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ВТОРНИК

Десетки училища в София, Варна и
Бургас бяха евакуирани в понеделник сут-
ринта заради сигнали за бомби. Запла-
шителните съобщения са били получени
на имейлите на учебните заведения. Пис-
мата са идвали от адрес извън територи-
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ята на България. Вероятно става въпрос
за хакерска атака, тъй като имейлите, ко-
ито са получени, са идентични и са прис-
тигнали на служебните пощи по едно и
също време. При проверките взривни ус-
тройства не са открити.  2

Звездата на българския
сноуборд Радослав Янков
стана шампион в пара-
лелния гигантски слалом
при мъжете на Откритото
национално първенство
в Банско. Янков, който
беше най-бърз в квали-
фикациите, победи в
изцяло български финал
световния шампион в
дисциплината при младе-
жите Тервел Замфиров.
В надпреварата при
жените победителка стана
германката Юна Танигучи,
която победи на финала
своята сънародничка
Хана Гункел. В подрежда-
нето за националния
шампионат златото взе
Йорданка Андонова, която
се нареди на осмо място
в общото класиране. ç
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Шефът на европейската
дипломация Жозеп Борел
предупреди вчера, че ЕС
е готов да приеме нови
санкции срещу Беларус,
ако тази страна разреши
на територията й да
бъдат разположени руски
ядрени оръжия, предаде
БНР. "Приемането от
страна на Беларус на
руски ядрени оръжия
би било безотговорна
ескалация и заплаха за
европейската сигурност.
Беларус още може да
спре това, неин е
изборът. ЕС е готов да
реагира с нови санкции",
написа Борел в "Туитър".
В събота руският прези-
дент Владимир Путин
заяви, че Русия е
сключила споразумение
с Беларус за разполагане
на тактически ядрени
оръжия на територията
на страната. Подобна
стъпка не би нарушила
правилата за неразпрос-
транение на ядрени
оръжия, посочи Путин
и добави, че САЩ са
разположили ядрени
оръжия на територията
на европейските си
съюзници.
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мнокрасивитетът пак
се е напрегнал. От-
ново за свободата на
медиите. Свободни
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ест партии биха влезли в Народното съб-
рание (НС), показват данните от нацио-
нално представително проучване на аген-
цията "Сова Харис".

Почти 26% от респондентите (25,9) зая-
вяват, че биха гласували за ГЕРБ - СДС, а
24,6% - за "Продължаваме промяната - Де-
мократична България". На трета позиция,
с 12,8 % подкрепа, се нарежда "Движението
за права и свободи" (ДПС), следвано от
"Възраждане" с 12,6%. Коалицията "БСП
за България" би получила 7,8% от гласове-
те, а коалицията "Левицата!" - 4,1%.

Под четирипроцентовата бариера ос-
тават "Български възход" с 3,9% и "Има
такъв народ" - с 2,9%.

От респондентите 42,4% заявяват, че
със сигурност ще гласуват на предстоя-
щите на 2 април парламентарни избори.

По данни на агенцията 57,7% от рес-
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влиза в парламента

медии? Това си е чист ок-
симорон. Ако четат, това е
фигура на речта, в която
се комбинират две проти-
воречиви понятия: шумна
тишина, топъл лед, умна
глупост и т. н.

Защо някой би смет-
нал, че в България медии-
те са свободни, особено го-
лемите телевизии или те-
зи с огромно финансиране
от чужди фондации? Това
дори не e "умна глупост", а
най-обикновена.

Ако "евро-атлантичес-
ката" гледна точка е един-
ствената, която се показ-
ва по екраните или се че-
те по сайтовете на вашата
държава, това означава, че
живеете в медиен мрак.
Ние, "щастливите" българи,
и не само ние, се давим в
блясъка на американската
демокрация, а нашето щас-
тие няма край.

От години се чудя за-
що едни държави, със САЩ
начело, са единствените с
мерило за демокрация?
Когато измерят, че някъде
няма демокрация, тогава
какво?

Американците и техни-
те съюзници ще влязат с
огън и меч?!?

Ще кажете, че дикта-
турите са недопустими. За-
що обаче някои диктатури
са приемливи (за САЩ), а
други не? Ето Саудитска
Арабия. Помните ли, кога-
то САЩ и Западът разпъ-
наха демократичния метър
и измериха демокрацията
там?

Беше през 2018 г. В ге-
нералното консулство на
Саудитска Арабия в Истан-
бул Джамал Хашоги, саудит-
ски и американски журна-
лист и американски граж-
данин, беше разчленен -
буквално.

И? Дали американците
са оказали натиск върху
Саудитска Арабия за този,
меко казано, недемократи-
чен акт? Джо Байдън само
им каза, че "това не тряб-
ва да се случва отново". И
това беше всичко.

