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Êàêâî ïðàâèòåëñòâî (íå) íè î÷àêâà?

Проф. Антоний ТОДОРОВ

Ако смятаме, че е най-добре да има „голяма коалиция“
на ГЕРБ и ПП, това е същото, като да гласуваме за ГЕРБ

Светлана Каменова
получи бронзов медал от
световното първенство по
бокс за жени в Ню Делхи
(Индия), съобщи БТА. След
преразглеждане на
резултатите в кат. до 57
кг на българката бе
присъден бронз. Европей-
ската вицешампионка зае
третото място на Светов-
ното, което се случва за
втори път в кариерата й
след 2012 година. Бордът
на директорите и между-
народните съдии взеха
решение да декласират
Лин Ю-Тин от Тайван,
която победи по точки
националката ни на
четвъртфиналите. От
специализираната коми-
сия на ИБА стигнаха до
единодушно решение да
анулират резултатите на
азиатката заради пореди-
ца от неправомерни
действия на ринга по
време на четвъртфинал-
ната среща с Каменова. ç
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Êàìåíîâà ñïå÷åëè
çàäî÷íî áðîíç
îò Ñâåòîâíîòî

Русия и Китай не създават
военен съюз и не крият
нищо за военното сътруд-
ничество помежду си,
заяви вчера руският пре-
зидент Владимир Путин в
интервю за руската дър-
жавна телевизия, предаде
Ройтерс. На срещата си в
Москва в началото на
миналата седмица Путин и
китайският президент Си
Цзинпин демонстрираха
дълбоки приятелски чув-
ства и заявиха, че ще ра-
ботят за по-тесни връзки
между Русия и Китай. "Не
създаваме военен съюз с
Китай. Да, сътрудничим си
във военнотехническата
сфера. Не крием това.
Всичко е прозрачно, няма
нищо тайно", изтъкна
Путин. Руският президент
каза също, че западните
сили се опитват да
създават глобални алиан-
си, като обвини САЩ и
НАТО, че са започнали да
изграждат нова "Ос", коя-
то прилича на съюза меж-
ду Германия, Италия и
Япония от времената на
Втората световна война. ç
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огато пиша тези ре-
дове, в главата ми
отеква неувяхващият
от векове призив на

Ðóñèÿ è Êèòàé
íå ñúçäàâàò
âîåíåí ñúþç,
çàÿâè Ïóòèí

през 2022 г. оставаме най-бедни в ЕС,
докато съседна Румъния сътвори истинс-
ка икономическа сензация. Северната ни
съседка се е откъснала от дъното, на
което бе прикована години наред с
България, и е изпреварила три по-стари
членки на ЕС - Гърция, Латвия и Сло-
вакия, а също и Хърватия.

Това показват данните на Евростат за
брутния вътрешен продукт (БВП) на 27-
те държави от Европейския съюз за 2022
г. България остава последна по БВП на
човек от населението, като дистанцията
от предпоследните се увеличава.

È ïðåç 2022 ã.

Ðåçîíàíñ:
Âíóöèòå íà
ïàðèæêàòà
ðåâîëþöèÿ

Русия ще разположи тактически
ядрени оръжия в Беларус. Това
обяви президентът Владимир
Путин и подчерта, че САЩ от
години разполагат ядрени оръжия
на територията на свои съюзници.
В ефира на предаването "Москва,
Кремъл, Путин" руският президент
увери, че всички договорености
между него и беларуския лидер
Александър Лукашенко ще бъдат
изпълнени.

"На 1 юли завършваме строи-
телството на специално хранили-
ще за тактическо ядрено оръжие
на територията на Беларус", каза
Путин. Той уточни, че Русия е
помогнала на Беларус да преобо-
рудва 10 самолета, които вече
могат да използват такъв тип
оръжие, и че е предала на Минск
ракетен комплекс "Искандер",
който също може да бъде носител.
Руският президент коментира и
намерението на Великобритания
да предостави на Украйна снаряди
с обеднен уран. Той подчерта, че
това е едно от най-опасните и
вредни оръжия не само за хората,
но и за околната среда, и предуп-
реди, че Русия има с какво да
отговори. "Без преувеличение
разполагаме със стотици хиляди
такива снаряди. Засега не ги
използваме", каза Путин.

Ìîñêâà ùå
ðàçïîëîæè
òàêòè÷åñêè
ÿäðåíè îðúæèÿ
â Áåëàðóñ

сме най-бедни в ЕС

революционната френска
"Марсилеза": "На оръжие,
граждани! Оформяйте сво-
ите батальони!". Като ден
днешен си спомням вълну-
ващите дни на френската
младежка революция от
1968 г., която замалко не
помете капиталистическа-
та власт в страната. Заед-
но с младите, започнаха на-
ционална стачка и проф-
съюзите, защото тези мла-
ди въстаници бяха техни си-
нове и дъщери. Като ка-
пак, по същата причина из-
лезе в стачка и столична-
та полиция! Стигна се до-
там, че въоръжени отряди
на Френската компартия
трябваше да охраняват
трезорите на Национална-
та банка...

По това време, като
млад журналист, работех в
международния отдел на в.
"Работническо дело", най-
големия всекидневник в
страната (800 000 тираж),
назначен след призива на
главния редактор Георги Бо-
ков за "подмладяване на
екипа". По това време на-
шият кореспондент в Па-
риж, колегата Павел Писа-
рев (лека му пръст), така
се запали от революцион-
ния огън, че се втурна с
колата си в центъра на съ-
битията. И въпреки поизк-
ривените ламарини на во-
зилото пращаше всекид-
невно чудесни репортажи.

Сегашната въстаничес-
ка вълна на стотици хиля-
ди млади парижани срещу
непопулярното решение на
френските власти за вди-
гане на пенсионната въз-
раст (вече предшествано от
редица граждански вълне-
ния из цялата страна), ко-
ито носят набързо написа-
ни върху парчета картон ло-
зунги, е просто "по нас-
ледство"; днес внуците на
въстаниците от 1968 г. по-
емат щафетата на съпро-
тивата.

Какъвто и да бъде фи-
налът, няма да му е леко
на президента Макрон -
не само заради новия ан-
тисоциален пенсионен за-
кон (който всъщност не е
минал през парламента),
но и заради цялостната му
вътрешна и външна поли-
тика, изцяло поставена на
услуга на шефовете от Ва-
шингтон и НАТО. Сегашна-
та младежка революция в
сърцето на Франция е се-
риозно предупреждение
към имащите власт на За-
пад. Спомнете си, госпо-
да, какво пише на жп пре-
лезите: "Огледай се, ослу-
шай се и ако не идва влак,
премини". Защото локомо-
тивът на историята отно-
во набира пара и нищо не
може да спре могъщия му
ход напред.

К

Ðóìúíèÿ „îòâÿ“ Áúëãàðèÿ,
çàäìèíà Ãúðöèÿ è íàñòèãíà
Ïîðòóãàëèÿ ïî ÁÂÏ íà ÷îâåê
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Петър
ГЕРАСИМОВ

Най-силните икономики в съюза на
27-те са Люксембург, Ирландия и Дания.
Докато нашият БВП на глава е с
41% под средното за ЕС, на Румъния е
с 23%, а на Словакия и Гърция са
съответно с 33% и 32%.  5

ÈÈ

С прояви в цялата страна вчера бе отбелязан Денят на Тракия и 110-ата годиш-
нина от превземането на Одрин. Възпоменания имаше в София, Бургас, Вар-
на, Хасково и на Петрова нива.  "В дългата българска история славата, победи-
те, успехите се редуват и с дълбоки рани. Една от тези рани не е затворена до
днес - българските тракийци", каза вицепрезидентът Илияна Йотова в словото
си по време на тържественото честване пред паметника на Одринската епопея
в столицата (на снимката).                 Снимка Администрация на президента 10
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Българските моряци от задър-
жаните от румънските власти ри-
боловни кораби вече са осво-
бодени. Те ще настояват пред ми-
нистъра на земеделието Явор Ге-
чев за оставката на директора
на Изпълнителната агенция по ри-
барство и аквакултури доц. д-р
Ваня Стаматова. Вечерта събота
срещу неделя в България се за-
върнаха шестима от моряците, а
вчера и останалите четирима. Ко-
рабите са все още задържани в
Румъния.

В момента голямата борба ще
бъде освобождаването на трите
български кораба, защото те оси-

Îñâîáîäèõà áúëãàðñêèòå
ìîðÿöè, çàäúðæàíè â Ðóìúíèÿ

гуряват прехраната на десет се-
мейства, заяви Емил Милев, пред-
седател на сдружението "Черно-
морски изгрев". Той е категори-
чен, че българските рибари не са
нарушили европейските закони:

 "Изказвания от типа, че има
румънски териториални води и на
борда на нашите кораби е наме-
рен улов от акула, всяват съмне-
ния, че ние сме бракониер, кое-
то категорично не е така". Спо-
ред Емил Милев забраната е при-
ложима единствено за румънски-
те кораби и не съществува евро-
пейска заповед за риболов на
акула.ç

Éîòîâà: Çàïëàøåíè
ñìå îò ñåðèîçíà
âîéíà áåç ïðåãîâîðè

Заплашени сме от
сериозна война, ако
Русия и Украйна не сед-
нат на масата на прегово-
рите, заяви вчера пред
журналисти  вицепрези-
дентът Илияна Йотова
след споразумението
между президентите на
Русия и Беларус за раз-
полагането на тактически
ядрени оръжия на бела-
руска територия. Вицепре-
зидентът коментира, че
става все по-опасно и все
по-страшно и затова,
когато и тя, и президентът
говорят, че трябва да се
стигне до масата на
преговорите, това не са
празни приказки. Това е
нашето желание, защото
повече въоръжения от
всички страни води до
непредсказуеми решения,
които на практика зап-
лашват вече към сериозна
война, добави тя. Аз се
надявам, че все пак ще
надделее разумът и в
случая става въпрос
малко повече за заплахи,
отколкото за истински
действия, каза Йотова,
която участва в традици-
онното честване-поклоне-

ÄÁ âå÷å íå ñå ãíóñÿò îò ñúþç ñ ÄÏÑ
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Èìà íåæåëàíèå
äà ñå ó÷àñòâà
â ñåêöèîííèòå
êîìèñèè çàðàäè
âèäåîíàáëþäåíèåòî,
îòáåëÿçà
âèöåïðåçèäåíòúò

В Хасково бе открит
новият парк "Десети
пехотен родопски полк"
С военни почести и водос-
вет в Хасково бе открит
изцяло новият парк "Десети
пехотен родопски полк".
Това стана на вчерашния
Ден на Тракия и на мястото
на бившето армейско
подразделение, участвало в
превземането на Одринска-
та крепост, предаде БТА.
Мястото за отдих в цент-
ралната част на южния
областен център е с площ
около 50 декара. Строител-
ството му е на стойност
около пет милиона лева, от
които 3,9 млн. бяха
отпуснати от кабинета през
декември 2020 година.
Теренът, на който се
намира, бе предоставен
безвъзмездно на общината
от Министерството на
отбраната след отпадането
на предназначението му за
военни поделения.

Разследват причините
за пожара в блока
в Чепеларе
Шест апартамента са
необитаеми след пожар в
жилищна кооперация в
Чепеларе. Пожарът е
потушен, от апартаментите
са евакуирани над 10
обитатели. Огънят в коопе-
рацията е забелязан след
5:00 часа вчера сутринта.
Гасенето на пожара е
отнело около 3 часа на
пожарникарите.  Разследва-
не ще изяснява дали
пламъците са тръгнали от
намираща се в съседство
барака, в която е имало
прокарано електричество.
Обитателите на 6-те
апартамента са настанени
при роднини.

Предупредиха за опасни
мостове в
Кресненското дефиле
Част от мостовете по
международен път Е-79 в
отсечката между Симитли и
Кресненското дефиле са
опасни. За това предупре-
диха от Асоциацията на
пострадалите при катастро-
фи. Предупреждения за
това са изпратени до
министъра на регионалното
развитие и благоустройст-
вото Иван Шишков и
председателя на УС на
Агенция "Пътна инфраструк-
тура" инж. Венцислав
Ангелов.  "Няколко от
мостовете, които са между
Симитли и Кресна, са в
доста рисково състояние с
откъртени парчета, с
арматури, които висят,
които стърчат, и при едно
евентуално земетресение
тази конструкция може да
пропадне, да се срути,
коментира пред БНР
Владимир Тодоров от
Асоциацията на пострада-
лите при катастрофи.

Íàêðàòêî



Съпредседателят на ДБ Хрис-
то Иванов заяви вчера пред БНР,
че следващото Народно събра-
ние може да започне със съста-
вяне на конституционно мнозин-
ство, в което да се включат
ГЕРБ - СДС и ДПС, и след това
да намери подкрепа за редовно
правителство.

"Може да се окаже логично
конструирането на някаква пар-
ламентарна конфигурация, коя-
то да поддържа правителство, да
започне с конструирането на кон-

ституционно мнозинство, което
е много по-широко и е големият
фактор за преодоляване на раз-
деленията", посочи десният по-
литик пред БНР.

По думите му, ако политици-
те "извадят разделенията пред
скоби" и покажат, че са готови
да направят конституционни про-
мени във връзка със съдебната
реформа, това ще даде причина
и по други теми да се стигне до
взаимодействие. "Говоря обаче за
теми, свързани с големи нацио-

ние в София по повод
Деня на Тракия.

Много хора се отказват
от участие в Секционните
избирателни комисии,
защото се страхуват от
видеонаблюдението. Така

е направен законът, че не
се казва точно какво ще
бъде заснето, как ще бъде
използвано това и аз
разбирам притеснението
на хората. Това заяви
вицепрезидентът Йотова в

отговор на въпрос дали
видеонаблюдението на
предсрочните парламен-
тарни избори на 2 април
ще осигури достатъчно
честен и безпристрастен
вот. За първи път ще
направим подобен експе-
римент, проведох разго-
вор с министъра на
електронното управление
и ме убедиха, че всички
мерки, които трябва да
се вземат по закон, са
взети, обясни Йотова.

Тя силно се надява, че
този път ще има редовно
правителство, което да
решава много важните и
тежки проблеми пред
страната и да продължи
успешните решения на
служебния кабинет.
Много от българите са
доволни от служебното
правителство, но много
трудно се работи без
Народно събрание и с
едни свити правомощия
на служебното правител-
ство, каза тя в отговор
на въпрос дали може да
се състави правителство
след предсрочния вот или
вървим към избори 2 в 1
наесен.ç

Вицепрезидентът изрази желание да има редовно правителство след
изборите на 2 април. Йотова взе участие в отбелязването на Деня на

Тракия в София заедно с председателя на Съюза на тракийските
дружества в България Красимир Премянов (вдясно).

Снимка Администрация на президента

нални приоритети, не говоря за
консумация на властта порции по
порции", уточни Иванов.

Съпредседателят на ДБ смя-
та, че ГЕРБ - СДС и ДПС са гото-
ви за участие в такова конститу-
ционно мнозинство. Като дока-
зателство той изтъкна, че спо-
ред него формациите на Бойко
Борисов и Ахмед Доган вече да-
вали сигнали, че повече не ис-
кат да се противопоставят отк-
рито на реформирането на про-
куратурата.çХристо Иванов

Компенсация за скъпия газ в
Чирен - този въпрос ще постави
служебният министър на енергети-
ката Росен Христов на предстоя-
щото заседание на енергийните ми-
нистри в Брюксел.

Той припомни, че от няколко сед-
мици функционира работна група с
всички засегнати страни, "Булгаргаз"
и асоциации на търговците на газ.

След като се изработи механи-
зъм, той ще бъде съгласуван с Ев-
ропейската комисия, за да сме си-
гурни, че страната ни отговаря на
условията, посочи Христов. Той под-
черта, че въпросът е важен както за
фирмите, така и за потребителите.

Ùå èñêàìå êîìïåíñàöèÿ
çà ñêúïèÿ ãàç â ×èðåí

Христов обясни, че служебният
кабинет работи по схема, по която
да бъдат компенсирани фирмите, наг-
нетили скъп газ, така че цената му да
се изравни с пазарната и да се тър-
гува, без да има оскъпяване за край-
ния потребител. Целта е да се осигу-
ри повече втечнен газ, за да не се
налага изтеглянето на по-големи ко-
личества от Чирен, докато не се ре-
ши казусът с компенсациите.

"Безотговорната политика в
енергетиката, хаосът, който беше
създаден и в който този скъп газ
беше договорен, всички ние като
данъкоплатци ще го платим", каза
в заключение министър Христов.ç
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Фундаменталната
работа на "Левицата!" е
насочена към възстановя-
ване на държавността и
диалога между институци-
ите, заяви в Русе прези-
дентът (2002 - 2012 г.)
Георги Първанов по време
на публична лекция в
Русенския университет.
Той бе в крайдунавския
град, за да подкрепи
листата на "Левицата!" в
Русе, водена от проф.
Красимир Ениманев.

По думите му, трябва да
се върви към реформа на
политическия модел.
"Никога държавността в
България не е била в
такава криза - криза на
отношенията между инсти-
туциите, криза на самите
институции. И каквото и да
се случва на тези избори,
една от най-важните зада-
чи е в институциите да
влязат хора, които могат
да си говорят - без агре-
сия, без омраза", заяви
той, цитиран от пресцентъ-

ра на "Левицата!".
Първанов отбеляза, че

държавата може само да
спечели от участието на
"Левицата!" в законодател-
ния орган, и подчерта, че
за новата коалиция властта
не е самоцел. Георги
Първанов отново постави
акцент върху последовател-
ната позиция на "Левица-
та!" за "незабавно прекра-
тяване на военните дейст-
вия между Русия и Украйна
и започване на мирни
преговори". Той е категори-
чен, че страната ни не
бива да се намесва по
никакъв начин в конфликта.

"Левицата!" е оригина-
лът. Защото това е форма-
цията, която знае как да
се противопостави на
дясното, как да се разгра-
ничи от десните и предла-
ганото от десните в ущърб
на българското общество.
Това заяви в предаването
"Денят започва с Георги
Любенов" по БНТ Валери
Жаблянов, кандидат на

коалицията за народен
представител в Пловдив-
град и Враца. Той отбеля-
за, че десните правителст-
ва днес водят държавата
ни към гибел, а всякаква
лява политика липсва,
защото левицата боледу-
ва. Именно тук идва
ролята на "Левицата!" - да
върне в България автен-
тичното ляво - в служба и
грижа за българите.

