа по сноуборд: парале-

лен гигантски слалом
01.15 Спортни новини
01.25 Световно първенство по биатлон до

21 г.: 6 км спринт /девойки до 18 г./
02.30 Световно първенство по биатлон до

21 г.: 7,5 км спринт /юноши/
03.35 Колоездачна обиколка на Саудитска

Арабия - обзор
04.30 Рали Тарга Тасмания - обзор

bTV

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

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели" /п./
13.30 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Огледален свят" - сериал
15.30 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 16
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" -

сериал, с. 5, еп. 23
21.00 "Ергенът" - романтично риалити, с. 2
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Татенца" - сериал, еп. 64
00.20 "Като на кино" - предаване за кино
00.30 "Столичани в повече" - сериал, с. 5,

еп. 14
01.20 "Скъпи наследници" - сериал, еп.

120
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Огледален свят" /п./ - сериал

bTV ACTION

05.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп. 7
06.00 Анимационен блок: "Кунг-фу панда:

Лапите на съдбата" - сериал, еп.
15 - 18

08.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп. 7
09.00 "Кобра" - сериал, еп. 1
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 6 еп. 17
11.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 4
12.00 "Пътят на парите" - сериал, с. 3, еп. 6
13.00 "Трусове 5: Кръвни линии" - фантас-

тика, хорър, екшън (САЩ, 2015),
режисьор Дон Майкъл Пол, в роли-
те: Брандън Орет, Натали Бекър,
Майкъл Грос, Джейми Кенеди и др.

15.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп. 8
16.00 "Кобра" - сериал, еп. 2
17.00 "Пътят на парите" - сериал, с. 3, еп. 7
18.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 5
19.00 Студио "Лига Европа"
19.45 Пряко, УЕФА Лига Европа, 1/8-фи-

нал (реванш)
21.45 Студио "Лига Европа"
22.00 Пряко, УЕФА Лига Европа, 1/8-фи-

нал (реванш)
00.00 Студио "Лига Европа"
00.30 Репортажи от мачовете от деня
01.00 "Жената-котка" - фентъзи, екшън,

криминален (САЩ, 2004), режисьор
Питоф, в ролите: Хали Бери, Шарън
Стоун, Бенджамин Брат, Ламбер Уил-
сон, Франсис Конрой и др.

03.00 "Закон и ред: Специални разследва-
ния" - сериал, с. 20, еп. 5

03.45 "Пътят на парите" - сериал, с. 3, еп. 7

bTV COMEDY

05.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
06.00 "Бруклин 99" - сериал, с. 5, еп. 1, 2
07.00 "Тролчета - купонът продължава" -

сериал, анимация, с. 2
07.30 "Да живее крал Джулиън!" - сериал,

анимация, с. 3
08.30 "Уил и Грейс" /п./ - сериал
09.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
10.00 "Прелъсти и отмъсти" - комедия,

романтичен (Италия, 2016), режи-
сьор Винченцо Салеме, в ролите:
Доменико Ариа, Серена Аутиери,
Карло Бучиросо, Паоло Калабрези,
Чиро Капано и др.

12.00 "Боб и Абишола" /п./ - сериал
13.00 "Уил и Грейс" /п./ - сериал
14.00 "Алф" /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. 67
19.00 "Претъпкано" - сериал, еп. 1, 2
20.00 "Алф" - сериал, еп. 7, 8
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 10,

еп. 8
22.00 "Малки случайности" - сериал, еп. 1
23.00 "ФейсБог" - сериал, еп. 14
00.00 "Прелъсти и отмъсти" /п./ - комедия,

романтичен (Италия, 2016)

02.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" /п./
04.00 "Татенца" - сериал, еп. 75

bTV Cinema

06.00 "Добрият доктор" /п./ - сериал, с. 5,
еп. 15, 16

08.00 "Обратна тяга" - екшън, трилър (САЩ,
1991), режисьор Рон Хауърд, в ро-
лите: Кърт Ръсел, Уилям Болдуин,
Робърт Де Ниро, Доналд Съдърланд,
Дженифър Джейсън Лий, Скот Глен,
Ребека Де Морни, Клинт Хауърд и др.

10.45 "Добрият доктор" - сериал, с. 5, еп.
17, 18

12.45 "Фатално затишие" - трилър, драма
(САЩ, 2019), режисьор Стивън Найт,
в ролите: Матю Макконъхи, Ан Хата-
уей, Даян Лейн, Джаймън Хаунсу,
Джейсън Кларк, Джереми Стронг

14.45 "Море от любов" - криминален, ро-
мантичен (САЩ, 1989), режисьор
Харолд Бекър, в ролите: Ал Пачино,
Елън Баркин, Джон Гудман, Майкъл
Рукър, Уилям Хики, Ричард Джен-
кинс, Пол Калдерон и др.