Е, значи съм за Путин,
ще кажете! Не, аз съм про-
тив това медиите да ни
смятат за идиоти и да ни
продават техния вече не
толкова софистициран фа-
шизъм за демокрация. Та-
ка или иначе ще си ре-
шат проблемите "демокра-
тично" като привлекат вни-
манието на спонсорите,
убеждавайки ги как тряб-
ват още и още грантове.
Против съм и да ме убеж-
дават, че евроатлантизмът
е единствен и неприкос-
новен и че САЩ са све-
товният Червен кръст.
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Владислав НАКОВ
От Фейсбук
(Със съкращения,
заглавието е
на ЗЕМЯ)

пондентите не очакват парламентарните
избори да излъчат стабилно управление,
което да преведе страната ни през криза-
та. Според 48,8% от хората, участвали в
проучването, служебното правителство ще
осигури условия за провеждането на чест-
ни и демократични парламентарни избо-
ри, добавя БТА. Според 20,5% от участва-
лите в допитването хора инфлацията е най-
сериозният проблем, следван от високите
цени и спекулата - според 17,8%. ç
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Държавният глава
Румен Радев прие
в президентската

институция ученици
от 3-ти клас на
81-во средно

училище "Виктор
Юго" в София

по случай предсто-
ящото настъпване

на празника
Лазаровден.

Учениците пред-
ставиха ритуала

"Лазаруване"
и президентът

поздрави за това,
че почитат

традициите и
обичаите, които

са съхранили
българския народ
през вековете.

Снимка
Администрация
на президента

Демографската си-
туация в България ста-
ва все по-неблагопри-
ятна. През следващите
години ще се увелича-
ва броят на пенсионе-
рите и ще се наблюда-
ва процес на по-слабо
навлизане на нова ра-
ботна сила, а след 10 -
15 години работещите
няма да могат да оси-
гуряват необходимите

Ñåðèîçíè ðèñêîâå ïðåä ïåíñèîííàòà ñèñòåìà?
били над 97 хиляди.
"Работната сила в мо-
мента в страната наб-
роява около 3,290 млн.
души, като с най-голям
дял е населението във
възрастовия диапазон
44 - 55 години. Те зае-
мат около 25% от ра-
ботната сила.

Налице е силно зас-
таряване и намалява-
не на работната сила",

каза специалистът. Рав-
начка добави, че тру-
доспособното населе-
ние у нас е едва около
59%. "Изключително
тревожно е и здравос-
ловното състояние на
работната ни сила. Го-
ляма част от народа в
трудоспособна възраст
страда от хипертония и
диабет", каза още Рав-
начка.

вноски за изплащане-
то на пенсиите, съоб-
щи д-р Александра Рав-
начка от Националния
институт по геофизика,
геодезия и география
към БАН. Последните
данни показват ръст на
новите пенсионери у
нас - новоотпуснатите
пенсии изравниха 5-го-
дишен рекорд. През
миналата година те са  5
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Промените в Наредбата за кон-
тролните точки, обнародвана на
24 март, влиза в сила от днес -
28 март, каза на брифинг пред
Главна дирекция "Национална по-
лиция" главен инспектор Лъчезар
Близнаков, цитиран от Дир. бг.

Инспекторът даде пример, че
ако водач, който е придобил
свидетелството си преди две го-
дини, допусне в рамките на ед-
на година два пъти да превиши
скоростта с над максималната
в населено място, той остава
без свидетелство за управление.
За да може отново да кара, е
необходимо отново да бъде по-
ложен изпит за управление,
обясни Близнаков.

Той даде няколко примера за
промени в отнемането на конт-
ролни точки: при превишена
скорост над 50 км/ч в населе-
но място вече се отнемат 18

Íîâèòå íàêàçàíèÿ çà øîôüîðè âëèçàò â ñèëà
контролни точки и глобата е от
минимум 700 лв., както и три
месеца лишаване от право на
управление на МПС. Ако се из-
върши повторно, се отнемат 22
точки, при системно превиша-
ване на скоростта - 26.

За неосигуряване на предим-
ство, за неспиране на знак стоп
или за непропускане на пеше-
ходец и преминаване на червен
светофар се отнемат 10 конт-
ролни точки. За говорене по те-
лефона досега отнетите точки са
били 6, а сега ще бъдат 8, до-
пълни главен инспектор Лъче-
зар Близнаков.

За неизползване на колани
и каски се отнемат 10 контрол-
ни точки, за необезопасяване на
детето в автомобила - 12.

Една от новостите, за които
се отнемат точки, е при непра-
вилно изпреварване със създа-

Âúëíà îò áîìáåíè
çàïëàõè â òðè ãðàäà

Десетки училища в
София, Варна и Бургас
бяха опразнени, след като
получиха сигнали за
поставени бомби. Над 20
са засегнатите учебни
заведения в Бургас. Деца-
та и учителите са евакуи-
рани. Поне 16 училища
получиха сигнали за
бомби и в София. Те са
основно в раийоните
"Подуяне" и "Красно село".
Към обяд бе получен
сигнал за бомба и в 119-о
училище в кв. "Изток". Във
всички училища във Варна
има подадени сигнали за
взривни устройства,
съобщи БНР, като се
позовава на Областната
дирекция на МВР.