 "На България и българ-
ските граждани не им
трябват каквото и да е
правителство, на българи-
те не им трябват Кирил

Петков и Бойко Борисов,
които са виновни за това,
което е България днес.
"Десницата днес ни пред-
лага спекула, безконтрол-
ни цени, защото ни казва,
че това е пазарът. Това не
е пазар. Немските акцио-
нери на хранителните
вериги у нас си чакат
печалбите, а печалбите им
ги дават българските
граждани, като купуват
масло по 8 лева. Цените,
инфлацията се нуждаят от
цялостна икономическа
политика от друг тип",
каза Валери Жаблянов.ç

 1854 г. - Кримска война:
Великобритания обявява вой-
на на Русия.
 1867 г. - Карл Маркс завър-

шва първия том на "Капиталът".
 1918 г. - Молдова и Беса-

рабия се присъединяват към
Румъния.
 1941 г. - Втората светов-

на война: В Югославия е из-
вършен държавен преврат.
 1958 г. - Никита Хрушчов

е избран за председател на Съ-
вета на министрите на СССР.
 1964 г. - Най-силното зе-

метресение, регистрирано в
САЩ, с магнитуд 9,2 по скала-
та на Рихтер разтърсва Южна
и Централна Аляска и убива
125-има души.
 1977 г. - При най-голяма-

та в историята самолетна ка-
тастрофа два самолета "Боинг"
се сблъскват на летище "Лос
Родеос", Тенерифе (Канарски
острови), при което загиват
583-има души.
 1993 г. - Дзян Дзъмин е

избран за президент на Китай-
ската народна република.
Родени
 1845 г. - Вилхелм Рьонт-

ген, немски физик, Нобелов ла-
уреат през 1901 г.
 1871 г. - Хайнрих Ман, гер-

мански писател
 1886 г. - Лудвиг Мис ван

дер Рое, немско-американски
архитект
 1927 г. - Мстислав Рост-

ропович, руски музикант
 1928 г. - Мито Исусов, бъл-

гарски историк
 1932 г. - Слав Карасла-

вов, български писател
 1950 г. - Димитър Луджев,

български политик
 1952 г. - Мария Шнайдер,

френска актриса
 1959 г. - Велислав Мине-

ков, български скулптор
 1963 г. - Куентин Таранти-

но, американски режисьор
 1970 г. - Хилда Казасян,

българска певица
Починали
 1878 г. - Добри Войников,

български възрожденец - пи-
сател, драматург и музикален
деец
 1886 г. - Добри Чинтулов,

български възрожденец и поет
 1893 г. - Тонка Обретено-

ва, българска революционерка
 1923 г. - Джеймс Дюар,

британски физик и химик
 1940 г. - Дан Колов, бъл-

гарски борец и кечист
 1968 г. - Юрий Гагарин, съ-

ветски космонавт
 1983 г. - Димитър Коста-

динов Измирлиев, български
учител, журналист и общест-
веник
 2004 г. - Робер Мерл,

френски писател
 2006 г. - Станислав Лем,

полски писател
 2010 г. - Василий Смис-

лов, руски шахматист
 2022 г. - Любомир Мил-

чев - Денди, български пи-
сател

Íà òîçè äåí


Ïúðâàíîâ: Äúðæàâàòà ñàìî ùå ñïå÷åëè,
àêî "Ëåâèöàòà!" å â ïàðëàìåíòà

Êàìåí Êàëèíîâ íà 90 ãîäèíè

ралния комитет на ДКМС, където
е инструктор и завежда сектор
"Малцинствена младеж". В БКП и
в БСП членува от 1957 г., отда-
вайки целия си съзнателен живот
на лявата идея и идеала за соци-
ална справедливост и солидарност.

Завършил е история в Универ-
ситета в Баку, тогава в СССР, и
защитава успешно дисертация в
Москва - кандидат (доктор) на ис-
торическите науки към Академията
за обществени науки.

Отдал се на словото и просве-
тителското дело на журналистика-
та, той е заемал длъжностите на
главен редактор към Българското
радио и главен редактор от 1975
до 1990 г. на в. "Нова светлина".

Избиран е в УС на Съюза на
българските журналисти, в Прези-

диума на Отечествения фронт, три
пъти е народен представител в пе-
риода 1976 - 1990 г.

От Десетия конгрес на партия-
та през 1971 г. неизменно до 1990
г. е избиран за член на ЦК на БКП.
Заслужил деятел на културата, но-
сител на високи държавни и твор-
чески отличия.

Извървява труден, но богат жи-
тейски път - от работник и комсо-
молски деец до депутат и главен ре-
дактор. Всичко това постига благо-
дарение на ценните му човешки доб-
родетели - скромност, трудолюбие,
честност, диалогичност и отговорност.

И днес, когато чества достой-
ния си юбилей, остава верен на
социалистическата идея и на един-
ството и сигурността на българска-
та нация.

НА МНОГАЯ ЛЕТА,
КАМЕНЕ!

От РС на БСП
"Красна поляна", от ПК "Единст-

во" и от другари, земляци и
приятели

***
Редакционният екип на ЗЕ-

МЯ се присъединява към позд-
равленията и пожеланията
към Камен Калинов по повод
неговия празник. Той е автор
на нашите страници и на
страниците на левия печат и
голям приятел на редакцията,
а разговорите ни с него, ко-
гато ни посещава, винаги ни
носят мъдри уроци по чове-
щина и идеализъм. Да сте жив
и здрав и все така дръзновен!

Íà ìíîãàÿ ëåòà!

Íà 26 ìàðò ãîëåìèÿò áúëãàðñêè æóðíàëèñò
è îáùåñòâåí äåÿòåë Êàìåí Êàëèíîâ íàâúðøè 90 ãîäèíè.

Роден през 1933 г. в Омур-
таг, израснал и завършил сред-
ното си образование в Котел,
отдал се на активна младежка
работа в Окръжния комитет на
Комсомола в Сливен и в Цент-

Водещи лица на коалиция "Левицата!" се срещнаха с граждани в София.
През изминалата седмици две социологически агенции - Център за

анализ и маркетинг и "Медиана", дадоха данни, че формацията премина-
ва четирипроцентовата бариера за влизане в НС.

Снимка "Левицата!"

Íèå çíàåì êàê äà ñå
ïðîòèâîïîñòàâèì íà äÿñíîòî,
çàÿâè êàíäèäàòúò çà äåïóòàò
Âàëåðè Æàáëÿíîâ

Íèíîâà: Ùå áúäåì ñîöèàëíèÿò ñòúëá çà äåöà, ìëàäè, ðàáîòíèöè è ïåíñèîíåðè
"Само за 7 месеца след ко-

вид кризата, по време на вой-
на, инфлация и енергийна кри-
за, ние, БСП, доказахме какво
е истинска лява и социална пар-
тия. Само за 7 месеца постиг-
нахме неща, които не можахме
в последните 12 години, откак-
то управлява ГЕРБ. Децата и
младите имат безплатни детски
градини и ясли, безплатни учеб-
ници за учениците до 12-и клас,

300 лева еднократна помощ на
всяко дете от 1-ви до 4-ти клас,
увеличено майчинство и детс-
ки надбавки. Младите семейст-
ва имат необлагаем минимум -
600 лева за едно дете и 1200
за две. За работниците и осо-
бено работещите бедни - по
време на правителството уве-
личихме минималната работна
заплата. След това в един нес-
табилен парламент и след 42

пъти внасян закон за минимал-
ната работна заплата, на 43-ия
успяхме да убедим другите пар-
ламентарни партии и минимал-
ната заплата стана 50% от сред-
ната. Това са 500 хиляди бъл-
гари, работещи бедни, на кои-
то заплатата да стане 950 ле-
ва." Това заяви лидерът на БСП
Корнелия Нинова от Етрополе
по време на среща с членове и
симпатизанти на БСП. Там при-

състваха водачът на София, об-
ласт Иван Ченчев, както и ця-
лата листа на социалистичес-
ката партия.

"Ние1 българските социа-
листи, сме гарантът и социал-
ният стълб за деца, млади, ра-
ботници и пенсионери", кате-
горична бе Корнелия Нинова за
постигнатото от БСП, както и
за бъдещите приоритети на
партията.ç
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Ìåñåö ïðåäè Âåëèêäåí  çàìðÿ
òúðãîâèÿòà ñ áúëãàðñêè àãíåòà

Провалите в животно-
въдството отдавна затво-
риха външните пазари за
български агнета, а от
няколко години активно се
свива и вътрешният пазар,
което е сигнал, че до
няколко години ще бъде
унищожен още един
подсектор от селското
стопанство - става въпрос
за овцевъдството и козе-
въдството. Прогнозите са
на двама от сравнително
големите овцевъди в
страната - Васил Николов
от град Земен и Бойко
Синапов от Кърджалийско,
който е и в управителния
съвет на "Обединени
български животновъди". И
двамата са категорични в
планирания провал на
родния бизнес, защото
след влизането на страна-
та в ЕС администрацията
работи не в защита, а
срещу производителите на
българско месо и мляко,
затова и "нашите деца в
бъдеще ще ядат бубулечки
и червейчета вместо
вкусното месо, което може
да се произвежда в стра-
ната", коментира за чита-
телите на Синор.бг Васил
Николов.

Мотивите на двамата
фермери за сбъркания
вътрешен пазар са подкре-
пени и от практиката на
търговските вериги, които
с хилядите си допълнител-
ни изисквания към родния
бизнес реално изхвърлиха
от потребителската мрежа
първоначално родните
плодове и зеленчуци. Сега
идва ред на животновъд-
ната и млечна промишле-
ност. "Месец преди Велик-
ден търговията с българс-
ки агнета изобщо не
върви, а в същото време
вече се договаря износ на
дълбоко замразено месо
от Северна Македония",
посочи Бойко Синапов
(преди години този внос
беше от Румъния и къде ли
не още - ред. бел.).

Повечето овцевъдни
ферми, които имат готов-
ност да продават тази
пролет, предлагат цена за
килограм живо агне от 12
лева, защото само така
биха могли да покрият
своите разходи. Към този
момент обаче търговците
предлагат доста по-ниски
оферти - между 8 и 9 лева
за кг, с които извиват
ръцете на овцевъдите.

"Потребителите питат
защо при 12 лева цена на
живо тегло от мандрата
цената в магазините на

килограм агнешко достига
28 - 30 лева. Отговорът е
ясен, защото след клането
и отпадането на вълната,
кожата и субпродуктите
продаваемото месо от
едно агне автоматично
остава наполовината от
неговото тегло", пояснява
Васил Николов. В същото
време от три години в
България няма нито една
фирма, която да изкупува
вълната и кожата при
клането на животните.
Проблемът е огромен,
защото държавата не
създава регулация, а
стопаните търпят жестоки
глоби, ако заравят тези
отпадъци в нерегламенти-
рани зони, поясни и
Синапов. На последния
консултативен съвет по
животновъдство, проведен
преди седмица, фермерите
отново са поставили пред
изпълнителния директор
на БАБХ този проблем, но
на този етап очевидно
отговор няма. В същото
време от Министерството
на земеделието ни убеж-
дават, че щели да подкре-
пят "кръговата икономика"
- риторично питаме - как
би станало това при
липсата на изкупвачи на
вълна и кожа! Защото на
фона на една унищожена
българска кожухарска
индустрия овцевъдите
просто нямат сигурност да
предават за преработка
този ценен животински
отпадък.

Тези проблеми обаче
не се обясняват на потре-
бителите, въпреки че от
една година фермерите се

Äî íÿêîëêî ãîäèíè
ùå áúäå óíèùîæåí
îùå åäèí
ïîäñåêòîð îò
ñåëñêîòî
ñòîïàíñòâî -
îâöåâúäñòâîòî è
êîçåâúäñòâîòî

сблъскват и друга сериоз-
на пречка и това е неже-
ланието на мандрите да
изкупуват млякото (овче,
козе или краве). В остана-
лите държави - членки на
Европейския съюз, прави-
телствата прилагат практи-
ки, които да стимулират
потреблението на произве-
дени в страната продукти.
У нас се правят формално
едни наредби, които уж
изискват минимален
процент от млечните
продукти да бъде с вносна
суровина, но реално

контролът е толкова слаб,
че млекопреработвателни-
те предприятия отдавна
работят основно с евро-
пейски суровини, докато
българското мляко в
млечните продукти е с
минимален процент, посоч-
ват животновъди.

Сред фермерите има и
малцина, успели да инвес-
тират в собствена мандра.
Пример в това отношение
е Васил Николов, който
преработва млякото от
500-те овце и кози, предла-
гайки го под марката
"Земенея". Другото пре-

фермите по места.
От БАБХ съобщиха, че

областните си служби
имат готовност да публику-
ват на интернет страници-
те си списъци с фирмите,
които са заявили, че ще
продават директно от
стопанствата си. Към този
момент обаче все още
овцевъдите не са направи-
ли подобни заявки, така че
информацията тепърва се
очаква да постъпи, вероят-
но в двете седмици преди
празниците. От БАБХ ни
увериха, че навременно
ще съобщи на медиите.
Този път потребителите
трябва да сигнализират,
ако някои от фермерите
решат да злоупотребят,
както се случи през мина-
лата година, когато цената
на живото тегло в някои
ферми от Северна Бълга-
рия се предлагаше за 25
лева, припомнят експерти.

Животновъди се
опасяват от мащабен
внос на румънско и
македонско агнешко

Животновъди от сви-
щовските села се опася-
ват, че за Великден и
Гергьовден българският
пазар ще бъде "залят" от
румънско и македонско
агнешко месо и техните
животни ще остават неиз-
купени във фермите.
Високите цени на фуражи-
те и на електроенергията в
комбинация с ниските
изкупни цени, които дават
търговците за месото и
млякото, принуждават
животновъди да ликвиди-
рат стопанства си, комен-
тира Пламен Петров от
свищовското село Овча
могила.

Опасенията са, че за
Великден и Гергьовден
много от българските
агнетата ще останат зара-
ди очаквания внос за
търговските вериги, комен-
тира фермерът: "Като
влязат от навън агнетата
от Румъния, от Македония
сигурно ще подбият наши-
те и ще стоят във ферми-
те. Българските агнета се
очаква да са по 10-12 лева
от фермата иначе търгов-
ците ги купуват на 8 лева
за килограм. Не зная до
кога, от 30 години се
занимавам с животновъдс-
тво и бял ден не съм
видял".  Крайните цени в
магазините се очакват за
да между 21 - 25 лв. на
килограм,ç

димство е, че има и собст-
вена кланица, но в нея
може да коли само агнета
от своите стада, не и на
животновъди от областта!!!
Това изискване отново е
дело на родната админист-
рация, която не се пребо-
ри с брюкселските си
колеги, за да извоюва
правото на тези ферми да
могат да колят животни от
други стопанства!

През последните някол-
ко години българските
потребители започнаха да
се снабдяват директно от
фермите, с намерението
да подкрепят животновъ-
дите! Други заложиха на
уверението от БАБХ, че
българското агнешко месо
по магазините е със син
печат, а вносното - с
червен. Според Синапов
обаче и тук се правят
измами, като вносното
месо се подпечатва със
синьо клеймо, затова и
той отново се обръща към
потребителите с апела да
се свързват директно с
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Румъния сътвори истин-
ска икономическа сенза-
ция. Северната ни съсед-
ка се е откъснала от
дъното, което години
наред търкаше с Бълга-
рия, и е изпреварила три
по-стари членки на ЕС -
Гърция, Латвия и Слова-
кия, а също и Хърватия.
Това показват данните на
Евростат за брутния
вътрешен продукт (БВП)
на 27-те държави от Евро-
пейския съюз за 2022 г.
България, за съжаление,
остава последна и самот-
на на опашката по БВП
на човек от населението,
на все по-далечно разсто-
яние от предпоследните в
"класирането". Най-силни-
те икономики в съюза на
27-те са Люксембург,
Ирландия и Дания, а
Франция се оказва "злат-
ната среда". Така, докато
нашият БВП на глава е с
41% под средното за ЕС,
Румъния е само на 23%
отстояние, а Словакия и

Гърция са съответно с
33% и 32% под средното.
Успехът на Румъния е
наистина забележителен,
защото досега тя неиз-
менно бе на опашката
редом и дори малко след
България.  А в момента по
БВП на човек от населе-
нието Румъния е на едно
равнище с Португалия и
Унгария и е на "една ръка
разстояние" от Полша.

Експертите тепърва ще
анализират на какво се
дължи икономическото
"изстрелване" на северна-
та ни съседка, с която
през 2007 г. заедно вля-
зохме в ЕС и дълго се
движихме "в пакет". Със
сигурност обаче лошото
представяне на България
е свързано с клеймото, с
което не можем да се

преборим вече толкова
години - "най-бедната и
най-корумпираната страна
в ЕС". Румъния направи
своята съдебна реформа и
започна да вкарва подкуп-
ни висши политици в
затвора, а нашата съдебна
система има печална
слава, затвърждавана и в
редица международни
доклади за куцащото
"върховенство на закона".
Неслучайно Румъния е
желана в Шенген, а срещу
допускането на нашата
страна в зоната без
граници има обструкции.

Евростат дава някои
пояснения за двете най-
силни икономики за 2022 г.
Люксембург е с най-висок
БВП на човек от населе-
нието сред 27-те държави
на ЕС - със 161% над

Äúðæàâàòà ùå äîòèðà âîäàòà çà ïîëèâàíå çà çåìåäåëöèòå

средното за ЕС. Това до
известна степен се дължи
на факта, че има доста
приходящи от съседни
страни работещи, които
допринасят за ръста на
икономиката, но не
влизат в сметките при
изчисляването на БВП на
човек от населението.

Високото ниво на БВП
на глава от населението
в Ирландия пък може
отчасти да се обясни с
наличието на големи
мултинационални компа-
нии, притежаващи инте-
лектуална собственост.
Свързаното с тези активи
производство допринася
за БВП, докато голяма
част от приходите, спече-
лени от това производст-
во, се връщат на крайни-
те собственици на компа-
ниите в чужбина.