17.00 "Съдружникът" - комедия (САЩ,
1996), режисьор Доналд Петри, в
ролите: Упи Голдбърг, Даян Уийст,
Илай Уолък, Тим Дейли, Биби Нюу-
ърт, Желко Иванек и др.

19.15 "Болен от любов" - романтичен,
комедия (САЩ, 2014), режисьор Люк
Матини, в ролите: Мат ЛеБланк, Али
Лартър, Адам Родригес, Ашли Уи-
лямс и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Час пик" - екшън, комедия (САЩ,

1998), режисьор Брет Ратнър, в
ролите: Джеки Чан, Крис Тъкър, Кен
Лиънг, Том Уилкинсън, Крис Пен

23.00 "Обратна тяга 2" - екшън, трилър,
криминален (САЩ, Белгия, 2019),
режисьор Гонсало Лопес-Гайего, в
ролите: Джо Андерсън, Уилям Болду-
ин, Доналд Съдърланд, Алиша Бейли,
Аластър Макензи и др.

01.00 "Мина" - фентъзи, трилър (САЩ,
Испания, Италия, 2016), режисьори
Фабио Гуалионе и Фабио Резинаро,
в ролите: Арми Хамър, Анабел Уо-
лис, Том Кълън, Клинт Дайър, Джеф
Бел и др. [14+]

03.00 "Американски гангстер" - екшън, кри-
минален, биографичен (САЩ, 2007),
режисьор Ридли Скот, в ролите:
Дензъл Уошингтън, Ръсел Кроу, Чи-
уетел Еджиофор, Джош Бролин, RZA,
Комън, Юл Васкес, Карла Гуджино,
Джон Ортиз, Куба Гудинг мл., Ар-
манд Асанте, Идрис Елба и др. [14+]

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" (премие-

ра) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу

17.00 "Семейни войни" - тв игра
18.00 "Голямото преследване" (премиера)

- телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Много мой човек" (премиера) - се-

риал, сезон 1
21.00 "Един за друг" (премиера) - риалити,

сезон 4
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Специален отряд" - сериал, сезон 1
00.30 "Черният списък" (премиера) - сери-

ал, сезон 7
01.20 "Престъпни намерения" - сериал,

сезон 2
02.00 "Ямата" - сериал
03.40 "Остани с мен: Завинаги" - сериал /п/

Äèåìà

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

зон 13 /п/
08.45 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 14,

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

зон 1 /п/
12.00 "Библиотекарите" - сериал, сезон 1

/п/
13.00 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, се-

зон 13
14.00 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 14,

2 епизода
16.00 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 1
17.00 "Живият хаос" - приключенски, фан-

тастика с уч. на Том Холанд, Мадс
Микелсън, Дейзи Ридли и др.

19.00 "Снайперисти" - сериал, сезон 2
20.00 "Библиотекарите" - сериал, сезон 1
21.00 "Рей Донован" (премиера) - сериал,

сезон 5
22.00 "Гепи" - криминален, комедия с уч.

на Бенисио Дел Торо, Брад Пит,
Джейсън Стейтъм и др.

00.00 "Рей Донован" - сериал, сезон 5 /п/

Êèíî Íîâà

07.00 "Ню Амстердам" - сериал, сезон 1,
2 епизода

09.00 "Любов от пръв лай" - комедия, ро-
мантика с уч. на Яна Крамер, Кевин
МакГари, Наташа Бърнет и др. /п/

11.00 "Романс сред природата" - романти-
ка с уч. на Джонатан Келц, Кларк
Бако, Гейбриъл Дженингс и др.

12.50 "В кадър"
13.20 "Пожарникарско куче" - семеен, ко-

медия с уч. на Бил Нън, Джош
Хътчерсън, Брус Грийнууд и др.

15.40 "Да преживееш Коледа" - романти-
ка, комедия с уч. на Кристина Апъл-
гейт, Джеймс Гандолфини, Катрийн
О'Хара и др.

17.30 "Нотинг Хил" - романтика, комедия с
уч. на Хю Грант, Джулия Робъртс,
Рис Айфънс и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10

21.00 "Терминатор" - екшън, фантастика с
уч. на Арнолд Шварценегер, Линда
Хамилтън, Майкъл Бийн и др.

23.10 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10 /п/

00.00 "Американски животни" - кримина-
лен, биографичен с уч. на Еван
Питърс, Блейк Дженър, Бари Кеоган

Тв програма - четвъртък, 16 март ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Времето

bTV Cinema, 21.00 ч., "Час пик" - екшън,
комедия (САЩ, 1998), режисьор Брет Ратнър,
в ролите: Джеки Чан, Крис Тъкър, Кен Лиънг,

Том Уилкинсън, Крис Пен и др.