Öåíàòà çà åäèí ãëàñ äîñòèãíàëà äî 100 - 150 ëâ.
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Лена Бориславова
блокира сметки на
"Седем-осми"
По искане на Лена Бориславо-
ва Софийският градски съд е
наложил запор за
40 000 лв. на сметки на
фирмата на Слави Трифонов
"Седем-осми". Това потвърдиха
за "Сега" от съда. Обезпечител-
ните мерки са наложени по
гражданското дело за вреди,
които бившата началничка на
кабинета на премиера Кирил
Петков заведе срещу компания-
та на лидера на ИТН. Поводът
за делото е "Песен за Лена",
която беше пусната в социал-
ните мрежи и партийната
тв "7/8" преди месец. В иска
си Бориславова обяснява
колко засегната и разстроена е
била от песента, в която има
обидни, грозни и вулгарни
думи.

Обвиниха българин в
ЮАР като подбудител
на убийство
Красимир Каменов - Къро е
обвинен като подбудител на
убийството на бившия полицай
Любомир Иванов. Това съобщи
Софийската градска прокурату-
ра, посочвайки го само с
инициали - К. К. Според
източници на "Сега" обаче
става дума точно за Къро. Той
е обявен за издирване, тъй
като не е в страната. По
неофициални данни е в ЮАР.
Според съобщението на
прокуратурата Каменов е
подбудил извършителя К. И. и
помагачът му Б. Т. да убият
Иванов. Иванов беше простре-
лян смъртоносно на 25 март
2022 г. в София.

Пожарникарите с нов
полигон в Монтана
В периода от 20 март до 7
април 2023 година на новите
полигони на Центъра за
професионално обучение към
РД ПБЗН - Монтана, ще бъдат
обучени 96 пожарникари и
спасители от цялата страна. По
време на курсовете пожарника-
рите и спасителите ще тестват
възможностите на три нови
тренировъчни площадки за
извършване на спасителни
дейности при автомобилни
катастрофи, при катастрофи с
отделяне на опасни химически
вещества и катастрофи,
съпроводени с пожари. Ще се
тренират също действия при
земетресения и терористични
атаки, както и спасяване на
хора при тежки железопътни
катастрофи.

Проверяват защо Фонд
"Култура" е плащал за
шоу на транссексуални
Министерството на културата
назначава проверка, за да
бъдат изяснени обстоятелствата
и целесъобразността на
финансиране на проекта с
присъстващ хазартен елемент
"Дългосрочна програма за
растеж на The Steps -
иновативно мултифункционално
културно социално
предприятие", който е бил
финансиран от Национален
фонд "Култура" през 2022 г. по
програмата "Възстановяване и
развитие на частни културни
организации" в категорията
"Културно предприемачество".

Íàêðàòêî


Сумите за купения вот за те-

зи избори са по-високи - пред-
лагат се по 100-150 лв. на глас.
Това каза главният секретар на
МВР, комисар Петър Тодоров, в
коментар на акциите в страната
срещу купения вот. Имаме данни
и за корпоративен вот и за пре-
доставяне на социални услуги от
някои администрации. Има и кла-
сическите схеми за опрощаване
на сметки и даване на пари, за-
яви главен комисар Тодоров.

В цялата страна текат мно-
жество специализирани полицей-
ски операции по противодейст-

вие на купения вот. До момента
са образувани над 64 досъдебни
производства за нарушение на
предизборното законодателство.
Над 350 оперативни и явни сиг-
нали. Хванали сме целия контин-
гент, за който имаме данни, че
се занимава с този вид престъп-
на дейност. Специализирани по-
лицейски операции ще провеж-
даме включително и в изборния
ден, каза той.

На официална церемония
пред сградата на МВР Бургас бя-
ха връчени 10 пистолета "Вал-
тер" и 17 електропреносими пис-

ГДБОП разследва
случая с получените
заплашителни имейли за
поставени бомби в десет-
ки училища у нас. По
случая работи отдел
"Киберпрестъпност" в
главната дирекция. От
чужбина вероятно е изпра-
тен имейлът с бомбената
заплаха, получена вчера в
десетки училища в цялата
страна. От свои източници
в МВР "Хоризонт" научи,
че текстът е на български,

но вероятно е преведен с
помощта на интернет
преводач. Експертите са
проследили АйПи адреса
на изпращача, като е
установено, че той не е
български.