За да са по-коректни
сравненията, Евростат
използва т. нар. паритет
на покупателната способ-
ност (ППС), който отчита
различните ценови равни-
ща в съпоставяните
държави. ППС измерва
съотношенията на цените
в сравняваните страни и
превръща стойностите на
БВП в единна условна
валута, наречена "стан-
дарт на покупателната
способност".ç

Огромна част от българите ог-
раничават потреблението си за-
ради повишените цени на хра-
ните. На този фон почти автома-
тично се споделят и одобряват
всякакви мерки за спиране на
ценовия ръст, включително и ог-
раничения в надценката. Това са
част от изводите от изследване
на "Галъп", възложено и финан-
сирано от Министерството на зе-
меделието. Проведено е между
14 и 19 март по метода CATI
(Computer Assisted Telephone
Interview) сред 1000 пълнолетни
българи.

80.2% от анкетираните са
потвърдили, че напоследък им
се налага да ограничават пот-
реблението основно на храни-

Íàä 80% îò áúëãàðèòå ñà îãðàíè÷èëè ïîòðåáëåíèåòî
íà õðàíè çàðàäè âèñîêè öåíè, ñî÷è ïðîó÷âàíå

В три поредни дни в края
на месеца - 29, 30, 31 март -
производителите на зърно от
цялата страна ще блокират
граничните пунктове при Ви-
дин, Русе, Силистра и Кардам,
откъдето преминават транс-
портните коридори при без-
митния внос на селскостопан-
ска продукция от Украйна. Ре-
шението е взето на днешно-
то заседание на управител-
ния съвет на Националната
асоциация на зърнопроизво-
дителите (НАЗ) и е предста-
вено в открито писмо до пре-
зидента Румен Радев, служеб-
ния премиер Гълъб Донев и
агроминистъра Явор Гечев.

Основното искане на родни-
те земеделци е специално за Бъл-
гария да не се удължава дейст-
вието на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/
870 на Европейския парламент
и на Съвета от 30 май 2022 го-
дина, отнасящ се до безмитния
внос на стоки от селскостопан-
ски произход от Украйна.

Мотивите на родните зе-
меделци са крайно тежкото
състояние на сектора, поро-
дени от "силно влошената
конкурентоспособност на бъл-
гарските земеделски произво-
дители, вследствие на либе-
рализираната търговия със
селскостопански стоки с Ук-
райна; тежката ситуация в
сектор "Земеделие" - родни-
те земеделски стопани са из-
правени пред реалната запла-
ха от масови фалити, невъз-
можност за изплащане на рен-
тите и значителна междуфир-
мена задлъжнялост; липсата на
обичайната пазарна активност
от страна на търговците за за-
купуване на български зърне-
ни и маслодайни култури; фак-
тът, че пазарните цени през
последните няколко месеца на
всички масово отглеждани
зърнени и маслодайни култу-
ри не покриват разходите, нап-
равени за тяхното производс-
тво; пълните със земеделска
продукция складове на зърноп-
роизводителите близо два ме-
сеца преди жътва, поради бло-
киране на местния пазар от
интензивния внос на зърнени
и маслодайни култури от Ук-
райна и невъзможността за ре-
ализация на българската зър-
нена и маслодайна продукция".

НАЗ ще координира по-на-
татъшните си протестни дей-
ствия съвместно с целия зе-
меделски сектор на България,
Румъния и Полша.ç
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телни стоки, плодове и зелен-
чуци поради прекалено високи-
те им цени. 19.2% отговарят,
че това не им се налага, а 0.6%
не могат да преценят. 83% смя-
тат, че ограничение на надцен-
ката е необходимо, при малко
над една десета на обратното
мнение (11.9%). Минимален е
делът на тези, които не могат
да преценят.

Причината за високите цени
на хранителните стоки българи-
те откриват най-вече у търговци-
те - 79.1% от всички запитани
смятат, че ценовата тежест се по-
качва заради тях. Минимален дял
от респондентите смятат (2.3%),
че отговорни за високите цени
са главно производителите, а

говорите "търговците") са дяло-
вете в посока производителите
сред най-младите респонденти,
тези с висше образование и те-
зи с доходи малко над средните
за страната.

Обществото е критично и по
отношение на големите търговс-
ки вериги. Почти единодушно е
убеждението, че веригите всъщ-
ност крият истинската си печал-
ба и затова държавата трябва да
ги принуди да я покажат и да
платят реалните данъци. Дялове
от половината до около две тре-
ти по различни индикатори при-
емат, например, че рекламата на
веригите заблуждава за цените,
качеството или пък приоритета
върху родното производство.ç

Тази година поливната вода ще
бъде дотирана от държавата на 80%
без ДДС. Министерството на финан-
сите ще осигури необходимите сред-
ства веднага. Това съобщи в края на
седмицата министърът на земедели-
ето Явор Гечев по време на прес-
конференция за предприетите мер-
ки срещу инфлацията. "Даваме глът-
ка въздух на производителите, но
това ще бъде глътка въздух и за пот-
ребителите, защото ще повлияе пря-
ко на цените", каза Гечев.

15.7% смятат, че и двете страни
допринасят за това. Малцина
(2.9%) не могат да преценят. По-
възрастните респонденти са и
по-склонни да търсят причината
за високите цени у търговците.
Подобни са нагласите и на жи-
телите на големите градове. От-
носително по-големи (но отно-
во по-малки от дяловете на от-

 В началото на седмицата зе-
меделци от Северна България из-
лязоха на протест срещу драстич-
ното поскъпване на поливната во-
да. Седмица преди да подпишат но-
вите си договори за сезон 2023,
в началото на март те бяха непри-
ятно сюрпризирани от държавно-
то дружество "Напоителни систе-
ми", което завиши шоково цената
на помпената доставка на вода с
над 200% за второ стъпало и над
300% - за трето стъпало.

От Агроминистерството, което
е принципал на "Напоителни сис-
теми", обещаха на производите-
лите на плодове и зеленчуци да
търсят подпомагане по друга ли-
ния, за да осигурят реколтата тази
година. Но предупредиха, че това
не може да стане лесно, защото
трябвало да се пита първо Брюк-
сел дали не е непозволена дър-
жавна помощ.

Министър Гечев обяви решени-
ето за дотации за поливната вода

като нещо, което няма проблем
да бъде направено бързо. Както
обявиха, производителите на ма-

лини и ягоди нямат време да ча-
кат, защото още от 1 април за-
почва поливането и наторяването
на насажденията. Техните сметки
за разходите на декар при новите
цени на водата показваха скок от
6 - 7 пъти в сравнение с минала-
та година. Ако поливането на де-
кар излиза 100 лв. примерно, дър-
жавата ще покрие 80 лв., а оста-
налите 20 лв., плюс ДДС, ще пое-
мат земеделците, посочи минис-
тър Явор Гечев.ç
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Проф. Антоний ТОДОРОВ

Най-голямото очакване от
поредните пети поред избо-
ри за последните две годи-
ни, изглежда, е съставяне-
то на редовно правителст-
во. Нищо ново, това беше
поне декларираното очаква-
не и на предишните избо-
ри, единственият път, кога-
то това се реализира, беше
през ноември 2021 г., кога-
то Кирил Петков осъществи
една трудна четворна пра-
вителствена коалиция. Очак-
ването е както сред граж-
даните, така и сред полити-
ческите партии. Но парадок-
сално, тези очаквания някак
не кореспондират с дейст-
вителните възможности.
Изборите са винаги меж-

ду това, което се предлага.
Никога политическите избо-
ри не предоставят възмож-
ността да избираме просто
желаното, избираме единст-
вено между предложенията
на кандидатите. Затова ве-
роятно има едно нараства-
що вече мнозинство от из-
биратели, които не си пра-
вят труда да гласуват. Макар
с това да затвърждават ед-
но политическо статукво, ко-
ето иначе не приемат.
Макар евентуалното съста-

вяне на редовно правителст-
во да е най-същественото,
публичното говорене на пар-
тиите оставя впечатлението,
че техните лидери или не ис-
кат да покажат намеренията
си, или предлагат всъщност
нещо неосъществимо. Ако се
позовем на поредицата сон-
дажи на електоралните наг-
ласи от март 2023 г., пет пар-
тии и коалиции се очертават
като сигурни в новия парла-
мент (ПП - ДБ, ГЕРБ - СДС,
ДПС, "Възраждане" и БСП) и
две-три други, които се доб-
лижават до избирателния
праг от 4% ("Левицата!", ИТН
и "Български възход").
Това, което партиите пред-

лагат, парадоксално, не дис-
кутира истински възможни-
те правителствени мнозинс-
тва. А те не са толкова мно-
го. Всъщност има само три
възможни правителствени
формули: около ГЕРБ - СДС,
около ПП - ДБ и една трета
"голяма коалиция" между две-
те. Казано с други думи, не
може да има правителстве-
но мнозинство в следващия
парламент без участието на
тези две политически коали-
ции. А казано накратко, из-
борът днес е между ГЕРБ и
ПП, колкото и това да оп-
ростява ситуацията.

Êàêâî ïðàâèòåëñòâî (íå) íè î÷àêâà?
Àêî ñìÿòàìå, ÷å å íàé-äîáðå äà èìà „ãîëÿìà êîàëèöèÿ“ íà ÃÅÐÁ è ÏÏ, òîâà
å ñúùîòî, êàòî äà ãëàñóâàìå çà ÃÅÐÁ

"Голяма коалиция"
или правителство
на малцинството?

ГЕРБ опитват да излязат от
политическата изолация при
предишните избори и сега
самоуверено твърдят, по ду-
мите на лидера си Бойко Бо-
рисов: "След 2 април на вся-
ка цена трябва да се напра-
ви правителство, по това ще
се познае кой е държавник
и кой не. Няма да ви агити-
рам, ако искате да се отър-
вете от това чудо, което ни
сполетя, трябва заедно мощ-
но да ги изгоним. Или се хва-
щаме цялата нация, обеди-
нени, да излезем от криза-
та, или - каквото ни е писа-
но. Ако сме първи, и то с
много, ще изведем държава-
та от кризата!".
Тази самоувереност обаче

е лицемерна, защото в ГЕРБ
знаят, че едва ли ще имат
абсолютно мнозинство. Тога-
ва стои въпросът за евенту-
ален съюзник. По този въп-
рос в ГЕРБ нямат отговор.
Тогава остава друга въз-

можност - ГЕРБ да подкре-
пи чужд мандат, без да учас-
тва в правителството. От ед-
на страна, партията не изк-
лючва да подкрепи кабинет
на коалицията "Продължава-
ме промяната - Демократич-
на България", дори без да се
подписва коалиционно спо-
разумение (думи на Росен
Желязков). Но от друга стра-
на, това, изглежда, няма да
стане под външен натиск, ве-
че според Бойко Борисов:
"Върви една мълва от При-
роден парк и Демократична
България, че резултатите от
изборите нямат значение, и
ГЕРБ абсолютно ще ги подк-
репим, тъй като щели да ни
натиснат извън. Искам да
знаете, че с положително
нас могат да ни убедят, са-
мо че с мощ и напън - в ни-
какъв случай! Няма късмет
да подкрепим държавно уп-
равление на тези, на които
всеки ден изреждам какво
сътвориха на страната за 2
години. Да, в някаква фор-
ма на огромна, необятна, ек-
спертна коалиция съм подат-
лив на диалози". Като оста-
вим настрана как наричат
основния си опонент ПП, от
казаното става ясно, че ГЕРБ
биха подкрепили "експертна
коалиция", нещо толкова не-
ясно като политическо съ-
държание, че всъщност не
означава нищо.
Опонентите на ГЕРБ от

предизборната коалиция ПП
- ДБ са убедени, че "ще има-
ме редовно правителство,
което ще започне да реша-
ва проблемите на хората",
при това "с дълъг мандат" (ду-
ми на Кирил Петков). А как-
ва ще е неговата формула?
Очевидно самостоятелно
"правителство на малцинст-
вото с ясна програма" и при-
оритет Еврозоната и Шенген
(както допълва Асен Васи-
лев).

Но от друга страна, това,
че коалицията ПП - ДБ мо-
же да получи първия ман-
дат за съставяне на прави-
телство, не е гаранция за ус-
пех. Още повече че опонен-
тите на ГЕРБ си поставят
трудната за постигане цел (а
може би и невъзможна) да
управляват до местните из-
бори през есента, за да "раз-
бият феодалните владения на
ГЕРБ в големите градове" (ду-
ми на Атанас Атанасов). От-
ново невъзможна формула,
защото не стават ясни усло-
вията за подкрепа на едно
такова правителство (на мал-
цинството). Защото, за раз-
лика от 2021 г., ПП дори не
споменават възможността за
коалиция на широка основа,
която да изолира ГЕРБ. При-
чините за това обаче са из-

вестни - потенциалните пар-
тньори на ПП (като БСП или
ИТН) направиха всичко, за
да осуетят възможна коали-
ция с тях.

"Всичко е възможно"

Част от другите партии с
шанс да попаднат в парла-
мента, изглежда, са на по-
зицията: "ще видим", защото
"всичко е възможно".
ДПС се гласи да бъде част

от мнозинството, което ще
излъчи редовен кабинет в 49-
ото народно събрание, за-
щото очаква най-малко 40 из-
брани депутати (думи на Ах-
мед Ахмедов). В какво мно-
зинство обаче? Всеки въз-
можен партньор, стига да е
с евро-атлантическа ориен-
тация. Според вече напра-
вените по различни поводи
декларации на другите пар-
тии в надпреварата, такива
партньори могат да бъдат
почти само ГЕРБ и коалици-
ята ПП - ДБ. Но в ДПС зна-
ят, че тези партии трудно би-
ха преглътнали правителст-
вено коалиция с Движение-
то, най-малкото заради ед-
на известна история за ко-
рупция и обръчи от фирми.
От друга страна, ДПС, изг-

лежда, не изключва и други
коалиционни формати, осно-
вани например на проведе-
ната още в предишния пар-

ламент лидерска среща меж-
ду Корнелия Нинова, Бойко
Борисов, Стефан Янев и Мус-
тафа Карадайъ. Остава да га-
даем как в партията виждат
една подобна нова четворна
коалиция между ДПС, ГЕРБ,
БСП и "Български възход". Не
е сигурно също, че тя би има-
ла мнозинство.
Социалистите са на подоб-

но мнение. Все пак БСП от-
ново заявява твърдо, че ня-
ма да се коалира с ГЕРБ (а
дали може евентуално да
подкрепи правителство с
мандата на ГЕРБ, не става
толкова ясно). В доклада си
пред 50-ия конгрес на БСП
председателят Корнелия Ни-
нова оставя въпроса да бъ-
де решен след изборите: "Не-
ка да минат изборите, да ви-
дим кои партии ще получат

доверието на хората и тога-
ва да решим с кого да учас-
тваме в правителство". Но
както се разбира от същия
доклад, се предвижда вът-
решнопартиен референдум,
който да реши след избори-
те с кой ще се коалират со-
циалистите. Предложение,
което, от една страна, избяг-
ва поемането на отговорност
за правителството преди из-
борите. Сякаш в БСП не зна-
ят накъде вървят нагласите
на избирателите и какъв би
бил евентуалният състав на
новия парламент. От друга
страна, предложението за
допитване до членовете е не-
състоятелно, защото обичай-
но ще има време само от
една седмица, при това пър-
вата след изборите. Но БСП,
изглежда, се интересува
много повече от "джендър
идеологията" в училище, как-
вото и да значи това, а не
толкова от изборите.

"Български възход" приема
всякаква възможна форму-
ла за правителство. Според
думите на Стефан Янев -
"Добре е да имаме прави-
телство, независимо експер-
тно или програмно. Трябва
да се направи усилие, без
значение дали се делим на
управляващи и опозиция". Та-
зи позиция на партията, че
може да влезе в коалиция с

всеки, е същата, както и на
предишните избори.

Твърда опозиция
Третото послание, което се

формулира от някои партии,
е очакване за парламент, в
който те ще са твърда опо-
зиция.
Националистите от "Въз-

раждане" искат да бъдат пър-
востепенна политическа си-
ла и да спечелят изборите.
(думи на Цвета Рангелова).
Но понеже в партията зна-
ят, че това няма да е въз-
можно, както твърди Деян
Николов: "Възраждане" най-
вероятно няма да участва в
правителство, не виждам
как, освен ако не сме първа
политическа сила". При то-
ва най-вероятното според
националистите е някаква

формула на правителство на
ГЕРБ и ПП - ДБ. Всъщност
заявлението се свежда до
невъзможност от правител-
ство с участието на "Възраж-
дане". По-важен за партия-
та е референдумът срещу въ-
веждането на еврото в Бъл-
гария, представян като ре-
ферендум за защита не ле-
ва (безсмислено, защото ле-
вът отдавна е вързан за ев-
рото в рамките на валутния
борд).
Новата коалиция "Левица-

та!" е конкурент на БСП. Из-
глежда, тази коалиция няма
претенциите на "Възражда-
не" да бъде първа политичес-
ка сила или дори да участва
в правителството. По-скоро,
ако се позовем на Мая Ма-
нолова, очакването е за ко-
алиция или на десните пар-
тии ГЕРБ, "Продължаваме
промяната", "Демократична
България" (квалифицирани
като "партии на войната"),
или "хартиената коалиция"
(ГЕРБ, ДПС и БСП). И в два-
та случая не изглежда "Ле-
вицата!" да е склонна да под-
крепи какво и да било пра-
вителство. Така посланието
е, че новата коалиция се бо-
ри само да влезе в новото
Народно събрание, където
ще бъде в опозиция.