Днес значителни ще бъдат ва-
лежите на места, главно в източ-
ната половина от страната. Вятъ-
рът ще се ориентира от север-се-
верозапад, а следобед ще е от се-
вер-североизток, предимно уме-
рен. Ще нахлува студен въздух и
ще застудее. Минималните темпе-
ратури ще бъдат между 0° и 5°, в
източните райони до 7°-8°; мак-

сималните - между 3° и 8°. В Со-
фия минимална температура око-
ло 0°, максимална около 3°. Над
Черноморието ще е облачно, на
много места с валежи от дъжд, зна-
чителни по количество. Ще духа
умерен север-североизточен вятър.
Максимални температури 7°-9°.
Температурата на морската вода е
8°-9°. Вълнението на морето ще е

2-3 бала, с тенденция на усил-
ване. Над планините ще преоб-
ладава облачно време и на мно-
го места ще има валежи, пре-
димно от сняг.  Ще духа силен
вятър от север-северозапад.
Максималната температурата на
височина 1200 метра ще бъде
около минус 1°, на 2000 метра
- около минус 5°. НИМХ/БТА
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„Íåèçâåñòíè òâîðáè" íà Àòàíàñ ßðàíîâ
â ãàëåðèÿ „Ìèëåíèóì"

Изложба "Неизвестни
творби" с произведения на
големия български художник
Атанас Яранов (1940 - 1988)
ще бъде открита на 21 март
в галерия "Милениум".

Атанас Яранов е роден
през 1940 г. в София. През
1965 г. завършва специал-
ност "Декоративно-монумен-
тална живопис" в Национал-
ната художествена академия
(НХА) при проф. Георги
Богданов. Работи в областта
на фигуралната композиция,
портрета, кавалетната и
монументалната живопис.

Негови творби са участ-
вали в колективни предста-
вителни изложби на българ-
ското изкуство в Англия,
Франция, Италия, ФРГ,
СССР, Румъния, Япония,
САЩ, Чехословакия, Полша.
Самостоятелни изложби

"Кралицата майка" от
Манлио Сантанели ще
има премиера на 16
март в театър "Българ-
ска армия". Пиесата
разкрива един вечен
сюжет, на пръв поглед
изпълнен с действия, от
отминала епоха. Харак-
терни за един друг тип
йерархия и взаимоотно-
шения както в семей-
ството, така и в обще-
ството. Именно там
драматургът Манлио
Сантанели закодира
послание, което не се
нуждае да бъде потвър-
дено от епоха или
стереотип на поведе-
ние, просто защото то
важи изначално за
нашия свят.

Режисьор е Стефан
Спасов, а двете главни
и единствени роли се
изпълняват от Мария
Стефанова - като Ре-
джина Джанелли, а

„Дневникът на един луд“
се играе за 50-и път
Театър 199 отбелязва
"Дневникът на един луд" за
50-и път на 20 март. Нина
Димитрова е режисьор и
сценарист на спектакъла на
театър "Кредо" по Гогол.
Сценографията и костюми-
те са нейни и на Васил
Василев - Зуека. Участва
Стелиан Радев, звучи
гласът на Димитр Несторов.
Стелиан Радев има награда
за мъжка роля на Между-
народния фестивал на
спектаклите с един актьор
BGMOT (Габрово, 2016),
номинация "Аскеер" (2016)
за изгряваща звезда,
номинация "Икар" (2016)
за дебют.

НХА представя албум
за фотографската
фамилия Хитрови
Фотоалбум "Балканска
фотография. Протагонисти-
те - Тома и Никола от
фотографската фамилия
Хитрови"  бе представен в
НХА на 15 март в галерия
"Академия". Автор и
съставител на изданието е
Зафер Галибов. Подбудите
за книгата са основани на
идеята за началата в
нашата памет. "И понеже
паметта се крепи на
документи, често истин-
ността и любовта в някои
мои думи могат да изглеж-
дат назидателни, за други
простодумие, но намерих
пример за нравственост и
чистота в творчеството на
едни от най-добрите
фотографи в началата на
българската фотография,
работили по време на
нашето Възраждане."

Íàêðàòêî

�

Èçëîæáà „Äàíòåëàòà â ñúâðåìåííîñòòà -
âðúçêà ìåæäó äâà êîíòèíåíòà“

В Националния етног-
рафски музей ще бъде от-
крита изложбата "Дантела-
та в съвременността -
връзка между два конти-
нента". Проектът е реали-
зиран съвместно с нефор-
мална група "Седянката" и
финансовата подкрепа на
Институт "Сервантес" - Со-
фия. Откриването е на 16
март от 18.00 ч.  Тя може
да бъде посетена до 18
юни.