В канала си в "Телег-
рам" организацията,
изпратила, имейлите
прокламира омраза
срещу човечеството и
децата. На профилната
снимка е публикуван
маскиран мъж с автома-

тично оръжие. "Анонимни-
те сигнали за бомби са
адресирани като "важно
съобщение" от името на
Егор Синянский. В тях пише
"Ние сме от организацията
MFUL. "Всички човешки
същества са гадни същест-
ва и копелета, които трябва
да бъдат изтребени изцяло.
Човешката раса трябва да
бъде унищожена. Във
всички училища са поставе-
ни тротилови заряди. Скоро
ще се взривят всички ваши
училища в Бургас. Пожела-
вам ви да умрете", завърш-
ва заплахата.

Редица училища затво-
риха врати, въпреки че
полицията не е открила
нищо подозрително. От
МВР уточниха, че занятия-
та в училищата се прекра-
тяват или не - по преценка
на съответните директори.

В 15 учебни заведения
в Бургас прекратиха
учебните занятия и еваку-
ираха учениците след
получени по електронните
пощи съобщения за
поставени самоделни
взривни устройства.
Учебните занятия ще
бъдат подновени в тях
днес след 11 часа.ç

толета "тейзър", с които да се
поднови оръжейната система в
МВР с по-нови и съвременни къ-
соцевни оръжия, предаде БГНЕС
от черноморския град.

Пистолетите са предназначе-
ни за служителите на "специа-
лизираните полицейски сили" към
ОДМВР - Бургас и за служители
от районните управления в об-
ластта - 17 тейзера. В церемо-
нията участваха главният секре-
тар на МВР главен комисар Пе-
тър Тодоров и директорът на
ОДМВР - Бургас, старши коми-
сар Калоян Калоянов.ç

Едно от затворените училища в Бургас
Снимка Флагман.бг

Петър Тодоров

ване на опасност за движение-
то - отнемат се 13 контролни
точки. Ако не е създадена опас-

ност, но е направено неправил-
но изпреварване, се отнемат 10
контролни точки.ç

Главен инспектор Лъчезар Близнаков обеща всички нарушения да са
обект на ежедневен, целенасочен контрол от страна на КАТ
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Коалицията разработва
и ще внесе законопроекти
по три основни приорите-
та - без инфлация и
спекула, без картели и
без война. Първият важен
закон е законът за таван
на надценките на основ-
ните храни, като от "Леви-
цата!" са определили 5%
на 10 основни хранителни
продукта, за да могат
хората да преживеят
кризите. Вторият закон е
за таван на банковите
такси. Мая Манолова
посочи, че трябва да бъде
наложен таван, защото,
докато хората са изнемог-
вали и обеднявали, в
секторите с картелни
споразумения средният
ръст на печалбите е
достигнал 50%, а някои
банки дори са реализира-
ли 1290% печалба през
2022 г. спрямо предходна-
та година.

Според нея това са
работещи механизми,
които ще върнат регулаци-
ята на пазара, защото
монополите и картелите
изкривяват цените и ги
поддържат високи, вместо
стоките да поевтиняват.
"Ние предвиждаме и
отнемане на свръхпечалби-
те в секторите, в които
има картелни споразуме-
ния. Там, освен в енергети-
ката, където вече бяха
отнемани свръхпечалби,
добавяме търговията с

храни, банковия сектор,
телекомите, които също
действат в синхрон - с
един и същ процент вдиг-
наха своите такси, без да
питат потребителите, в
търговията с горива и
други", заяви в ефира на
БТВ Мая Манолова. Спо-
ред нея, данък свръхпечал-
ба трябва да бъде наложен
само за секторите, в които
има картели, монополи и
където е натрупана ко-
нюнктурна печалба, а не
при малкия бизнес, който
пострада по време на
Ковид - пандемията.

"Левицата!" ще продъл-
жи да настоява за пови-
шаване на минималната
работна заплата незабав-
но още с приемането на
бюджета, като не е доста-
тъчно да стигне само
половината от средната
работна заплата, а трябва
да гони издръжката на
живот, която в момента е
в размер на 1310 лв.

Мая Манолова добави,
че инфлацията може да се
овладее с поставяне на
таван на надценките, а не
на цените, защото практи-
ката в много европейски
страни показва, че при
таван на цените на храни-
телните продукти, вериги-
те натискат производите-
лите и ги смазват. Тя
похвали действията на
служебното правителство,
което възприе и разви

идеята на "Левицата!" за
таван на надценките. Те
предложиха да има таван
на надценката на 50 храни
в размер на 10%. Според
Мая Манолова служебно-
то правителство има
много разумни предложе-
ния и прави каквото е
възможно, като вече се
забелязва овладяване на
някои цени. Тя е катего-
рична, че всяко правител-
ство би било с вързани
ръце без необходимото
законодателство.

Именно затова "Леви-
цата!" е поела ангажимент
и вече подготвя редица
законопроекти, например
закон за колекторите,
закон за частния фалит,
закон за продължаване на
живота на въглищните
централи, закон за запас-
ното войнство, което да
получи статут и да се
включи във важни дейнос-
ти, свързани с предотвра-
тяване на бедствия и
аварии.