На стр. 7

Голямата "коалиция" означава да гласуваме за ГЕРБ
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Месец март е белязан с
военни годишнини. На 20-и
се навършиха 20 години от
началото на американска-
та инвазия в Ирак през 2003
г. А, на 24-ти стават 24 годи-
ни, откак на същата дата
през 1999 г. НАТО, разби-
рай САЩ, започна бомбар-
дировки на още съществу-
ващата остатъчна Югосла-
вия (Сърбия и Черна гора)
заради кризата в Косово.
Тогавашното българско

правителство на премиера
Иван Костов подличко пус-
на натовски самолети да
прелитат през наша тери-
тория, за да ръсят бомби
(включително и с обеднен
уран) над съседите ни сър-
би. Но не пусна руски са-
молети, които искаха да им
закарат хуманитарна по-
мощ. Положи и неистови
усилия, за да не отвори
България за косовски бе-
жанци (а уж нали заради
тяхното добро беше война-
та?…) - хиляди от тях оста-
наха с месеци в калта по
границата между Косово и
Македония.
Има един епизод от оно-

ва време, който вече е вля-
зъл в учебниците по дипло-
мация. Тогавашният външен
министър на Русия и ас в
международната политика
Евгений Примаков лети на
отдавна договорено посе-
щение в САЩ, когато е сва-
рен във въздуха над Атлан-
тика от вестта за началото
на американските бомбар-
дировки над Югославия. И
заповядва самолетът да
обърне обратно.
В Кремъл още седи Бо-

рис Елцин, никой не е и чу-
вал за някакъв си Влади-
мир Путин. Но онова гнев-
но решение на Примаков в
отговор на агресията на НА-
ТО срещу Югославия е пре-
людията за всичко, което се
случва в света днес.
Сега е трудно да се на-

мери информация за това,
но месеци наред през про-
летта и лятото на 1999 то-
гавашният борбен Социа-
листически младежки съюз
поддържаше в столицата
ни протестен палатков ла-

Çà áîìáèòå íà ÍÀÒÎ íàä Þãîñëàâèÿ -
24 ãîäèíè ïî-êúñíî
Êàêâî ìîæåì äà ñè ñïîìíèì çà „áúëãàðñêàòà âðúçêà“ ñ
íàòîâñêàòà âîéíà ñðåùó ñúñåäèòå íè ïðåç 1999-à?

Вечерта на 24 март 1999 г. - първите натовски бомби
падат върху Белград

гер в градинката между На-
родното събрание и Софий-
ския университет, заклей-
мявайки войната на НАТО
против Югославия и нас-
тоявайки за незабавното й
прекратяване.
А когато през май същата

1999-а в София кацна тога-
вашният член на триото на
войната - британският пре-
миер Тони Блеър, верен съ-
ратник на американеца
Джордж Буш-младши и
вдъхновение за младшия в
групата, испанеца Хосе Ма-
рия Аснар - демонстранти-
те от палатковия лагер ус-
пяха да проникнат на лек-
цията му в Софийския уни-
верситет и да разпънат пла-
кат с надпис: "Блеър - уби-
ец", преди полицията да ги
изведе от Аулата.
Е, гугълската памет е дос-

та прочистена от следите на
този еретизъм… Но го има-
ше! Българското общество
тогава беше настръхнало
срещу разправата с наши-
те комшии. Които пък, ха-
рактерно "цапнати в уста-
та", отговаряха на амери-
канските бомбардировки с
красноречиви надписи по
фасадите в Белград: "Колум-
бе, йе.ем ти и откритието!"
или "Моника, стисни зъби!"
(по повод  оралното прик-
лючение на тогавашния
щатски президент Бил
Клинтън със стажантката
Моника в Овалния кабинет).
Шеф на НАТО по онова

време е испанският соци-
алист Хавиер Солана. А
външен министър на Герма-
ния е зеленият пацифист
Йошка Фишер. От антиво-
енни активисти в младост-
та си и двамата се оказ-
ват "ястреби" на войната
срещу Белград. А мотива-
цията им пред тяхната соб-
ствена съвест е, че спася-
ват от етнически геноцид
населението на сръбската
провинция Косово, за кое-
то югопрезидентът Слобо-
дан Милошевич готвел зло-
вещ план за изтребление
под наименованието "Под-
кова". Планът впрочем е
предоставен на Фишер в
началото на април 1999-а

като разкритие на българ-
ското разузнаване от ко-
лежката му Надежда Ми-
хайлова, тогава външна ми-
нистърка на България.
И така всички тогавашни

натовски страни получават
индулгенция за вече започ-
натата от тях война срещу
остатъчна Югославия. Ста-
ва дума за САЩ, Белгия, Ка-
нада, Дания, Франция, Гер-
мания, Италия, Холандия,
Норвегия, Португалия, Ис-
пания, Турция, Великобри-
тания. "Старите" членки.
Разширението на НАТО на
изток тепърва предстои.
Дипломатът Георги Карас-

лавов написа днес (24 март
- бел. ред.) в профила си
във Фейсбук, че по онова
време светът е бил "на ко-
съм" от трета световна вой-
на - "защото командващият
военните сили на НАТО Уес-
ли Кларк поиска да се ата-
куват и унищожат руските
войски, разположени на ле-
тището до Косово, но за-
поведта му не беше изпъл-
нена. Това спаси света".
Караславов пише още:

"Равносметката от тази аг-
ресия на НАТО срещу Сър-
бия е унищожителна - за ня-
ма и три месеца НАТО из-
върши над 35 хиляди бойни
полета и хвърлиха над 20
хиляди бомби (в т.ч. и таки-
ва с обеднен уран). Щетите
за сръбската икономика са
съизмерими с тези на ис-
тинска война, а не на така-
ва с ограничен времеви пе-
риод и премерени удари.
Тази война е пример за

пълно унищожение на една
държава - натовските бом-
бардировки унищожиха към
200 фабрики, заводи и дру-
ги обекти на индустрията,
120 електроцентрали, 14 ле-
тища, почти 50 болници, над
100 радио и телевизионни
центъра, почти 180 мостове
и тунели, 25 пощи и телег-
рафа, 70 училища, 18 детс-
ки градини, 15 сгради на
висши училища и общежи-
тия, 35 църкви, 29 манасти-
ра, плюс китайското посол-
ство в Белград (уж случай-
но ударено два пъти). За
жертвите - 495 загинали во-

еннослужещи и 820 загина-
ли цивилни според ООН, но
Сърбия твърди, че загина-
лите са над 2000 военни и
5000 цивилни.
В тази война се използ-

ваха и снаряди с обеднен
уран, каквито западните де-
мокрации възнамеряват да
предоставят и на Украйна
сега. Радиоактивното за-
мърсяване на природата и
увеличението на заболева-
емостта от рак сред насе-
лението са факт - както в
Сърбия, така и в западните
територии на България.
Сърбите не се предават

и се съпротивяват въпреки
асиметричността на хвърле-
ните срещу тях военни си-
ли, при това въздушни. За
сухоземни действия НАТО
не се осмелява."
Онези, които си спомня-

ме онова време, няма как
да забравим и танца на
сръбски жени върху остан-
ките от един "невидим"
стелт, свален от сръбската
ПВО край селото им.
А настоящият посланик на

САЩ в Белград Кристофър
Хил отбеляза годишнината
от войната с поредица свои
кратки коментари в Туитър.
Събрани накуп, те гласят:
"Посветих живота си на дип-
ломацията - на намирането
на дипломатически решения
на привидно неразрешими
проблеми. В течение на ка-
риерата си научих, че поня-
кога дипломацията се про-
валя. Когато това стане, ре-
зултатите могат да бъдат
трагични. Изказвам лични-
те си съболезнования на се-
мействата на загиналите по
време на войните през 90-
те години, включително в ре-
зултат на въздушната кам-
пания на НАТО. Знам, че
сръбският народ никога ня-
ма да забрави това ужасно
време, нито трябва. Сръбс-

кият народ никога няма да
остави настрана мъката си,
но аз вярвам, че е доста-
тъчно силен, за да остави
настрана гнева си. Отдаде-
ността на Съединените ща-
ти на нашето партньорство
със Сърбия е непоколеби-
ма, както и нашият ангажи-
мент към дипломацията. За-
едно можем да изградим по-
доброто бъдеще, което сръб-
ският народ заслужава и же-
лае за бъдещите поколения".
И още малко статистика

за финал. При натовските
бомбардировки над бивша
Югославия през 1999 г. над
сръбска територия са хвър-
лени 15 тона обеднен уран.
По-късно страната заема
първо място по брой на он-
кологичните заболявания в
Европа, а за първите 10 го-
дини след началото на бом-
бардировките в Сърбия от
рак са се разболели около
30 000 души, като между 10
000 и 18 000 от тях са почи-
нали.
Тези дни бе съобщено, че

предстои Висшият съд в
Белград скоро да произне-
се първите присъди срещу
НАТО по искове на сръбс-
ки граждани, развили онко-
логични заболявания зара-
ди натовските снаряди с
обеднен уран. За правата
на пострадалите сърби дей-
ства международна група от
адвокати. Сред тях е и ита-
лианският адвокат Анджело
Тарталя, който през послед-
ните 20 години е издейст-
вал финансови компенса-
ции за над 200 италиански
военни, участвали в опера-
цията на НАТО през 1999 г.
Подобни дела водят и во-
еннослужещи във Великоб-
ритания, Германия, Нидер-
ландия и Турция.

Къдринка КЪДРИНОВА
От "Барикада"

От стр. 6

ИТН искат да променят сис-
темата (това е занимание на
много партии от 1989 г. насам)
и инициират референдум за въ-
веждане на президентска репуб-
лика. Лидерът на партията Сла-
ви Трифонов заявява: "Сигурен
съм, че в една такава ситуация
парламентът ще има много по-
голяма власт да контролира
президента, отколкото в момен-
та контролира министър-пред-
седателя". Но по отношение на
това какво правителство си
представя ИТН, отговорът е дос-

та по-неясен. Дори той не изк-
лючва нито една възможна ко-
алиция, в която партията да
участва. Но с уговорката, че "из-
чегъртването на ГЕРБ не се е
случило", а "Продължаваме про-
мяната" и Кирил Петков са дру-
гото лице на ГЕРБ". Така въоб-
ще не става ясно, какво пра-
вителствено мнозинство очак-
ват в ИТН и дали имат намере-
ние да участват в него, ако вля-
зат в парламента.

Тогава?

След като самите участници
в надпреварата не са достатъч-

но ясни за това какво прави-
телство ни очаква (евентуално)
и най-вече при какви условия
то ще е възможно, какво да
правят гражданите, призовани
към урните? Това не насърчава
ентусиазма за гласуване, оче-
видно. Но от друга страна, тряб-
ва да е ясно, че на изборите
гласуваме не само за партии-
те, които "ни харесват", но съ-
що и за правителство. А вари-
антите сега са три.
Ако искаме отново ГЕРБ във

властта, значи приемаме, че то-
ва кратко време в опозиция е
"изчистило" партията от всичко

онова, което предизвика про-
тестите от 2020 г., че тя е по-
лучила някаква индулгенция и
всичко може да бъде забраве-
но. Ако искаме, обратно, очак-
ваната промяна да продължи,
тогава трябва да простим на ПП,
като основен фактор на пре-
дишното редовно правителство,
направените грешки с убежде-
нието, че те в никакъв случай
не са толкова непростими, кол-
кото стореното през управле-
нието на ГЕРБ. Ако обаче смя-
таме че е най-добре да има "го-
ляма коалиция" на ГЕРБ и ПП,
това е същото, като да гласу-

ваме за ГЕРБ. И ако не избира-
ме само между двете, а имаме
друго предпочитание, непремен-
но трябва да изискваме от ли-
дерите на избраната от нас пар-
тия ясно да заявят какво от те-
зи възможни мнозинства биха
подкрепили. Така ще знаем не
само за коя партия гласуваме,
но и за какво правителство гла-
суваме. Е, можем и "да отидем
за гъби", но тогава трябва да
си кажем, че всъщност подкре-
пяме "който и да е". Все пак
имаме избор.

Публикувано в "Дебати.бг"
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Греъм АЛИСЪН

Решението на ки-
тайския президент Си
Дзинпин да посети
Москва тази седмица
по време на пътуване-
то си в чужбина след
преизбирането му не е
изненадващо за вни-
мателните наблюдате-
ли. Когато се отстра-
ним и анализираме от-
ношенията между Ки-
тай и Русия, чистите
факти не могат да бъ-
дат отречени. През
всички измерения -
лични, икономически,
военни и дипломати-
чески - необявеният
съюз, който Си изгра-
ди с руския президент
Владимир Путин, ста-
на много по-значим от
повечето официални
съюзи на САЩ днес.

Мнозина наблюда-
тели все още не могат
да повярват на този съ-
юз. Както се изрази
бившият секретар по
отбраната на САЩ
Джеймс Матис през
2018 г., Москва и Пе-
кин "имат естествено
несходство в интереси-
те". География, история,
култура и икономика -
всички фактори, върху
които се фокусират сту-
дентите по междуна-
родни отношения - да-
ват и на двете държа-
ви множество причини
да бъдат съперници.

На днешната карта
големи участъци от то-
ва, което в ранните ве-
кове са били китайски
територии, сега са в
границите на Русия. В
това число попада и
ключовата за Москва
военноморска база в
Тихия океан Владивос-
ток, която на китайски-
те военни карти все
още се именува с ки-
тайското си име Хай-
шенвай. Границата по
протежение на 2500 ми-
ли между двете държа-
ви многократно е виж-
дала кървави сблъсъци,
последният от които
през 1969 година. От
руска страна земята
източно от Уралските
планини е пълна с при-
родни ресурси, но на-
селението там е само
32 милиона, докато от
китайска страна стоти-
ци милиони хора жи-
веят с малко ресурси.

Íèòî åäèí îò äâàìàòà ëèäåðè íå êðèå àìáèöèèòå ñè äà ñëîæè êðàé íà õåãåìîíèÿòà íà ÑÀÙ
На широкото плат-

но на историята Русия
е първият антагонист
във "вековното униже-
ние" на Китай, съеди-
нил сили със западни-
те империалистически
сили за потушаване на
въстанието на боксери-
те и принуждаването
на Китай да подпише
осем "неравностойни
споразумения" във вто-
рата половина на 19-и
век. През последните
десетилетия обръщане-
то на статуквото, дъл-
жащо се на изпадане-
то на Русия от позици-
ята й на суперсила в
двуполюсния свят, съ-
четано с метеоритния
възход на Китай, дове-
де лидер с такова усе-
щане за държавен ста-
тут като Путин до из-
вестно затруднение.

Какво означава
визитата на Си
в Москва за света

Китайската прегръд-
ка с Русия изглежда
политически рискова-
на, но Пекин има и ико-
номическа изгода. Но
докато историята раз-
пределя ръцете, карти-
те се играят от човеш-
ките същества и Си оп-
роверга очакванията,
като майсторски изгра-
ди с Путин отношения,
които са важни и за
двамата. Путин беше
първият лидер, когото
Си посети, след като
стана президент през
2012 година. Оттогава
двамата са провели 40
лични срещи, което е
два пъти повече, от-
колкото всеки от тях е
имал с друг световен
лидер. Путин нарича
Си свой "най-добър и
сърдечен приятел",
който, както отбеляза
Путин през 2018 г., е
единственият световен
лидер, с когото е праз-
нувал рождения си
ден. Когато Си награ-
ди Путин с медал за
приятелство с Китай
през 2018 г., той наре-
че руския президент
"най-добър, най-близък
приятел".

През последните го-
дини китайско-руските
икономически отноше-
ния израснаха. Още
преди руската инвазия
в Украйна, Китай беше
изместил Германия и
Съединените щати и се
беше превърнал в тър-
говски партньор № 1 и
топ купувач на руски
нефт и газ. През пос-
ледната година Китай
осигури икономически
спасителен пояс за Ру-
сия, купувайки всичко,

което Западът не купи
и помагайки на Русия
да запази достъпа си
до финансовите паза-
ри в разгара на запад-
ните санкции. Покупки-
те на руска енергия от
Китай през миналата
година бяха с 50% по-
вече в сравнение с
2021 г., като двустран-
ната търговия достигна
рекордни нива. Китай
беше не само най-го-
лемият в света износи-

ми каза бивш руски съ-
ветник по национална-
та сигурност, Китай и
Русия имат "функциона-
лен еквивалент на во-
енен съюз". Китай ре-
довно участва в съв-
местни военни учения
с Русия, които са по-
малки от тези, които
САЩ провеждат със
своя шумно провъзгла-
сяван стратегически
партньор Индия. Той
изпрати войници на

убедени, че Вашингтон
се опитва да подкопае
техните режими. Две-
те страни почти вина-
ги гласуват заедно в
Съвета за сигурност на
ООН и взаимно под-
силват политическите
си разкази. Например
Китай многократно е
отказвал да нарече
руското нахлуване в
Украйна война, като
вместо това го е обоз-
начавал като "проб-

тел от Русия за 2022 г.,
но също така доприне-
се за най-голямото уве-
личение на годишна ба-
за на обема на износа
за Русия в сравнение
с всички останали
страни в света. Мина-
лия месец юанът изп-
ревари долара като
най-търгуваната валута
на московската борса
за първи път в истори-
ята, като представлява-
ше почти 40% от общия
обем на търговията.

И въпреки западни-
те санкции, целящи да
осуетят достъпа на Ру-
сия до критично важни
технологии, китайският
износ на интегрални
схеми за Русия се уд-
вои през 2022 година.
Всъщност във всяка об-
ласт, в която Китай мо-
же да подкрепи Русия,
без да понесе големи
разходи за себе си - с
изключение на продаж-
бите на смъртоносни
оръжия на Русия, кои-
то нарушават амери-
канските санкции, за
които директорът на
ЦРУ Уилям Бърнс нас-
коро заяви, че Китай
"обмисля", но "не желае
да предостави" - той я
е подкрепил.

Освен това, въпре-
ки че много американ-
ци не одобряват китай-
ско-руското военно
сътрудничество, както

ежегодните руски уче-
ния "Восток" през сеп-
тември и почти всеки
месец провежда съв-
местни въздушни и
морски учения. Руски-
те и китайските гене-
рални щабове вече
провеждат откровени и
подробни дискусии за
заплахата, която аме-
риканската ядрена мо-
дернизация и противо-
ракетна отбрана пред-
ставляват за стратеги-
ческите възпиращи си-
ли на всяка от страни-
те. Докато в продълже-
ние на десетилетия Ру-
сия се стараеше да ук-
рива най-модерните си
технологии при про-
дажбата на оръжия на
Китай, сега тя продава
най-доброто, с което
разполага, включител-
но въздушната отбра-
на С-400. Двете страни
споделят разузнавател-
ни данни и оценки на
заплахите, както и си
сътрудничат в област-
та на изследванията и
разработването на ра-
кетни двигатели. На-
последък Пекин и Мос-
ква си сътрудничат, за
да се конкурират с Ва-
шингтон в новата ера
на космическо сърев-
нование.