Експозицията предста-
вя дантелиерството в Ев-
ропа (Испания, Франция и
България) и отвъд океана
(Аржентина). Акцентът е

Детският хор на Бъл-
гарското национално ра-
дио с главен диригент Ве-
неция Караманова ще из-
несе Пролетен концерт
на 17 март от 19.00 ч. в
зала "България". Музикал-
ният празник ще споде-
ли младата оперна на-
дежда - сопраното Мария
Славова, дългогодишен
солист на Детския ради-
охор и стипендиант на
Академията "Борис Хрис-
тов" в Рим и на Фонда-
ция "Стоян Камбарев".

Китаристът Васил Иг-
натов ще изпълни автор-
ски аранжимент от проф.
Емил Янев на втора част
"Адажио" по концерта от
испанския композитор
Хоакин Родриго. И талан-
тливата Деметра Анджа-
лика - маримба, която ще
акомпанира в огненото
"Либертанго". Включена е
музика от Джузепе Вер-
ди, Парашкев Хаджиев,
Любомир Пипков, Петър
Ступел, Александър Та-
нев, Атанас Косев, Астор
Пиацола. ç

Äåòñêèÿò ðàäèîõîð
ùå èçíåñå
Ïðîëåòåí êîíöåðò

Скъпи приятели, с риск отно-
во някои от вас да ме упрекнат,
че често мисля и пиша за смърт-
та, ви споделям това стихотворе-
ние. То е простичко и кратко, без
никакви метафори и поетични ка-
ламбури. То просто констатира
един факт, който не може да се
избегне и който в крайна сметка
засяга всеки жив човек на тази
земя. Уверявам ви, то не е плод
на отчаяние, нито иска да внуши
страх. Напротив. Струва ми се,
че точно обратното - нека не мис-
лим постоянно кога ще дойде кра-
ят. Това в крайна сметка не зави-
си от нас.

Свиквай с мисълта, че утре
вече няма да те има.
Нека е благословена
твоята последна зима.
Кратка е... Не е студено...
Непривично е... Но нищо.
Нацепи дърва... Поддържай
огън в старото огнище.
Все пак още не изгаряй
всички свои ръкописи.
Ах, че гадно огледало!
Ти ли си това?... Да, ти си!
Суета... Да те запомнят.
После... След като те няма.
И ще е с добро - си вярвай...
Глупава самоизмама.
На кого ще завещаеш
тези стари свои вещи...
Книгите със автографи...
Снимките от разни срещи.
Грамофона със фуния...
Антикварните картини.
Маймун-фотото в кутия...
Всичко трупано с години...
Дневниците и писмата...
Да животът си изтече...
Но е хубаво, че още
има време... Няма вече...
Я, не се излагай... Стига!
Колко още ти остава -
не е в твойта компетентност.
Има кой да го решава...

Ïîåòúò Íåäÿëêî
Éîðäàíîâ çà æèâîòà
è íåèçáåæíîòî â íåãî

ИМА КОЙ...

Àêòðèñàòà Ìàðèÿ Ñòåôàíîâà ñòàâà
êðàëèöàòà ìàéêà â „Àðìèÿòà“

Алфредо Джанелли е
Георги Къреланов.

"Кралицата майка"
разказва за отношения-
та между майка и син.
Разплита ги до такава
степен, че изкарва на
бял свят най-грозните
тайни, най-хитрите
капани и най-интимните
събития в живота на

двата персонажа, Ре-
джина и Алфредо.

Майката от страх да
не изгуби надмощието
си, въвлича сина си в
психологически игри,
опитвайки се да затяга
повече и повече окови-
те, които е положила на
ръцете на Алфредо още
в детските му години. ç

авторът реализира в Плов-
див, Варшава, Варна, Бра-
тислава, София, Западен
Берлин.

Произведения на Атанас
Яранов са притежание на
Националната художествена
галерия, Софийската градска
художествена галерия,
на много музеи и галерии
в цялата страна, а също
така на галерии и частни
колекционери в Швейцария,
САЩ, Франция.

Атанас Яранов умира
през 1988 г., като остава
едно от емблематичните
имена в българската плас-
тична култура от 70-те и
80-те г. на ХХ в. В създаде-
ните от него маслени карти-
ни, пастели и стенописи
винаги присъства идеята за
монументалност и релефност
на формите. ç

поставен върху приложе-
нията на дантелите в съв-
ременността, техните фун-
кции, трансформациите в
употреба им, промяната в
техниките на изработване
и в творенията. Предста-
вени са също така иконо-
мическите и социалните
функции на дантелата в
наши дни.

Научно-приложен се-
минар, насочен към ши-
роката публика и с учас-
тие на представители от
Аржентина, Испания и дру-
ги държави, ще се прове-
де през месец юни в рам-
ките на проекта. ç