"Левицата!" е за мир и
ще отстоява принципна
позиция относно войната,
а именно че суверенната
сила на българската
държава и на границата
трябва да бъде върната.
По повод признанията на
Кирил Петков, че за пет
месеца са изнесли оръ-
жие и боеприпаси за 5
млрд. лв., вероятно с
подписа на тогавашния

икономически вицепреми-
ер Нинова, Мая Манолова
заяви, че износът на
оръжие води до ескалация
на конфликта и така само
се разгаря. Тя определи
като неадекватна полити-
ката на партиите от "коа-
лицията на войната" и
заяви, че очаква подобно
безотговорно поведение
да бъде наказано от
избирателите.

"Левицата!" няма да се
коалира и с партиите на
статуквото, защото хората
не искат повече управле-
ние на ГЕРБ, нито с
партии, които искат изли-
зане на България от
Европейския съюз.

Основната разделител-
на линия между новос-
формираната коалиция и
БСП е, че "Левицата!"
иска обединение на
лявото, а БСП го разеди-
нява. Към коалицията са
се присъединили много
социалисти и млади хора,
които не приемат, че с
настоящето ръководство
БСП е лява партия.ç

Събития
 37 г. - Сенатът на Римската

империя удостоява император Ка-
лигула с титлата принцепс.

 1776 г. - В Москва е създа-
ден Болшой театър.

 1854 г. - Кримска война:
Франция обявява война на Русия.

 1859 г. - В Цариград започ-
ва да излиза в. "България" под ре-
дакцията на Драган Цанков.

 1871 г. - Учредена е Париж-
ката комуна.

 1891 г. - В Лондон се про-
вежда първото световно първенс-
тво по вдигане на тежести.

 1930 г. - Турция променя име-
то на Константинопол на Истанбул,
а на Онгора - на Анкара.

 1973 г. - Марлон Брандо из-
праща актрисата индианка Сачийн
Малкото перо да приеме неговата
награда "Оскар", за да може тя да
протестира срещу дискриминация-
та на коренното население в САЩ.

Родени
 1868 г. - Максим Горки, рус-

ки писател
 1887 г. - Димчо Дебелянов,

български поет
 1929 г. - Вера Мутафчиева,

българска писателка
 1936 г. - Марио Варгас Льо-

са, перуански писател, Нобелов ла-
уреат

 1986 г. - Лейди Гага, певица
Починали
 1687 г. - Константин Хьой-

генс, холандски поет и компози-
тор

 1881 г. - Модест Мусоргс-
ки, руски композитор

 1941 г. - Вирджиния Улф,
британска писателка

 1943 г. - Сергей Рахмани-
нов, руски композитор, пианист и
диригент

 1969 г. - Дуайт Айзенхауер,
34-ти президент на САЩ

 1985 г. - Марк Шагал, френ-
ски художник от беларуски произ-
ход

 2001 г. - Въло Радев, бъл-
гарски режисьор

 2004 г. - Питър Устинов, ан-
глийски актьор

Íà òîçè äåí


"Ëåâèöàòà!" èñêà èêîíîìèêà
è ïîëèòèêà áåç êàðòåëè
Êîàëèöèÿòà ðàçðàáîòâà çàêîíè ñðåùó
èíôëàöèÿòà è ñïåêóëàòà, íÿìà äà ñå êîàëèðà
ñ ïàðòèèòå íà ñòàòóêâîòî è ïàðòèèòå
íà âîéíàòà, äåêëàðèðà Ìàÿ Ìàíîëîâà

ÄÅÊËÀÐÀÖÈß
от НПО "Сдружение "Жени за мир и екооцеляване"

и Обединението на жени социалистки
от ж. к. "Младост"  -  София

На проведено на 19 март 2023 г. в гр. София тържествено
събрание, по случай Осми март - Международен ден на жената и
настъпващата пролет, присъстващите членове на  сдружение "Жени
за мир и екооцеляване" и "Обединението на Жените социалистки от
ж. к. "Младост"  - София, приеха следната декларация - призив:

Единодушно призоваваме жените на България, на съседните
балкански страни и на Европейския съюз да издигнат своя глас
против войната в Украйна и запазване на мира. Всички войни
нося смърт, разруха и унищожаване на природата - нашият общ
дом.

С материалната подкрепа, включително предоставянето на
оръжие на Украйна от страните - членки на Европейският съюз,
и САЩ, войната продължава и става по-жестока. Хиляди хора
загиват, а природата се унищожава.

Мъдрият и решителен глас на нас, жените е да се спре
даването на оръжие за воденето на война и спешно се потър-
сят механизми и дипломатически прийоми за прекратяване вой-
ната в Украйна. Европейският съюз да бъде съюз на мира, а не
съюз в подкрепа на войната.

Искаме нашия глас - "глас за мир",  да бъде чут и от парла-
мента на България и Европа!