Дипломатическата
им координация също
се засилва, тъй като
Си и Путин са все по-

лем", "ситуация" или
"криза". Неговите дип-
ломати и пропагандни
мегафони повтарят до-
ри най-крайните твър-
дения на Русия за вой-
ната, обяснявайки че
НАТО пренебрегва "за-
конните опасения" на
Русия, и внушавайки,
че Съединените щати
искат "да се бият до
последния украинец".

Може ли Русия
да свикне да бъде
малкият брат
на Китай

Нито един от два-
мата лидери не крие
амбициите си да сло-
жи край на хегемони-
ята на САЩ и да съз-
даде това, което Си на-
рече в понеделник
"нов модел на отноше-
ния между големите
държави". Успехът им
при формирането на
нови национални обе-
динения - включител-
но така наречения
блок БРИКС и Шанхай-
ската организация за
сътрудничество, чиито
граждани съставляват
две трети от световно-
то население - показ-
ва, че декларациите
им не са само амби-
циозни. В точките от
дневния ред, обсъжда-
ни в САЩ, се подчер-
тава осъждането на

инвазията на Путин от
страна на света, но ки-
тайските и руските
дипломати отбелязват,
че много държави не
са се присъединили
към това, включително
най-голямата държава
в света, най-голямата
демокрация в света,
водещата демокрация
в Африка и повечето
държави от глобалния
Юг. Едно елементарно
твърдение в 101 глава

Руско-китайският необявен съюз е предизвикателство за Съединените щати, които сами спомогнаха за неговото създаване
Снимка kremlin.ru

от международните от-
ношения гласи: "Врагът
на моя враг е мой при-
ятел". Противопоста-
вяйки се едновремен-
но на Китай и на Ру-
сия, САЩ спомогнаха
за създаването на то-
ва, което бившият съ-
ветник по национална-
та сигурност на САЩ
Збигнев Бжежински
нарече "съюз на потър-
певшите". Това позво-
ли на Си да обърне ус-
пешната "тристранна
дипломация" на Ва-
шингтон от 70-те годи-
ни на миналия век, ко-
ято разшири пропаст-
та между Китай и ос-
новния враг на Съеди-
нените щати - Съветс-
кия съюз - по начин,
който допринесе зна-
чително за победата
на САЩ в Студената
война. Днес Китай и
Русия, по думите на
Си, са по-близки от съ-
юзници.

Тъй като Си и Пу-
тин са не само насто-
ящи президенти на
своите държави, но и
лидери, чиито манда-
ти на практика нямат
срок на годност, САЩ
ще трябва да разберат,
че се сблъскват с най-
значимия недеклари-
ран съюз в света.

Превод за "Гласове":
Екатерина Грънчарова

Ñè è Ïóòèí èìàò íàé-çíà÷èìèÿ
íåîáÿâåí ñúþç â ñâåòà
Ñè è Ïóòèí èìàò íàé-çíà÷èìèÿ
íåîáÿâåí ñúþç â ñâåòà
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В дните на Великия
пост, време на усилена
духовна борба, наред с
множеството изпитания и
най-вече ужасите от
войната в Украйна -
загубата на човешки
животи и страданието на
стотици хиляди души,
загубили своите близки,
жилища, имущество
поради военните действия
или поради природни
бедствия в други региони
на света, за нас, право-
славните християни, се
добави и тази рана на
усилващите се гонения
срещу Украинската пра-
вославна църква.

Силно обезпокоени
сме от решението на
ръководството на Нацио-
налния резерват "Киевс-
ко-Печерска лавра" към
Министерството на култу-
рата и информационната
политика на Украйна до
29 март 2023 г. монасите
и населниците на лаврата
да напуснат светата
обител.

Успенската Киево-
Печерска лавра е първият
манастир в новопокръсте-
ната Киевска Рус, осно-
ван през 11-и век от
първите подвижници на
древноруското монашест-
во - преподобните Анто-
ний и Теодосий Киевопе-
черски. Съграждан и
благоустройван от правос-
лавното монашество и
народ в Киевска Рус и по-
късно в Руската империя,
в манастира просияват
стотици светци, почитани
повсеместно в целокупна-
та Православна църква.

В своята хилядолетна
история манастирът пре-
живява най-тежките вре-
мена по време на войнст-
ващо-атеистичния режим
след болшевишката рево-
люция през 1917 година.
Съветската власт изселва
монасите от обителта и
одържавява нейните
храмове и монашески
здания. Превърнат в
резерват и музей, цвету-
щият в началото на 20-и
век манастир, в края на
болшевишкото управление

"Киево-Печерска лавра".
През последните триде-
сет години, с цената на
неимоверни усилия,
духовенството на обител-
та с помощта на правос-
лавния народ в Украйна,
както и поклонници от
целия православен свят,
въздигат светата обител
буквално от разрухата и
запустението.

Днес Киево-Печерска-
та лавра, която е най-
големият манастир в
Украйна и един от духов-
ните центрове на Правос-
лавната църква, по свое-
то значение може да
бъде оприличена на
духовно сърце, средото-
чие на духовния живот и
драгоценно украшение на
мъченическата Украинска
православна църква.
Ударът по обителта е
удар по най-многочисле-
ното вероизповедание в
Украйна, удар по правос-
лавния украински народ и
целокупната Православна
църква - удар по живото
Христово тяло.

Дали наред с възприе-
тото наследство от съвет-
ската власт на собстве-
ност върху светата оби-
тел, което положение
само по себе си е проб-
лематично, сегашните
управляващи в Украйна
не са възприели и този
рецидив от миналото за

отново Господ Иисус
Христос не стои на съд
пред Пилат, нека имаме
предвид и категоричната
развръзка на едно такова
светотатствено деяние,
каквато развръзка мно-
гократно ни е засвидетел-
ствана в историята на
Църквата.

Свещеноначалието и
духовенството на Украин-
ската православна църк-
ва е неизменно със своя
народ, понася всички
трудности на войната,
окуражава и насърчава
войнството в защита на
своята родина, събира
помощи и обгрижва
пострадалите и нуждае-
щите се, като във всички
тези действия показва
своята лоялност към
правителството на своята
страна и пълното единст-
во и подкрепа на своя
украински народ.

Изказваме своята
пълна подкрепа

на Киево-Печерското
монашеско братство,
застрашено да бъде
насилствено изселено от
обителта на своето покая-
ние!

Обръщаме се към
държавните власти в
Република Украйна с
призив за ненамеса в
църковните дела, за
спазване на принципа на
отделеност на държавата
от църквата. Призоваваме
да се запази Киево-
Печерската лавра в
нейното единствено и
уникално предназначени-

ето като място за богос-
лужение и обитаване на
монашестващи на кано-
ничната Църква.

Днес в Киево-Печерс-
ката лавра живеят над
200 монаси и послушни-
ци. Това са духовниците,
които със самоотвержен
труд и с подкрепата
на богомолния народ,
през последните тридесет
години въздигат светата
обител и множеството
храмове в нея от
руините наследени от
атеистичния режим. Те не
бива да бъдат лишавани
от тяхната обител на
покаяние и молитва.
Техните молитви са опора
за всички нас през тежки
изпитания.

В Лаврата се намират
и Киевската духовна
академия и семинария, в

които се обучават мно-
жество студенти и семи-
наристи. Това са бъдещи-
те клирици и служители
на Църквата. Те не бива
да бъдат лишавани от
правото на образование.

Киево-Печерската
лавра е благодатна сък-
ровищница за милионите
вярващи от целия право-
славен свят. Съединяваме
нашите недостойни
молитви с молитвите
на всички просияли в
святост Киево-Печерски
преподобни отци и
всички православни
християни по света за
запазване на Светата
обител от посегателства и
запазване в нея на нас-
тоящето монашеско
братство и духовен жи-
вот. Господи, спаси и
съхрани!

Украински военни на територията на Киево-Печeрската лавра

Снимка Служба за безопасност на Украйна

� Константийски епископ Михаил, игумен на
Чекотинския манастир "Св. Архангел Михаил", с братя

Архим Йоан, игумен на Правешки манастир
"Св. Теодор Тирон", с братя

Архим. Назарий, игумен на манастир "Св. Троица",
гр. Априлци, с братя

Архим. Йоан, игумен на Чипровския манастир
"Св. Йоан Рилски", с братя

Архим. Нифонт, игумен на Лопушанския манастир
"Св. Йоан Предтеча", с братя

Ставр. ик. Емил Якимов, и.д. игумен на манастир
"Св. Троица", гр. Етрополе

Монахиня Касиана, игумения на Врачешки манастир
"Св. Четиридесет мъченици", със сестри

Монахиня Таисия, игумения на Клисурската света
обител "Св. Кирил и Методий", със сестри

Монашеско сестринство на Раковишкия манастир
"Св. Троица"

запада до руини.

След разпада на
Съветския съюз, новата
държавна власт в Украй-
на запазва в своя полза
собствеността върху
обителта. Монашеското
братство е принудено да
получи достъп до храмо-
вете и монашеските
здания посредством
договорни отношения с
държавното учреждение
Национален резерват

незачитане правото
на свобода на
вероизповедание?

Задавайки си риторич-
ния въпрос - дали днес

Обръщението е публикувано на страницата
на Видинската митрополия във Фейсбук

Заглавието и подзаглавието са на ЗЕМЯ
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Армения и Турция
ще отворят за постоянно
гранични пунктове
помежду си - за първи
път от 30 години. Това
предаде ДПА, като се
позова на арменски
официални представители.
Първоначално това ще
стане само за дипломати
и граждани на трети
страни - до началото на
туристическия сезон. От
ДПА припомнят, че през
февруари Анкара за пръв
път отвори границата, за
да пропусне хуманитарна
помощ и спасителни
екипи от Армения след
силните земетресения,
разтърсили турско-
сирийската граница.

Първият
голям пожар за сезона в
Източна Испания продъл-
жава да гори от четвър-
тък. Периметърът на огъня
се запазва около 40 км, а
топлото време и вятърът
благоприятстват разпрост-
ранението му въпреки
усилията на огнеборците
да го потушат. Органите
на централното правител-
ство и местната власт
правят всичко по силите
си, за да осигурят доста-
тъчно ресурси за потуша-
ването на първия голям за
сезона пожар в района на
Кастейон, но засега
безуспешно. При темпера-
тури от 28 градуса и
силни пориви на вятъра
на места от 60 км/ч
овладяването му се
оказва трудно постижимо.
До този момент са
изгорели 40 000 дка гора.
В региона на Валенсия са
евакуирани 1500 души, а
в Арагон още 250.

Двама души
са били убити след
стрелба в Хамбург, пише
в."Билд". Според издание-
то полицията е била
извикана малко преди
полунощ в неделя. Засега
полицията не дава
подробности за извърши-
теля.

Най-малко
23-ма души загинаха и
десетки бяха ранени,
когато мощно торнадо и
силни гръмотевични бури
връхлетяха отдалечен
район по делтата на река
Мисисипи в САЩ късно
вечерта в петък, причиня-
вайки значителни разруше-
ния на повече от 160 км и
събори електропроводи.
Предполага се, че има
затрупани хора под
развалините на сгради,
съобщи ABC News в събота,
цитирайки местните и
федералните власти.
Издирвателни и спасителни
операции са в ход в
окръзите Шарки и Хъмф-
рис, се казва в информа-
ция на Агенцията за
управление на извънредни
ситуации на Мисисипи.
Бяха издадени редица
предупреждения за торнадо
в целия щат, заедно с
предупреждения за силни
ветрове и градушка "до
размера на топки за голф".

Броят на престъпления-
та в Германия се е увели-
чил с 11,5% миналата годи-
на в сравнение с предход-
ната, съобщи германският
в. "Велт ам зонтаг", като се
позова на полицейска ста-
тистика за престъпността.
Очаква се министърката на
вътрешните работи на Гер-
мания Нанси Фезер да
представи полицейския док-

Ïðåñòúïíîñòòà â Ãåðìàíèÿ ñå å ïîâèøèëà ñ 11,5 íà ñòî ïðåç 2022 ã.
лад в четвъртък, отбелязва
ДПА.

"Велт ам зонтаг" съобща-
ва, че в цялата страна са
били извършени около 5,6
млн. престъпления. Броят
на случаите е с 3,5% по-ви-
сок, отколкото през 2019 г.
- годината преди началото
на пандемията. Броят на за-
подозрените също се е уве-
личил с 10,7% до около 2,1

млн. в сравнение с 2021 г.
Данните показват увели-

чаване на броя на непълно-
летните лица, заподозрени в
извършване на престъпле-
ния, като броят им е достиг-
нал 93 095 души, което е уве-
личение с 35,5%. През 2019
г. те са били 72 890, като ед-
на от причините за увеличе-
нието е, че ученици разпрос-
траняват в чат групи снимки

и видеоклипове, съдържащи
детска порнография, пише
германското издание. Ми-
нистърът на вътрешните ра-
боти на провинция Северен
Рейн-Вестфалия е призовал
на следващата конференция
на вътрешните министри на
германските провинции да
бъде обърнато внимание на
насилието сред децата и
младежите. ç

Снимки Интернет
Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп подчерта на митинг на свои
поддръжници в Уейко (Тексас), че именно той е започнал да доставя

оръжие на Украйна. "Дадох им стотици и стотици "Джавелин" (противо-
танкови ракетни системи - бел. ТАСС)", каза той. Тръмп добави, че

неговият предшественик Барак Обама е изпратил само "възглавници" в
Киев, имайки предвид несмъртоносно оборудване. Тръмп повтори

обещанието си да разреши конфликта в Украйна в рамките на 24 часа,
ако бъде преизбран за президент през 2024 г. "Когато стана президент,
ще постигна това за 24 часа", каза той. По-рано той е заявявал, че ще

разреши конфликта в Украйна за кратко време, ако бъде преизбран,
но никога не е уточнявал как възнамерява да постигне това. Руският

президент Владимир Путин и китайският президент Си Дзинпин
обсъдиха световния ред през следващия век по време на държавното
посещение на китайския лидер в Москва, заяви бившият президент на
САЩ Доналд Тръмп. "Видяхте президента Си, умен, и президента Путин,

умни, много умни хора, да стоят и да обсъждат световния ред за
следващите сто години", каза Тръмп. Според него Русия и Китай вече

са единни. По думите му, САЩ са деградирали до нивото на "бананова
република" при сегашната американска администрация. Доналд Тръмп

заяви още, че е "най-невинният" човек в историята на страната.
По думите му, след проверка на 11 млн. страници различни документи,
свързани с него, включително данъчните му декларации, представители

на прокуратурата не са открили нищо осъдително.

От стр. 1

Военнопромишления
комплекс на Русия се
развива в много бързи
темпове, които изненада-
ха мнозина. В Русия
произвеждаме три пъти
повече боеприпаси, откол-
кото тези, които подклаж-
дат конфликта, отбеляза
Владимир Путин. Той каза,
че в новата стратегическа
концепция на Северноат-
лантическия алианс из-
рично се говори за плано-
вете за развитие на
отношенията със страните
от Азиатско-Тихоокеанския
регион и за намеренията
за създаване на "глобален
НАТО".

"Самите западни анали-
затори - не ние, те -
казват, че Западът започва
да изгражда нова ос,
подобна на тази, която
беше създадена още през
30-те години на миналия
век от фашистките режими
в Германия и Италия и
милитаристична Япония",
подчерта руският прези-
дент. "Заплаха, разбра се,
има. Знаем за плановете
да се достави оръжие на
Украйна, включително и
1 милион снаряди. Много
ли е това или малко? Но в
САЩ произвеждат 14 - 15
хиляди снаряда за месец.
На ден армията на Украй-
на използва около 5000",
каза Путин. Въоръжените
сили на Русия използват
доста повече. Не искам да
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давам рационална оценка
на решенията на различни
нива на военното управле-
ние. Знаем, че Министерс-
твото на отбраната и ГЩ
трябваше да въведат
лимити. Но военнопромиш-
ления комплекс на Русия
се развива в много бързи
темпове, които изненадаха
мнозина.

В Русия произвеждаме
три пъти повече боеприпа-
си, отколкото тези, които
подклаждат конфликта,
които ще изпращат в

Украйна 420 - 440 танка.
Ние ще произведем и
модернизираме 1600. Ще
имаме три пъти повече.
При авиацията преимущес-
твото е 10 пъти, каза
Пунин.

Същевременно прези-
дентът на Украйна Володи-
мир Зеленски каза в
интервю за японското
издание "Йомиури шимбун",
че пролетното контранас-
тъпление на въоръжените
сили на Украйна се отлага,
тъй като Украйна няма

оръжия и боеприпаси.
Според украинския лидер
офанзивата е била плани-
рана за пролетта, но сега
на въоръжените сили на
Украйна им липсват по-
специално боеприпаси и
бойни самолети. Очаква се
предоставените от Герма-
ния и други страни танкове
да стигнат до фронта през
април, пише японското
издание. Ситуацията с
боеприпасите във въоръже-
ните сили на Украйна
обаче е много тежка, каза
президентът на Украйна.
Според него руските
военни ежедневно използ-
ват около три пъти повече
боеприпаси от въоръжени-
те сили на Украйна, "а ние
чакаме боеприпаси от
страните-партньори". Без
снаряди и ракети е невъз-
можно да започнем офан-
зива, каза той.

Миналата седмица 17
страни от ЕС и Норвегия
се съгласиха да увеличат
производството на боеп-
рипаси за Украйна, като
обещаха да й осигурят
един милион снаряда
през следващата година.
Въпреки това, всички тези
планове едва ли ще
променят ситуацията в
близко бъдеще - Украйна
се нуждае от боеприпаси
от вече наличните запаси
на западните армии, тъй
като производството на
нови снаряди ще отнеме
много време. ç

Русия е сключила споразумение с Беларус за разполагане на
тактически ядрени оръжия на територията на страната, заяви руският
президент Владимир Путин. Подобна стъпка не би нарушила прави-

лата за неразпространение на ядрени оръжия, посочи Путин и
добави, че САЩ са разположили ядрени оръжия на територията на
европейските си съюзници. Беларуският президент Александър

Лукашенко отдавна повдига въпроса за разполагане на тактически
ядрени оръжия в Беларус, която граничи с Полша, каза Путин.

"Договорихме се с Лукашенко, че ще разположим тактически ядрени
оръжия в Беларус, без да нарушаваме режима на неразпростране-

ние", каза още руският президент.
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ОБЩИНА  СРЕДЕЦ
8300 Средец, обл. Бургас пл. „България“ 8,

кмет: 05551/6990: централа: 05551/6996 факс: 05551/7725 e-mail: info@sredets.bg ; web: http://sredets.bg

Община Средец, гр. Средец, област Бургас на основание Заповед № 237 от 23.03.2023 г. на Кмета на
община Средец, обявява търг с тайно наддаване за продажба на общински имот, а именно:

 Урегулиран поземлен имот XVІІ (седемнадесет римско) в кв. 137 (сто тридесет и седми), целият с площ
от 771 кв. м (седемстотин седемдесет и един квадратни метра) по плана на град Средец, при граници на
имота: улица, УПИ XVІІІ, улица, УПИ XVІ, УПИ XV и улица, с начална тръжна цена в размер на 12 640,00 лв.
/без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер на 1264,00 лв.

Търгът ще се проведе на 13.04.2023 г. от 10:00 ч. в зала № 202 в сградата на община Средец.
Цената на тръжната документация за имота е в размер на 36,00 лв. с ДДС, внесена до 16:00 ч. на

11.04.2023 г.
Документи за участие в търга се подават в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 11.04.2023 г.
Определеният депозит за участие се внася в касата на Общината или по банкова сметка на община

Средец BG53BPBI79373347649603 BIC: BPBIBGSF - БПБ Средец до 16:00 ч. на 11.04.2023 г.
При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторен търг ще се проведе на 20.04.2023 г. при

същите условия.
Пълна информация за търга: www.sredets.bg., информационното табло на Общината и тел: 05551/7730

Втората студена война
може да се окаже по-опас-
на от първата, предупреж-
дава бившият държавен сек-
ретар на САЩ Хенри Кисин-
джър в интервю за в. "Мун-
до", публикувано късно в съ-
бота. Втората студена вой-
на може да започне между
САЩ и Китай, прогнозира
бившият държавен секретар.

Според Кисинджър една
от причините, поради кои-
то втората студена война

Êèñèíäæúð: Âòîðàòà ñòóäåíà âîéíà
ìîæå äà ñå îêàæå ïî-îïàñíà îò ïúðâàòà

може да се окаже по-опас-
на, е обстоятелството, че
Китай и САЩ разполагат
със съпоставими икономи-
чески ресурси - нещо, кое-
то, по думите на бившия
държавен секретар, не е би-
ло налице в първата Студе-
на война. Вашингтон и Пе-
кин имат общото задълже-
ние да направят така, че да
не се стига до катастрофа-
лен сблъсък, изтъква Кисин-
джър. ç

Суданският лидер ген. Абдел Фатах Бурхан каза вчера, че армията на
Судан ще бъде под ръководството на ново гражданско правителство.
Бурхан допълни, че страната му ще сформира военни сили, които ще са
независими от политиката и които ще се ползват с доверието на
суданския народ в изграждането на модерна и демократична държава.
Той направи изявлението си преди среща, свързана със сигурността и
военните реформи в столицата Хартум. Повече от година след като бе
извършен военният преврат, армията и нейните бивши граждански
партньори, както и други политически сили, се съгласиха за оформяне на
рамка за създаване на ново временно правителство и да напишат нова
конституция, която ще бъде представена следващия месец.

Гърция отбеляза националния си празник в събота с внушителен
военен парад в столицата Атина. Ученици шестваха с черни ленти в

памет на загиналите при железопътната катастрофа от края на
февруари. Атина демонстрира отбранителна мощ с новите военни
самолети, които прелетяха над столицата по повод националния
празник на страната. В парада участваха представители на всички

видове войски. В останалата част на страната се проведоха ученичес-
ки манифестации, като децата бяха с черна траурна лента в памет на

загиналите при железопътната катастрофа от края на февруари.
Гърция отбелязва 202 г.от началото на освободителното въстание и

създаване на независима държава.

Кризата промени
навиците на гърците да
пият кафе, като високите
цени ограничиха клиенти-
те дори на кафенетата.
Ресторантите имат посети-
тели предимно през
почивните дни, което не е
достатъчно, за да се
покрият разходите на
заведенията, сочи проуч-
ване на Съюза на потре-
бителите, цитирано от
БНР.

Повече от половината
гърци се ограничават в
купуване на кафе от
заведения, сочи последно
проучване. Пиенето на
кафе навън е част от
традицията на социалните
контакти в страната,
посочват психолози.
Цената на кафето се
покачи от 30 процента до
двойно по-скъпо в зави-
симост от категорията на
заведението. Вече 54
процента от гърците са
ограничили или напълно
са спрели да си купуват
кафе навън, а 95 процен-
та отчитат, че цените са
прекалено високи. Спо-
ред собствениците на
кафенета върху продаж-
бата на тази напитка е
наложен извънреден
потребителски данък,

Ãúðöèòå ìàñîâî íå ïèÿò
êàôåòî ñè â çàâåäåíèÿ

Àòèíà ðåãèñòðèðà
72 íà ñòî ïî-âèñîêè
ïðèõîäè îò
òóðèçìà
ïðåç ÿíóàðè

Снимки Интернет

Хенри Кисинджър, който на
27 май ще навърши 100 г.,
е съветник по националната
сигурност на президента на

САЩ (1969 - 1975 г.),
държавен секретар на САЩ
(1973 - 1977 г.) и носител

на Нобелова награда за
мир за 1973 г. заедно с Ле

Дък Тхо. Известен е като
човека, изиграл съществена

роля в подобряването на
отношенията на САЩ с

Китай. Получава Нобелова-
та награда за мир през

1973 г. за приноса си за
прекратяване на Виетнамс-

ката война.

който рефлектира върху
високата цена.

Гърците са принудени
да си правят вкъщи кафе,
което пият на работното
място, но им липсват
контактите с приятели,
казват участниците в
проучването. Въпреки
това повече са клиентите
в кафенетата, отколкото в
ресторантите, където са
необходими повече разхо-
ди. Активно работят само
заведенията за обществе-
но хранене, където се
предлагат сандвичи,
докато традиционните
таверни имат клиенти
предимно през почивните
дни.

Приходите от туризъм
в Гърция са се увеличили
със 72 процента през
януари, което се равнява
на 224,2 млн. евро, в
сравнение с приходи от
130,5 млн. евро през
същия месец миналата
година, според данни от
Националната банка на
Гърция. Това предаде за
БТА гръцката агенция АНА-
МПА. Балансът на турис-
тическите услуги през
януари е показал изли-
шък от 26,3 млн. евро, а
излишъкът през януари
2022 г. е бил 44 млн.

евро. Плащанията за
пътувания също са се
повишили със 129 процен-
та (януари 2023 г. - 197,9
млн. евро, януари 2022 г. -
86,4 милиона). Увеличени-
ето на приходите от
пътувания се дължи на
86,1 процента покачване
на входящите пътнически
потоци, тъй като средните
разходи за пътуване са
намалели със 7,6 процен-
та. Нетните приходи от
пътувания компенсират
1,1 процента от дефицита
на стоки и допринасят за
9,8 процента от общите
нетни приходи от услуги.

Приходите от пътува-
ния от жители на страни
от ЕС са се увеличили с
23,7 процента до 95,1
милиона евро, докато
приходите от страни
извън ЕС са нараснали
със 141,4 процента (януа-
ри 2023 г. - 128,9 млн.
евро, януари 2022 г. - 53,4
милиона). Увеличението
на постъпленията от ЕС
се дължи на увеличение с
31,3 процента на постъп-
ленията от жители на
страни от еврозоната
(януари 2023 г. - 80,7
милиона евро, януари
2022 г. - 61,5 милиона),
тъй като постъпленията от

жители извън еврозоната
са спаднали с 6,9 процен-
та до 14,3 млн. евро. По-
конкретно, сред основни-
те страни на произход от
еврозоната, постъпления-
та от Германия са се
увеличили с 13,3 процента
до 22,3 милиона евро,
както и постъпленията от
Франция със 168,4 про-
цента до 12,1 милиона.

Що се отнася до страни-
те извън ЕС27, постъпле-
нията от Великобритания
са се увеличили с 48,3
процента до 20,2 милио-
на евро, докато постъп-
ленията от САЩ са
нараснали с 10,4 процен-
та до 8,1 милиона. Пос-
тъпленията от Русия са
намалели с 67,5 процента
до 0,4 млн. евро. ç
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Волейболната
федерация с
нов
Управителен
съвет

Îòáîðúò íà Íåôòîõèìèê çàâúðøâà
ðåäîâíèÿ ñåçîí íà âúðõà

Лидерът във временно-
то класиране Нефтохимик
(Бургас) победи като гост
Добруджа с 3:0 гейма в
среща от 21-вия кръг на
волейболната Суперлига.
Така състезателите на
Атанас Петров почти
сигурно ще приключат на
върха в края на редовния
сезон, като в последния
кръг на 29 март ще прие-
мат Черно море. Аксел
Трухчев стана топ реали-
затор с 20 точки и взе
наградата за играч на
мача. За Добруджа Георги
Михалев записа 12 точки.

ЦСКА постигна лесен
успех над Марек Юнион-
Ивкони с 3:0 гейма. Звез-
дата на "червените" Дими-
тър Димитров записа 16
точки и стана първият
състезател, който преми-
нава границата от 500
точки за сезон 2022/2023
в Суперлигата. Преди
началото на двубоя срещу
дупничани, диагоналът на
ЦСКА имаше 492 точки.

Màðîêî ëèêóâà â êîíòðîëàòà
ñðåùó Áðàçèëèÿ

Новият старши треньор на Ба-
йерн Томас Тухел ще взима
10 - 12 милиона евро годишно,
твърди "Билд". 49-годишният гер-
мански специалист е получавал
по 15 милиона евро в Челси, от-
където беше освободен след на-
чалото на сезона. В петък Ба-
йерн се раздели с Юлиан Нагелс-
ман, а на негово място беше наз-
начен Тухел.  Договорът му е до
лятото на 2025 година.

Президентът на Байерн Херберт
Хайнер коментира решението на
клуба да освободи Юлиан Нагелс-
ман. Няколко дни преди това са-
мият той обяви, че специалистът
има дългосрочен контракт и клубът
му има пълно доверие. "Това беше
седмица след мача с Аугсбург, че-
тири дни преди Леверкузен. Иска-
ше ми се Юлиан да остане, той е
топ треньор. Но футболът е спорт
на резултатите. Когато няма резул-
тати, трябва да анализирате ситуа-
цията. Леверкузен ни накара да пре-
осмислим нещата", обясни Хайнер
пред MagentaTV, визирайки загуба-
та с 1:2 на "БайАрена".

"Разговаряхме дълго и в край-
на сметка и тримата (с Оливер
Кан и Хасан Салихамиджич - б.а.)
бяхме на мнение, че трябва да
реагираме, за да не застрашим
целите си - слава богу все още

Çàïëàòàòà íà Òîìàñ Òóõåë â Áàéåðí
å 12 ìèëèîíà åâðî

Волейболистите на Нефтохимик са недостижими на върха във временно-
то класиране със 17 победи, 4 загуби и 51 точки, като печелят първото
място в редовния сезон. Така бургаският тим си гарантира също така
минимум бронзовите медали след края на предстоящите плейофи

Благодарение на този
успех ЦСКА се утвърди на
пета позиция кръг преди
края на редовния сезон,
като в актива си състеза-
телите на Александър
Попов имат 15 победи и 6
загуби. За Играч на мача
беше избран Симеон
Александров с 12 точки, а
за Марек Иван Тасев
отбеляза 8.

Монтана Волей записа
победа с 3:0 гейма срещу
столичния Славия. Това е
12-и успех за състезатели-
те на Даниел Пеев, които
заемат седмо място във
временното класиране.
Пред собствена публика
монтанчани напълно
диктуваха ритъма на игра,

като в нито един от
геймовете не допуснаха
напрежение. Най-резулта-
тен стана Димитър Кал-
чев с 11 точки, а за
"белите" Васил Николов
завърши с 8.

Действащият шампион
Хебър (Пазарджик) спече-
ли с 3:1 като гост на
Берое. Тимът на Камило
Плачи преминава през
труден период с много
контузени състезатели, но
успя да покаже по-голяма
класа в решаващите
моменти на двубоя. При
резултат 24:24 в четвъртия
гейм гостите от Пазар-
джик успяха да вземат
две поредни точки и да се
поздравят с крайния

успех, който ги изкачва на
трето място във времен-
ното класиране един кръг
преди края на редовния
сезон.

Спас Байрев от Берое
стана най-добър реализа-
тор с 31 точки. За Хебър
най-много записа Тодор
Алексиев (21), а за Играч
на мача беше избран
Николай Николов (10).

Черно море загуби от
гостуващия Дея спорт
(Бургас) с 0:3 гейма.
Левски спечели гостуване-
то си на Пирин с 3:2, след
като успя да стигне до
15:13 в тайбрека на петата
част и да триумфира.
"Сините" остават на второ
място с 47 точки, колкото
имат и шампионите от
Хебър (Пазарджик), но с
16 победи и 5 загуби.
Пирин е осми с 23 точки
(7 победи, 14 загуби).

В същото време Общо-
то събрание на Българска-
та федерация по волейбол
(БФВ) избра новите
членове на Управителния
съвет на заседание, което
продължи повече от 6
часа.  УС вече се състои
от 16 членове. Досега
броят им беше 25. След
гласуване на 94 делегати
на форума членове на УС
стават (изброяването е по
азбучен ред): Александър
Попов, Александър Маджу-

ров, Александър Иванов,
Борислав Кьосев, Венис-
лав Йонев, Давид Дави-
дов, Евгени Иванов,
Живко Желев, Ивайло
Константинов, Илия
Динков, Красимир Илиев,
Николай Иванов, Огнян
Томов, Петър Кънев, Сашо
Йовков и Станислав
Николов. Те ще завършат
мандата до 2024 година.

Друга важна новина от
Общото събрание е, че бе
приет рекорден проекто-
бюджет на федерацията
за 2023 г., а именно 10 403
456 лв. Финансирането от
Министерството на спорта
е 4 706 456 лв. Приходите
от стопанска дейност са
3,3 млн. лева, а от регла-
ментирана дейност - 2 350
000 лв. Най-големият
разход е за европейското
първенство за мъже, на
което Варна е един от
домакините. 1,2 милиона
евро е само таксата към
Европейската конфедера-
ция CEV. Всички разходи
по организацията и про-
веждането на първенство-
то са над 1,3 милиона
лева.

Първенството трябва-
ше да се проведе в
новата зала в Бургас, но
на този етап това няма
как да се случи, тъй като
съоръжението още не
функционира.ç

Сензацията на последното све-
товно първенство Мароко постиг-
на престижна победа с 2:1 срещу
Бразилия в контролна среща, иг-
рана в Танжер. Четвъртите от Мон-
диал 2022 отново показаха, че ус-
пехът им в Катар въобще не бе
случаен и изиграха много силен мач
срещу "селесао".

Двубоят беше първи за бразил-
ците след световното първенство,
където отпаднаха на четвъртфина-
лите от Хърватия. Временният се-

лекционер Рамон Менезеш остави
Неймар и Алисон извън състава за
приятелския мач срещу Мароко.

Софиан Буфал в 29-ата и Аб-
делхамид Сабири в 79-ата минута
се разписаха за домакините, а то-
чен за гостите беше Каземиро в
67-ата минута.

На 28 март Мароко ще играе
контрола и с Перу в Мадрид. Бра-
зилия пък няма друга планирана
проверка през паузата за нацио-
налните отбори.ç

Група "A"
Шотландия - Кипър 3:0

1:0 Джон Макгин (21), 2:0 Скот Мактоминей (87), 3:0 Скот
Мактоминей (90+3)
 Испания - Норвегия 3:0

1:0 Дани Олмо (13), 2:0 Хоселу (84), 3:0 Хоселу (85)
Група "D":

Армения - Турция 1:2

1:0 Озан Кабак (10-автогол), 1:1 Оркун Кьокчу (34), 1:2 Керем
Актюркоглу (64)
Хърватия - Уелс 1:1

1:0 Андрей Крамарич (28), 1:1 Нейтън Броудхед (90+3)
Група "I":
Беларус - Швейцария 0:5

0:1 Ренато Щефен (4), 0:2 Ренато Щефен (17), 0:3 Ренато Щефен
(29), 0:4 Гранит Джака (62), 0:5 Зеки Амдуни (65)
Израел - Косово 1:1

0:1 Ели Даса (36-автогол), 1:1 Дор Перетц (56)
Андора - Румъния 0:2

0:1 Денис Ман (35), 0:2 Денис Алибек (50)

Ðåçóëòàòè â êâàëèôèêàöèèòå çà Åâðî 2024

имаме шанс за трофей и в трите
състезания", продължи Хайнер.

Босът на баварците коменти-
ра и назначението на Томас Ту-
хел. "Това определено е правил-
ното решение. Искахме да го има-
ме преди години и тогава не се

получи. Той доказа, че може да
бъде успешен начело на големи
клубове в чужбина. Мисля, че ни-
кой не може да не се съгласи,
че Тухел е един от способните
треньори в Европа", заяви Хер-
берт Хайнер.ç

49-годишният германец Томас Тухел поема Байрен преди четвъртфинала
от Шампионската лига срещу Манчестър Сити на 11 април
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Техническият директор
на БФС Георги Иванов в
интервю за предаването
"Арена спорт" коментира
първата евроквалифика-
ция на България срещу
Черна гора, загубена от
"лъвовете" с 0:1 в Разг-
рад. "След назначаването
на Младен Кръстаич сме
начертали един път с
млади футболисти. Зна-
ем, че пътят е труден, но
знаем къде е бъдещето.
С тези играчи без опит
не можем да очакваме
всеки път да побеждават.
Това, което видях, е, че
футболистите дадоха
всичко от себе си, може
би и малко класа не им
достигна, малко и шанс,
но това е пътят, това е

бъдещето, които ние ще
следваме", започна Гонзо.