Цвета Алексиева, НПО
Николина Ангелова

ÔÀÉÒÎÍÚÒ ÃÎÑÒÓÂÀ Â ÕÀÑÊÎÂÎ
Националният литературен салон "Старинният файтон" гостува на 28 март 2023 г.
в град Хасково. След поредица от срещи в Пловдив, Бургас и София Елена Алекова

ще представи там романа си в стихове "Милена".
Интересът към книгата, макар тя да бе преиздадена през 2020 г., не стихва. Още при излизането

й литературният критик и историк Никола Иванов подчерта: "Романът в стихове е сложна и трудна
работа. Затова и в европейската и световната литература подобни творби са и най-редки. В
българската национална литература тази жанрова традиция почти липсва. За да се осмели един
поет да пише роман в стихове, е необходим освен талант, и дързост... Елена Алекова е единстве-
ната жена поет не само в българската, но и в европейската и световна литература, сътворила
роман в стихове. Поне на мен не ми е известно друга поетеса да е написала подобна творба".

През 2021 г. за "Милена" авторката бе отличена с Националната литературна награда "Теодор
Траянов". "Докато подготвях романа за печат - спомня си Елена Алекова, - избухна паниката от
коронавируса. За мигове всичко се сгромоли: поезия, мечти, усилия. Запрелитаха новини от света за
празни магазини и щандове, при това все от страни с "водеща демокрация", претендиращи за
"световно лидерство". Появиха се и въпроси: За какво пишем? И за кого издаваме? За тези хора ли,
които се бият за наръч тоалетна хартия (дойде, уви, и такава новина)? Довчера имаше смисъл. Днес
няма. Сбъднаха се най-мрачните предчувствия... Затова въпреки надничащата отвсякъде безсмислица
издадох тази книга, защото трябва по някакъв начин да съхраним света на нашите майки и бащи,
който е и нашият свят. Или  поне да подскажем на бъдещите хора, че го е имало, че сме били".

Романът в стихове ще бъде представен от писателката Мина Карагьозова.
Следва авторски рецитал.

Литературната вечер е организирана от Регионалната библиотека "Христо Смир-
ненски" - Хасково, НЛС "Старинният файтон" и "Сдружение за култура 2015" - Хасково.
Ще се състои на 28 март (вторник), в 17.30 часа, в Читалня № 1 на библиотеката.
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Òðè ïúòè ïî-ñêúïè ïëîäîâå
òîâà ëÿòî â Þãîçàïàäà

По-скъпи плодове тази
година очакват производи-
телите и експертите в
Югозападна България.
Заради скъпото напояване
и лошите метеорологични
условия, основно сланата
по овощните дръвчета, се
очаква да плащаме 300%
повече за килограм ябълки
и череши, предаде БНТ.
След превръщането на
голяма част от зеленчуците
в луксозна стока, изглеж-
да, че и плодовете ги
очаква същата съдба. В
Кюстендилско все повече
семейства производители
се отказват от бранша и
все повече декари земи
пустеят.

Първите плодове родно
производство, които идват
на пазара, са ягодите и
черешите - в края на май,
началото на юни в Кюстен-
дил излизат първите
череши, обясни заместник-
председателят на Институ-
та по земеделие доц.
Димитър Сотиров. "Декемв-

ри и януари климатичните
условия бяха подходящи за
овощните култури, няма
измръзване, след това
имаше период от леко
захлаждане. В Кюстендилс-
ко сме обнадеждени, че
тази година цъфтежът се
завръща и очакваме една
добра реколта, но месец
април е критичен, защото
през последните 10 години
почти не е имало година, в
която късните пролетни
слани да подминат регио-
на. Всяко едно повишаване
на среднодневните темпе-
ратури е критично за
овощните култури", обясни
той.

Заради това голяма
част от земеделците започ-
ват да се отказват, тенден-
цията в момента е овощни-
те градини да се продават.
Все по-малко хора обаче
ги купуват - заради трудна-
та реализация на произ-
водството и вноса на
плодове от европейски
страни. "Ако вземем за

Áëîêàäà íà ãðàíèöàòà ñïèðà âíîñà íà åâòèíî àãíåøêî

Ñëåä ïðåâðúùàíåòî íà ãîëÿìà
÷àñò îò çåëåí÷óöèòå â ëóêñîçíà
ñòîêà, èçãëåæäà, ÷å è ÿáúëêèòå è
÷åðåøèòå ãè î÷àêâà ñúùàòà ñúäáà

пример черешата - при
изкупуването, когато
започне сериозната кампа-
ния, пунктовете обявяват
цена от 1 - 1.10 лв. След
няколко дни цената спада
до 90 стотинки, а в същото
време берачите искат от
порядъка на 50-60-70 сто-
тинки. При тази аритметика
няма как производителят
да бъде на печалба и ако
не са субсидиите, повече
от половината хора ще се
откажат от производство
на овощни култури в
страната", каза още доц.
Сотиров.

Цените на вносните
червени чушки нараснаха с
8% само за седмица и на
едро ги продават средно
по 4,48 лв. за кг. Това
показват данни на Държав-

Блокада на границата спира
вноса на евтино агнешко. Овце-
въди са готови да блокират гра-
ниците с Гърция и Северна Ма-
кедония тази седмица. Причина-
та - предстоящ внос на агнешко
месо за Великден. Според жи-

вотновъда Красимир Кирилов,
който има ферма край Арбана-
си, цената на килограм живо тег-
ло за агне е между 10 и 12 ле-
ва. "Това значи, че в магазинна-
та мрежа ще е най-много до 30
лева. Около 25 - 30 килограма
ще са агнетата. 2 лева е най-
много разликата с миналата го-
дина. Бумът на внос на агнешко
между Великден и Гергьовден ще
остави нашите агнета непрода-
дени", заяви той.

На фона на масовите социал-
ни протести, които заливат почти
цяла Европа, родните управници
са пълни щастливци, защото до-
ри в гнева си заради дъмпинго-
вия внос на селскостопанска про-
дукция от Украйна българските
фермери са твърде деликатни и
не изпадат в крайности като ко-
легите си в Полша например. Са-
мо преди ден в международния
новинарски обмен бяха излъчени
кадри от семинар, където полс-
ките фермери здраво замеряха с
яйца представителите на земедел-
ското министерство, допуснало ог-
ромния безмитен внос на зърно,
яйца, мед и други продукти на вът-
решните пазари.

Противно на тях, българските
фермери действат дипломатично
и вече втори месец се опитват
чрез преговори със служебния ка-
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"Агнешкото по магазините би
трябвало да е с българска мар-
кировка BG. Вероятно ще има ня-
какъв внос на агнешко месо. В
последните 1-2 години основно
охладеното агнешко месо влиза
от Македония, много малко от
Румъния. Що се отнася до дъл-
боко замразено агнешко месо,
там обемите не са огромни, ос-
новните вносители в Европа, как-
то и в България, са Нова Зелан-
дия и Австралия", коментира д-р

Любомир Кулински от БАБХ.
По думите му в България се

продава най-вече охладено аг-
нешко месо, защото българинът
няма навик да купува замразено
месо и предпочита прясното. За
потребителите д-р Кулински уточ-
ни, че охладеното агнешко месо
е с характерен сиво-бял цвят, а
печатът на него гарантира, че е
преминал през одобрена клани-
ца и върху него е извършен ве-
теринарен контрол.ç

"И аз наблюдавам това, което
и медиите показват, и виждам, че
се очаква повишаване на цените
на хранителните продукти, и то не
само на яйцата, на агнешкото, но
и като цяло на всички продукти,
които са свързани с посрещането
на Великден. Моята препоръка към
търговците е поне за тези празни-
ци да помислят дали да прилагат
този подход - да опитат да прода-
дат стоките на възможно най-ви-
соката цена, защото хората биха
я платили. Моята молба към тях е
наистина да не спекулират с то-
ва". Това заяви в интервю за БГНЕС
Габриела Руменова от платформа-
та "Ние, потребителите". "На мен
ми правят впечатление козунаци-
те. В търговската мрежа са се по-
явили козунаци, придружени с пос-
лание, че са на промоция. Знаем,

обаче, че за да бъде един продукт
обявен в промоция при спазване
на потребителското законодател-
ство, когато говорим за хранител-
ни бързо развалящи се продукти,
той трябва да е продаван поне 7
дни на старата му редовна цена.
Посланието ми към потребителите
е, когато купуват стоки, още отсе-
га да гледат как се движат цените
им, за да не бъдат подведени с
подобни послания",  посочи тя.

И уточни, ако още отсега са
на промоция тези козунаци, те не
могат да останат повече от 1 ме-
сец на промоция, защото това е
друга разпоредба. Потребителите
да следят ценовите равнища на
стоките, които смятат да закупят
за Великден, и да сравняват цени-
те, които ще платят, а не дали сто-
ката е с намаление или не, както
и да изберат този търговец за по-
купка на стоките, които предлага
най-добрата цена за тях", добави
Руменова.

Тя коментира и информацион-
ния сайт, който служебното пра-
вителство пусна преди броени дни
и чиято цел е да информира граж-

даните за цените на около 30 сто-
ки. "Чуваме, че има договорка, или
по-скоро се водят преговори, в
търговските обекти да бъдат пос-
тавени етикети на тези стоки, кои-
то са с най-ниска цена от всеки
вид. Нашата препоръка към пот-
ребителите е да не купуват непре-
менно тези стоки с най-ниски це-
ни, а да погледнат техните харак-
теристики, защото може да се ока-
же, че те са с много по-ниска хра-
нителна стойност. Ако закупят си-
рене с много по-голям процент на
вода, то реално тази покупка е не-
рентабилна, и продуктът ще изле-
зе по-скъп", препоръча тя. Руме-
нова призова гражданите да срав-
няват и грамажите. "Да гледат це-
ната на килограм, а не за разфа-
совка, защото и тук може да се
стигне до заблуда", уточни тя.