"Няма напрежение към
Кръстаич. Знаем, че това е
труден процес. Само
чуждестранен треньор
можеше да направи това
подмладяване. Без човек
да поеме риск, няма как да
спечелим. Липсва ни класа

При Младен Кръстаич се
работи строго професионално
в националния отбор,
отбеляза техническият
директор на БФС

на базата на опит. Откак-
то е дошъл Кръстаич, се
работи строго професио-
нално в националния
отбор. Имаме още седем
срещи, в крайна сметка
нищо не е приключило
след загубения първи
мач", коментира още
Иванов.

Според техническия
директор след две-три

Георги Иванов критикува метода на работа в клубовете. "От лидера в
класирането на Първа лига - ЦСКА, няма нито един футболист в
националния отбор… Там от 11 души 10 са чужденци", коментира

бившият голмайстор.

години ще имаме нацио-
нален отбор, който ще
бъде 10 години на високо
ниво - "Всичко, което се
прави във футбола, с
детско-юношеските школи,
ще трябва време да се
изкара добри футболисти.
Големият проблем е, че
прекалено много чужден-
ци играят в българското
първенство, не се дава
път на младите играчи, в
крайна сметка всички са
виновни в българския
футбол. Трябва да създа-
дем футболисти на средно
европейско ниво. В ДЮШ
много от треньорите не
мислят как да развиват
качеството на играчите,
това е големият проблем,
президентите неглижират
школите, защото изисква
време. Дори и да не се
класираме за Евро 2024,
ще имаме готов отбор, с
една група от 13 - 15
играчи, минали по десе-
тина мача в националния
тим, минали са през
всички тези системи",
оптимист е Георги Ива-
нов. ç

"Òðèêîëüîðèòå" ñòàðòèðàõà
ñúñ çàãóáà

България започна със загуба квалификациите за европейското
първенство по футбол в Германия през 2024 г. "Трикольорите" отс-
тъпиха с 0:1 на Черна гора в Разград. Победното попадение за
гостите вкара Никола Кръстович в 70-ата минута.

В другата среща от група  "G" Сърбия победи Литва с 2:0
Програмата за днес от 21,45 часа: Черна гора - Сърбия и

Унгария - България

Капитанът на Лудогорец Ан-
тон Недялков не замина с на-
ционалния отбор за Унгария за
втората квалификация на на-
шите по пътя към Евро 2024.
Двубоят е тази вечер от 21,45
часа на стадион "Пушкаш Аре-
на" в Будапеща.

Недялков има травма в пе-
тата и пропусна загубата от
Черна гора (0:1) в петък. На-

Àíòîí Íåäÿëêîâ îòïàäíà îò
ñìåòêèòå íà ñåëåêöèîíåðà

Президентът на Славия Вен-
ци Стефанов критикува остро
пред БЛИЦ част от национали-
те ни, които загубиха с 0:1 до-
макинството на Черна гора в
първата среща от квалифика-
циите за Евро 2024.  "Да, чуде-
са не стават толкова лесно, но
може би някои момчета прего-
ряха. Липсата на опит си каза
думата, допуснаха грешки. Фа-
талната обаче дойде от Филип
Кръстев, не от някой друг. От
него стана проблемът за гола
на Черна гора. Да, казваш, че
Кръстев имал желание. Така е,
но това са мачове, в които не
може да показваш колко си ве-
лик и техничен, още повече пред
наказателното ни поле. Начи-
нът, по който подходи и му отк-
раднаха топката, беше безот-
говорен", коментира Венци Сте-
фанов.

"За какво да се обаждам на
Филип, та той нали ме съди. Да,
неприятно е, но да е жив и здрав,
да работи. Според мен трябва-
ше да остане в Европа, за да
стане футболист. Връщането му

Ôèëèï Êðúñòåâ å âèíîâåí çà ãîëà íà ×åðíà ãîðà, ñìÿòà Âåíöè Ñòåôàíîâ

деждите на селекционера Младен
Кръстаич бяха да може да разчи-
та на опитния защитник. Недял-
ков беше в лагера на "трикольо-
рите" в Разград, но не успя да се
възстанови за гостуването в Ун-
гария.

Националите ни отлетяха от
Варна за Будапеща вчера. Деле-
гацията е водена от президента на
БФС Борислав Михайлов.ç

Вицепрезидентът на БФС Йор-
дан Лечков изрази мнение на
тръгване за Унгария, че съпер-
никът е фаворит в нашата гру-
па. Лечков каза, че задачата на
България става доста по-слож-
на след загубата като домакин
от Черна гора (0:1). "Не започ-
нахме добре. Момчетата бяха
доста притеснени и сковани, не
знам точно какво са коментира-

Ìîì÷åòàòà áÿõà äîñòà ïðèòåñíåíè è ñêîâàíè
ñðåùó ×åðíà ãîðà, òâúðäè Éîðäàí Ëå÷êîâ

ли с треньорското ръководство,
но напрежението се оказа фак-
тор. Имахме положения. Мисля,
че по-опитните футболисти изв-
лякоха максималното и взеха три-
те точки", каза Лечков.

"За мен Унгария е много до-
бър отбор. Както и друг път съм
казвал - изпускаме питомното и
сега ще гоним дивото. Дано се
представят добре, всичко зависи

от футболистите. Ако си повярват
и играят добре, всичко е възмож-
но.

Трябва да се гледа мач за мач.
Предният мина, казахме няколко
приказки, сега говорим за този,
който предстои. За мен Унгария е
фаворит в групата, имат добри
футболисти. Не съм гледал Сър-
бия и не си позволявам да давам
оценка", заяви Лечков.ç

в Левски е фатална грешка", доба-
ви бившият член на Изпълкома по
адрес на халфа на "сините". Кръс-
тев бе юноша на Славия.

"Вижте как Петко Христов се
държи - възпитание и мъжество.
Другите ни национали трябва да
бъдат като него. И когато го има
мъжеството, тогава ще има резул-

тати. Това имам предвид, като
критикувам Филип Кръстев", под-
черта Венци Стефанов.

"Георги Русев много добре се
включи, Вальо Антов също добре
се представи. Браво и на врата-
ря Наумов, който спаси каквото
трябваше. За гола не можем да
го виним. Започналите титуляри

Християн Петров и Иван Йорда-
нов очевидно прегоряха. Треньо-
рът Младен Кръстаич решава кой
да играе, той си носи отговор-
ността. А дали Наумов или Свет-
льо Вуцов - и двамата са добри.
И Светльо да беше пазил срещу
Черна гора, също щеше да се
представи на високо ниво. Ка-
чествата му са безспорни", про-
дължи босът на Славия.

"Очаквахме повече обаче от
Космонавта (Георги Десподов -
б. р.) и от Спас Делев. Силата
им беше в свирката. Повече се
разправяха и се караха, откол-
кото да дават пример. Защо да
обиждам Десподов? Нали някои
го наричат Космонавта. Той има-
ше две отигравания по-добри, но
от него се очаква много повече,
капитан е. Май повече са му пре-
тенциите, а по-малко играта. Да,
вкара решаващи голове в някои
мачове, но в този важен двубой
го нямаше. Трябва да знае, че
като е капитан, да заразява ос-
таналите с примера си. Дано в
понеделник срещу Унгария го ви-
дим такъв, какъвто трябва да бъ-

де", добави Венци Стефанов.
"Младен Кръстаич отлично

знае защо е пуснал този или он-
зи. И Георги Русев, и Ради Кири-
лов заслужаваха да играят. В ата-
ка трябва да сме още по-силни.
В халфовата линия трябваше да
има повече хора, които да дават
извеждащия пас. Там не бяхме
на висотата на черногорците. Те
много лесно ги хващаха в капа-
на и не им позволяваха да игра-
ят. Стефан Савич, Йоветич - все
класни футболисти. Сръбската
школа е това, няма какво да се
заблуждаваме. Лошото е, че тръг-
нахме със загуба и тя ще ни те-
жи. Сега унгарците знаят слаби-
те ни страни и ще акцентират на
това в понеделник. Но аз не от-
писвам този цикъл, тепърва ще
има изненади. Сърбите биха, но
Литва не може да бъде мерило.
Смятам, че ще победим Литва и
в двата мача. Двубоите с Унга-
рия и Черна гора са решаващи-
те. В понеделник не трябва да
губим", завърши бившият член на
Изпълкома на БФС Венци Сте-
фанов.ç

21-годишният Филип Кръстев (вдясно) сгреши фатално, след което
футболистите на Черна гора отбелязаха решаващия гол
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Владислав ГУЛЕВИЧ

Ускореният ход на
Швеция и Финландия
към НАТО на Запад бе
наречен отговор на
военните действия на
Русия в Украйна, ка-
то се посочва, че
членството на двете
страни в алианса ще
усили техния отбрани-
телен потенциал .
Всъщност става дума
за съвсем друго - за
създаване на потен-
циална заплаха по пе-
риметъра на Русия.
При това няма съмне-
ние, че ако на тери-
торията на тези стра-
ни се появят бази на
НАТО, Москва ще от-
говори с разполага-
нето на ракетни ком-
плекси, включително
с ядрено оръжие, как-
то и системи на ПВО,
нацелени към терито-
риите на Швеция и
Финландия.

Западни анализато-
ри отбелязват, че ра-
зузнаването на НАТО
e забелязало чувстви-
телно намаляване на
руските войски на
Колския полуостров
след започването на
военната операция. То-
ва според тях радикал-
но променило ситуаци-
ята по границата със
скандинавските стра-
ни и е дало преиму-
щество на натовските
сили. Затова в алиан-
са решиха, че сега е
моментът да затвърдят
положението и да под-
готвят стратегически
плацдарм за евентуа-

лен удар срещу Русия.
В резултат на това за-
почнаха процес за
приемането на Шве-
ция и Финландия в НА-
ТО.

Обявено беше, че
двете страни карди-
нално ще задълбочат
военното си сътрудни-
чество с Норвегия.
Край руската граница
ще се изгради норвеж-
ко-шведско-финландс-
ко трио, което откри-
то и пряко ще заплаш-
ва сигурността на Ру-
сия. "Триото" вече има
зад гърба си истори-
чески прецеденти:
финландците, чиято те-
ритория в онези вре-
мена е влизала в Шве-
ция, фактически са
участвали във всички
руско-шведски войни
на страната на Сток-
холм. Норвежците за-
едно с финландците са
присъствали в армия-
та на Карл XII. Със за-
явленията, които се
правят в Осло, Сток-
холм и Хелзинки, че
тяхното усилено воен-
но партньорство е
следствие от политика-
та на Москва в Украй-
на, се търси евтин те-
атрален ефект. В же-
ланието си да отсла-
бят геополитическите
възможности на Русия
трите страни винаги са
се съюзявали. Този път
сме свидетели на съ-
щото.

Междувременно
апетитите на сканди-
навските съратници
преминаха отвъд обик-
новеното атлантическо

членство. В Осло нап-
ример вече заговори-
ха за възможно пре-
даване на изтребите-
ли Hornet на киевския
режим и за купуване-
то на 54 танка Leopard-
2 за усилване север-
ния фланг на пакта. А
финландският прави-
телствен съветник по
въпросите на Арктика
Яри Вилен заяви, че
Русия повече няма да
бъде канена на обсъж-
дането на арктически-
те проблеми.

Главно геополити-
ческо завоевание от
членството на Швеция
и Финландия на Запад
виждат в превръщане-
то на Балтийско море,
както те казват, във
вътрешно море на НА-
ТО, а Прибалтика - в
удобен плацдарм сре-
щу Русия. Напоследък
в алианса отделят по-
вишено внимание на
региона, тъй като дъл-
гогодишните им опити
да превърнат Черно
море във вътрешно
море на НАТО не се
увенчаха с успах. При-
съединяването на
Крим към Русия през
2014 г. постави кръст
на тези планове. Съ-
щевременно натовски-

те стратези не са се
отказали да наложат
своя контрол над ко-
ридора от Балтийско
до Черно море по ли-
нията Калининград-
Одеса.

На този фон се
очертава антируската
военна стратегия, ко-
ято включва определе-
ни групи страни:

- Наблюдава се
усилване на военното
сътрудничество между
Швеция, Норвегия,
Финландия, Дания и
Германия, от една
страна, с трите при-
балтийски републики -
от друга. Военните в
Талин се хвалят, че ес-
тонските и финландс-
ките ракети могат да
прелитат Финския за-
лив. Литовците искат
германски контингент
да бъде разположен
на тяхна територия на
постоянна основа. Из-
борът неслучайно па-
да върху Бундесвера и
е продиктуван отвън
по стратегически и ло-
гистични съображения.

- Полша и Литва
правят опити за възк-
ресяване от времена-
та на Средновековие-
то на т. нар. Реч Пос-
полита. Германия чрез

Полша се свързва с
Литва и така напълно
се оформя регионален
военнополитически съ-
юз, който териториал-
но обгражда Балтийс-
ко море: Германия -
Полша - Литва - Лат-
вия - Естония - Фин-
ландия - Швеция - Нор-
вегия - Дания.

- Този регионален
блок допълва втория,
в който влизат Румъ-
ния, България и Гър-
ция. Целта е да бъде
затворен пътят на рус-
кия флот от Черно в
Средиземно море. Съ-
единително звено
между двата блока, ко-
ето ги "слепва" геог-
рафски, е третият ре-
гионален блок - Чехия,
Словакия, Украйна и
Молдова.

- Скандинавските
държави в момента ук-
репват бреговата и во-
енноморската си воен-
на инфраструктура.
Прави се всичко, за да
се вземе Балтийско
море под кръстосан
огън. Великобритания
"подпира" тила на
скандинавския блок.
На островното кралс-
тво се опасяват от
свободния преход на
руските военни кора-

би в Северно море.
Особено впечатле-

ние прави готовността
на финландските влас-
ти да привържат стра-
ната към НАТО и да
разрушат многогодиш-
ните й добросъседски
отношения с Русия -
със страната, от коя-
то в течение на десе-
тилетия никога не е
произтичала никаква
заплаха за Финлан-
дия. Това показва до
каква степен външна-
та политика на стра-
ната е подчинена на
интересите на САЩ.
Експортно ориентира-
ните финландски пред-
приятия пострадаха
чувствително от анти-
руските санкции. Сил-
но паднаха доходите в
сферата на услугите,
която заема 60 про-
цента от финландска-
та икономика и която
до голяма степен бе-
ше ориентирана към
руските клиенти.

Обемът на търговс-
ко-икономическото
сътрудничество на
Швеция, Дания и Нор-
вегия с Русия е много
по-малък и затова на
тях им е много по-лес-
но да преминат на
враждебен тон с Мос-
ква. В тази ситуация е
очевидно, че Финлан-
дия бе принудена да
се подчини на двойния
натиск - на англосак-
сонците и на сканди-
навските си събратя.
Твърде странно е, че
двете традиционно не-
утрални страни не си
дават сметка за дест-
руктивните и дори фа-
тални последици, до
които може да доведе
решението им за член-
ство в НАТО.

("Международная
жизнь")

Áúëãàðèÿ å ïîäðåäåíà â
ðåãèîíàëíèòå áëîêîâå çà
êîíôðîíòàöèÿ ñ Ðóñèÿ

В края на миналата
седмица на среща с
представители на Рус-
кия съюз на предпри-
емачите и производи-
телите и с колектива
на авиационния завод
в Улан Уде Владимир
Путин направи изказ-
вания, с които даде
своята оценка за ли-
дерите и политиката на
днешна Европа.

Ние възприехме сло-
восъчетанието "непри-
ятелски страни". То
обаче не отразява точ-
но реалността. Защо-
то става дума за неп-
риятелски настроен
елит в някои страни и
определени лидери.

За съжаление, в мно-
го страни по света по-
литическата система е
такава, че позволява
на повърхността да из-
плуват хора с доста
ниско равнище на об-
разование и на обща

Åâðîïà èçïàäíà â óíèçèòåëíà çàâèñèìîñò
култура. Понякога те не
разбират какво говорят
и какво правят. Резул-
татът, както е извест-
но, е налице. Тяхната
дейност нанася ущърб
на собственото им на-
селение и бизнес.

Освен това, за съжа-
ление, това далеч не
е така, а още по-често
съвсем не е така. Каз-
вам това наистина със
съжаление, защото
ние имаме интерес на-
шите европейски пар-
тньори да са самосто-
ятелни, суверенни и да
са в състояние да взе-
мат решения на база-
та на националните си
интереси.

Така или иначе, ние
живеем в такива усло-
вия, каквито те са в
действителност. В ос-
новата на нашите дей-
ствия винаги е било
желанието да сътруд-
ничим с всички, които

уважават нашите инте-
реси. За съжаление,
през последното десе-
тилетие това уважение
не се прояви никъде от
никого. Напротив, про-
явяваше се само стре-
межът на всяка цена
да се постигнат собст-
вените цели за наша
сметка.

Самите европейски
лидери нееднократно
публично са заявява-
ли, че след Втората
световна война Герма-
ния например никога
не е била суверена
държава в пълния сми-
съл на думата. Съвет-
ският съюз изведе
войските си от ГДР и
фактически преустано-
ви окупацията на стра-
ната, а американците
досега продължават да
окупират Германия.

Но въпросът не е са-
мо в Германия. Според
мен въобще европей-

ците - като цяло, са из-
губили гена си на су-
веренитет, независи-
мост и собствен наци-
онален интерес. Кол-
кото повече ги бият по
носа или темето, тол-
кова повече те се на-
веждат и толкова по-
широко се усмихват.
Положението е трудно,
но какво да се прави -
такова е поколението
на днешните европей-
ски ръководители.
Причините са много -
политическа, икономи-
ческа, информационна
зависимост. Много са
нишките на унизител-
на зависимост, в кои-
то са оплетени. Надя-
вам се, че един ден ще
дойде краят на това
състояние, но кога ще
стане това, трудно е
днес да се каже.

Виждаме, че външни-
ят геополитически пей-
заж е подложен на

кардинални промени.
Колективният Запад
все по-отчаяно се
вкопчва в архаичните
догми, в изплъзващо-
то му се доминиране
и поставя в залог съд-
бата на цели държави
и народи. Поетият от
САЩ курс на сдържа-
не на Русия и Китай,
както и на всички, ко-
ито не се поддават на
американския диктат,
придобива все по-ос-

тър и напорист харак-
тер. Ставаме свидете-
ли на демонтаж на ар-
хитектурата на между-
народната сигурност и
сътрудничество. Ние
обаче сме привърже-
ници на принципа за
неделимата сигурност,
който НАТО грубо на-
рушава.

Страницата подготви
Светлана МИХОВА,

в. "Русия днес -
Россия сегодня"
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ÁÍÒ 1

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

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

11.00 Култура.БГ - предаване за култура с
Димитър Стоянович

12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.35 Малки истории
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Омагьосаният замък - детски тв филм

/България, 1990 г./, режисьор Павел
Павлов, в ролите: Румен Иванов,
Николай Бинев, Васил Димитров, Дом-
на Ганева и др.

14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Вечните тайни - аним. филм
14.45 Принцеса Лилифее - аним. филм
15.15 Да живеят рицарите - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Парламентарни избори 2023: Диспу-

ти
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.30 Гласовете на България
21.00 Студио Футбол
21.45 УЕФА Европейски квалификации: Ун-

гария - България - пряко предаване
от Будапеща

00.10 Зала на славата: Пламен Марков
00.25 100% будни /п/
02.00 Култура.БГ /п/
03.00 Малки истории /п/
03.10 Бразди /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 /п/

ÁÍÒ 3

05.30 Планинско колоездене: Titan Desert
Саудитска Арабия - обзор

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

06.10 Световна купа по ски-алпийски дис-
циплини - финали: слалом /мъже/

08.00 Арена спорт
08.45 Зала на славата: Пламен Марков
09.00 Световна купа по конен спорт -

репортаж от Гьотеборг /Швеция/
09.55 Ежедневен фитнес с Ралица Кашино-

ва - предаване за здравословен на-
чин на живот /1 епизод/

10.55 Ветроходство: Барколана 54 - мага-
зинно предаване

11.45 Волейбол: ЦСКА - Казанлък Волей,
полуфинална среща от "Демакс лига"
/жени/

13.35 Спортни новини
13.40 Световна купа по сноуборд: сноу-

бордкрос
15.00 Шахмат: Световни "Армагедон" серии

- магазинно предаване /1 епизод/
15.30 Електрическа Одисея - магазинно

предаване за шампионата за елект-
ромобили "Екстрийм Е" /3 епизод/

16.00 Арена спорт
16.45 Зала на славата: Пламен Марков
17.00 Телепазарен прозорец
17.15 Световен рали-рейд шампионат -

обзор
18.10 Изобретенията на НАСА - документа-

лен филм /5 епизод/
18.55 Зала на славата: Бончо Генчев
19.10 УЕФА Европейски квалификации: Бъл-

гария - Черна гора
21.00 Студио Футбол
21.45 УЕФА Европейски квалификации: Ун-

гария - България - пряко предаване
от Будапеща

00.10 Европейско първенство по футзал
/жени/: финал

02.10 Световно първенство по биатлон до
21 г.: смесена щафета /юноши и
девойки до 18 г./

03.30 Световно първенство по биатлон до
21 г.: смесена щафета /младежи и
девойки до 21 г./

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 "Survivor 7" - приключенско риалити,

с. 7
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Татенца" - сериал, еп. 71
00.20 "Като на кино" - предаване за кино
00.30 "Столичани в повече" - сериал, с. 6,

еп. 7
01.20 "Скъпи наследници" - сериал, еп. 127
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Огледален свят" /п./ - сериал

bTV ACTION

06.00 Анимационен блок: "Турбо" - сериал,
еп. 11 - 14

08.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп. 14
09.00 "Кобра" - сериал, с. 2, еп. 2
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 5, еп. 3
11.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 11
12.00 "Поглед в бъдещето" - документална

поредица
12.30 "Зараза" - екшън, трилър (САЩ, 1995),

режисьор Волфганг Петерсен, в ро-
лите: Дъстин Хофман, Рене Русо,
Морган Фрийман, Кевин Спейси, Ку-
ба Гудинг мл., Доналд Съдърланд,
Патрик Демпси, Малик Боуенс и др.

15.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,  еп. 15
16.00 "Кобра" - сериал, с. 2, еп. 3
17.00 "Убийството" - сериал, еп. 4
18.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 12
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на

утрешния ден" - сериал, с. 5, еп. 4
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Съдебна за-

ла: Ел Ей" - сериал, с. 2 еп. 15
21.00 Премиера: "Комисар Вистинг" - сери-

ал, еп. 6
22.00 Бандата на Екшън: "Кралят на скор-

пионите: Книгата на душите" - фентъ-
зи, екшън, приключенски (САЩ,
2018), режисьор Дон Майкъл Пол, в
ролите: Зак Макгауън, Нейтън Джо-
унс, Мейлин Нг, Питър Менса и др.

00.00 "Комисар Вистинг" - сериал, еп. 6
01.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 12
02.00 "Убийството" - сериал, еп. 4
03.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 5, еп. 4
04.00 "Кобра" - сериал, с. 2, еп. 3

bTV COMEDY

05.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 10,

еп. 1, 2
07.00 "Тролчета - купонът продължава" -

сериал, анимация, с. 2
07.30 "Круд" - сериал, анимация
08.30 "Приятели" /п./ - сериал
09.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
10.00 "Приложна магия" - фентъзи, коме-

дия, романтичен (САЩ, 1998), режи-
сьор Грифин Дън, в ролите: Сандра
Бълок, Никол Кидман, Стокард Ча-
нинг, Даян Уийст, Горан Вишнич,
Ейдън Куин, Евън Рейчъл Ууд и др.

12.00 "Малки случайности" /п./ - сериал
13.00 "Претъпкано" /п./ - сериал
13.30 "Комиците и приятели" /п./
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./ - коме-

дийно шоу
18.00 "Татковци" - сериал, еп. 74
19.00 "Затегнете коланите" - сериал, еп. 1
19.30 "Марлон" - сериал, еп. 1
20.00 "Алф" - сериал, еп. 21, 22
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 11,

еп. 2
22.00 "Малки случайности" - сериал, еп. 8
23.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2, еп. 1
00.00 "Всемогъщият Евън" - комедия, семе-

ен, фентъзи (САЩ, 2007), режисьор

Том Шейдиак, в ролите: Стив Карел,
Морган Фрийман, Лорън Греъм, Джон
Гудман, Уонда Сайкс, Джона Хил,
Моли Шанън и др.

02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" /п./
04.00 "Татенца" - сериал, еп. 82

bTV Cinema

05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 4, еп.

11, 12
08.00 "Зрителна измама" - криминален,

трилър (САЩ, Франция, 2013), режи-
сьор Луи Летерие, в ролите: Джеси
Айзенбърг, Лони Рашид Лин - Комън,
Марк Ръфало, Уди Харелсън, Айла
Фишър, Дейв Франко, Морган Фрий-
ман, Майкъл Кейн, Катрина Балф

10.30 "На фокус" - рубрика
10.45 "Ривърдейл" - сериал, с. 4, еп. 13, 14
12.45 "Прецаканите" - екшън, криминален,

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

14.45 "Кибритлии" - криминален, комедия
(САЩ, 2003), режисьор Ридли Скот,
в ролите: Никълъс Кейдж, Алисън
Ломан, Сам Рокуел, Брус Макгил,
Найджъл Гибс, Шийла Кели и др.

17.00 "Чудо сред ледовете" - биографичен,
драма (САЩ, Великобритания, 2012),
режисьор Кен Куопис, в ролите: Дрю
Баримор, Джон Кразински, Джон Пин-
гаяк, Тед Дансън, Тим Блейк Нелсън,
Кристен Бел, Шей Уигъм, Винеса Шоу

19.15 "Куршум в главата" - екшън, трилър,
криминален (САЩ, 2012), режисьор
Уолтър Хил, в ролите: Силвестър
Сталоун, Джейсън Момоа, Крисчън
Слейтър, Сунг Канг, Сара Шахи, Аде-
уале Акиной-Агбадже, Вероника Ро-
сати и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Правосъдие в пламъци" -

биографичен, драма (САЩ, 2018),
режисьор Едуард Зуик, в ролите:
Джак О`Конъл, Лора Дърн, Емили
Мийд, Крис Кой, Джеф Пери и др.

23.30 "Тъмни сенки" - хорър, комедия, фен-
тъзи (САЩ, Австралия, 2012), режи-
сьор Тим Бъртън, в ролите: Джони
Деп, Мишел Пфайфър, Ева Грийн,
Хелена Бонъм Картър, Джаки Ърл
Хейли, Джони Лий Милър, Бела Хий-
ткоут, Клоуи Грейс Морец, Алис Ку-
пър и др.

01.45 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 4, еп.
13, 14

03.45 "Лунна афера" - екшън, комедия
(Франция, Белгия, 2015), в ролите:
Рупърт Гринт, Рон Пърлман, Робърт
Шиън, Стивън Кембъл Мур, Ерик Лам-
перт, Кевин Бишъп 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 "Наследство" (премиера) - сериал

13.30 "Остани с мен: Завинаги" - 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
20.00 "Hell’s Kitchen България" (нов се-

зон) - риалити, сезон 5
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, се-

зон 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, сезон

13 /п/
08.45 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 15,

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

зон 1 /п/
12.00 "Библиотекарите" - сериал, сезон 2 /п/
13.00 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

13
14.00 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 15,

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

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

сезон 6
22.00 "Човекът сянка" - екшън, трилър с уч.

на Стивън Сегал, Имелда Стаунтън,
Гарик Хейгън и др.

00.00 "Рей Донован" - сериал, сезон 6 /п/

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.00 "Ню Амстердам" - сериал, сезон 2,

епизода
08.45 "Перфектната половинка" - комедия,

романтика с уч. на Клеопатра Коул-
ман, Ник Тун, Илайза Шлезинджър и
др. /п/

11.00 "Булка на прицел" - романтика с уч.
на Кариса Лий Стейпълс, Стийв Ба-
рън, Синди Бъзби и др. /п/

12.50 "В кадър"
13.20 "Разрушение" - комедия с уч. на Джейк

Гиленхал, Наоми Уотс, Крис Купър
15.20 "Безсъници в Сиатъл" - комедия, ро-

мантика с уч. на Том Ханкс, Мег
Райън, Бил Пулман и др. /п/

17.30 "Дежа Вю" - екшън, драма с уч. на
Дензъл Уошингтън, Вал Килмър, Джим
Кавийзъл и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10

21.00 "Специален доклад" - фантастика, три-
лър с уч. на Том Круз, Саманта
Мортън, Стийв Харис и др.

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

00.50 "Пеперудата" - биографичен, драма с
уч. на Чарли Хънам, Рами Малек,
Кристофър Феарбанк и др. /п/

Тв програма - понеделник, 27 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

Кина Нова, 17.30 ч., "Дежа Вю" - екшън, драма
с участието на Дензъл Уошингтън, Вал Килмър,

Джим Кавийзъл и др. /п/

Днес преди обед ще е предим-
но слънчево, но ще е ветровито.
Ще духа силен и поривист вятър
от юг-югозапад. Следобед вятърът
ще се ориентира от северозапад,
най-късно в Източна България, и
с него ще започне да нахлува сту-
ден въздух. Облачността ще се
увеличи и до вечерта от запад на
изток ще превали дъжд, на места

придружен с гръмотевици. На от-
делни места валежите да са зна-
чителни, а в нощните часове - в
планинските райони дъждът ще се
примесва със сняг. Дневните тем-
ператури ще са високи и макси-
малните ще са предимно между
16° и 21°, но до вечерта бързо
ще се понижат. По Черноморието
ще бъде предимно слънчево, но

ветровито. Ще духа умерен и си-
лен южен вятър. Привечер вятъ-
рът ще се ориентира от запад-
северозапад, облачността ще се
увеличи и до полунощ ще зава-
ли дъжд. Максимални темпера-
тури: 14°-19°. Температурата на
морската вода е 8°-9°. Вълне-
нието на морето ще бъде 3-4
бала.             НИМХ/БТА
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В зала 1 на НДК све-
товноизвестният оперен
артист Роландо Вийязон
ще дебютира на българска
сцена със Софийската
филхармония. Под палката
на маестро Найден Тодо-
ров знаменитият тенор ще
представи емблематични
за оперни арии, както и
традиционни песни. Със
специалното участие на
талантливото испанско
сопрано Серена Саенц.

В програмата ще звучат
произведения от Моцарт,
Доницети, Верди, сарсуе-
ла и оперета, Бизе, Пучи-
ни, Лео Делиб. Звездният
певец е роден в Мексико-
Сити и след като спечел-
ва конкурси по вокал в
родината си, мексикане-
цът става стажант в
оперната трупа на Сан
Франциско. Преломна за
неговата оперна кариера
става 1999 г., когато

Ева Лонгория
ще продуцира
„Десет процента“
на испански език
Хитовият френски сериал
"Десет процента", пожънал
успех, ще се опита да
завладее и Латинска
Америка с версия на
испански език, продуцира-
на от актрисата Ева
Лонгория, предаде Франс
прес. "Испаноезичната
адаптация е замислена
като нов подход, съхраня-
ващ хумора и сатиричния
дух, обичани от феновете",
се посочва в изявление на
компаниите. Сериалът с
англоезично заглавие
"Обадете се на мениджъра
ми" се радва на междуна-
роден успех.

Комбинацията между
фотография и живопис
изследват
Калия Калъчева и
Калоян Николов
Комбинацията между
фотография и живопис
изследват художничката
Калия Калъчева и фотогра-
фът Калоян Николов.
Съвместната им изложба
"Тела/Антитела" се открива
на 4 април в галерия
"Аросита". По думите им
"телата" в концепцията на
изложбата предоставят
актовите фотографии на
Калоян Николов. През
2011 г. Калъчева е
удостоена с Наградата за
млад живописец на
фондация "Едмонд Демир-
джиян". През 2017 г.
получава специално
признание в конкурса
"Жените в изкуството" в
Орландо, Флорида.

Íàêðàòêî

�

В Плевен седемнадесет
автори показват своите
творби в изложбата "Съв-
ременна керамика". Тя е
подредена в Художестве-
ната галерия "Илия Беш-
ков".

В експозицията са пред-
ставени съвременни кера-
мици, активни през пос-
ледните години. Куратор
на експозицията е Нико-
лай Неделчев. Чрез излож-
бата се показват и съвре-
менните тенденции в кера-
миката, преплетени с ди-
зайн, скулптура, различни
трактовки. "Нашата цел е
да представим богатство-
то от тези автори с техни-
те творби в нашия град, в
галерията", подчерта Не-
делчев.

Участниците в изложба-
та са от две групи - от Со-

„Îïåðà íà âúðõîâåòå“
ñå îòêðèâà ñ ïðåìèåðà
íà „Ìàäàì Áúòåðôëàé“

Софийската опера и балет
обяви програмата на осмото
издание на "Опера на върхове-
те" в Белоградчик. Летният
фестивал стартира на 4 август
с премиера на операта "Мадам
Бътерфлай" на Дж. Пучини.

Операта "Мадам Бътерфлай"
се играе в три представления
на 4, 5 и 6 август. На 18, 19 и
20 август сред уникалните
Белоградчишки скали ще се
състои  още една премиера на
операта "Медея" от Луиджи
Керубини, поставена от итали-
анския режисьор Марко Ганди-
ни. Тя е посветена на 100

години от рождението на
Мария Калас. С балетните
спектакли "Кармина Бурана"
от Карл Орф (на 11 и 13 ав-
густ) и "Дон Кихот" от Лудвиг
Минкус (на 12 август) ще
завърши осмото издание
на фестивала.

Акад.  Карталов е художест-
вен ръководител на феста. "В
това "райско кътче на родина-
та за осми път да се органи-
зират фестивални вечери, в
които операта, артистите,
природата и публиката се
съединяват в едно цяло", каза
той. ç

Èçëîæáàòà „Ñúâðåìåííà êåðàìèêà“ ïðèâëè÷à â Ïëåâåí

завоюва няколко награди
на прочутия конкурс
"Опералия". Той е отличен
за класическо пеене,
награда за сарсуела и
отличие на публиката.
Триумфът му се потвърж-
дава на европейските
сцени. Успешно дебютира
в Генуа в ролята на кава-
лер де Грие.

След Лос Анджелис
дебютира в Нюйоркската
МЕТ. В Лос Анджелис
участва в "Ромео и
Жулиета", а на фестивала
в Залцбург пее в "Травиа-
та" с известната Ана
Нетребко.

Младото сопрано
Серена Саенц е родена в
Барселона през 1994 г.
Дебюта си на сцена прави
на 13 г. в театър "Лисеу".
През 2021 г. тя е победи-
телка в международния
конкурс на името на
Монсерат Кабайе. ç

Поетът, хуморист и ради-
оводещ Петър Краевски е но-
сител на 54-тата награда "Чу-
домир" за къс хумористичен
разказ на фондация "Чудомир"
и вестник "Стършел", която
беше връчена по време на
първия ден от програмата на
29-ите Чудомирови празници
в Казанлък. Те се организи-
рат ежегодно и са посветени
на живота и творчеството на
именития писател и художник
Димитър Чорбаджийски.

Награденият разказ се
казва "Глобализмът и аз". "То-
ва е версия на един много
по-дълъг разказ, озаглавен
"Горното течение на Амазон-
ка", който е 18 страници, но
подобно произведение труд-
но може да се появи в пе-
чатна медия, така че го ре-
дактирах до три страници и
така той излезе във вестник
"Стършел". ç

Ïåòúð Êðàåâñêè
å íîñèòåë íà
54-òàòà íàãðàäà
„×óäîìèð“

фия и от Троян. Има и един
представител от Червен
бряг - Николай Гърков, кой-
то е член на Групата на пле-
венските художници и е но-
сител на Голямата награда
от единадесетото издание
на Международното биена-
ле на малките форми.

В експозицията са твор-
би на Яна Юнакова, Женя
Адамова, Димитър Никола-
ев, Силвия Чанева, Свет-
лозар Петков, Николай
Гърков, Миряна Михайло-
ва, Мила Воденичарова,
Коста Данев, Георги Геор-
гиев - Джинджи, Георги Ми-
ленов, Красен Троански,
Димитър Петров, Елена Ча-
нева, Цветан Донковски,
Ралица Йовкова и Емилия
Крумова. Изложбата може
да бъде разгледана до 22
април. ç

Женя
Адамова

Роландо
Вийязон