Експертът препоръча ако стоки-
те, които хората планират да заку-
пят за Великден, са твърде скъпи и
потребителите видят, че надценката
е прекалено висока, да се огледат и
да видях дали не могат да намерят
нещо, което е алтернативно.ç
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ната комисия по стоковите
борси и тържищата за
цените на едно на основни
храни. Ябълките са поскъп-
нали с 4,3% за седмица до
1,44 лв. за кг на едро.
Повишението на цените на
картофите е с 6,9%, като
по борси и тържища ги
продават средно по 1,24
лв. за кг. Най-голямо е
поскъпването на лука - с
над 20% за седмица, като
на едро го продават по
2,25 лв. за кг. Оказва се, че
цената на лука вече добли-
жава тази на лимоните.
Въпреки уверенията, че
цените на яйцата няма да
нарастват преди Великден,
през миналата седмица те
са поскъпнали с още 1 ст.
средно до 41 ст. за брой на
едро.ç

бинет да постигнат защита - до
този момент обаче те не срещат
и грам съдействие. Дебело под-
чертаваме, че "транспортните ко-
ридори" от Украйна са предназ-
начени основно за гладуващите
народи извън Европейския съюз,
така че стоките трябва транзитно
да преминават до пристанищата
в България, Гърция, Италия и др.
държави. Това обаче не се случ-
ва, защото политиците от близ-
ките до военните действия дър-
жави от ЕС като България, Румъ-
ния и Полша така и не осигуриха
нужния контрол, в резултат на ко-
ето търговските складове днес са
пълни с украинска стока, комен-
тира сайтът Синор.БГ.

А вътрешните пазари остават
затворени за аграрната продукция,
произведена от фермерите в съот-
ветните страни, но защита от стра-

на на управляващите липсва. Да
сте чули от ръководството на агро-
ведомството да има някакъв успех
срещу сивия бизнес, например? От-
ворете страницата на ведомството
и ще се убедите, че през послед-
ните два месеца няма и една нови-
на, която да подскаже на ферме-
рите, че поне са започнати акции с
данъчни и митничари, които да спрат
зърното да остава в България!

В същото време земеделският
министър продължава да се изя-
вява в телевизионните студия по
теми, които нямат нищо общо с
проблемите на българските земе-
делци. Да, цените на храните в ма-
газините удариха тавана, но вина-
та за това не е на фермерите и с
новия дигитален портал чиновни-
ците едва ли ще осигурят проз-
рачността за това как се форми-
рат цените от фермата до трапе-

зата. Пак  същото това министер-
ство започва да "дъвче темата" с
българските рибари, заловени в ру-
мънски териториални води и не-
ясно защо обвинени, че били бра-
кониерствали. И нито една дума
по обявените от българските зър-
нопроизводители протести, които
ще се проведат от 29 до 31 март
на граничните пунктове при Ви-
дин, Русе, Силистра и Кардам. Ко-
ито са предизвикани от бездейст-
вието на чиновниците и от факта,
че на цялото фермерско войнство
му дойде в много да слуша празни
обещания, повтаряни повече от по-
ловин година, за това как всички
проблеми в сектора щели да бъ-
дат решени! Само че те се задъл-
бочават и ето защо в Полша фер-
мерите замерят бюрократите с яй-
ца. А от сряда тракторите ще бло-
кират пътищата към Румъния!ç
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Бум на новите пенсио-
нери у нас. Новоотпусна-
тите пенсии изравниха 5-
годишен рекорд. През
миналата година те са
били над 97 000. "Това е
тенденция, която не носи
радост. Демографската
ситуация в България е
неблагоприятна. Работната
сила в момента в страна-
та наброява около 3,290
млн. души, като с най-
голям дял е населението
във възрастовия диапазон
44 - 55 години. Те заемат
около 25% от работната
сила. Налице е силно
застаряване и намаляване
на работната сила", заяви
в "България сутрин" гл. ас.
д-р Александра Равначка
от Националния институт
по геофизика, геодезия и
география към БАН. Тя е
категорична, че през
следващите години ще се
увеличава броят на пенси-
онерите и ще се наблюда-
ва процес на по-слабо
навлизане на нова работ-

на сила. По думите й
населението застарява и
работим до последно.
"През 2000 г. на 100 души,
излизащи от пазара на
труда, са постъпвали 124,
докато сега на 100 изли-
защи постъпват едва 64.
След 10 - 15 години рабо-
тещите няма да могат да
осигуряват необходимите
вноски за пенсионерите",
алармира Равначка и
добави, че трудоспособ-
ното население у нас е
едва около 59%.

Наблюдава се тенден-
ция желанието на хората
в предпенсионна възраст
да продължат да работят -
това има психологически
и финансово-икономичес-
ки характер. Голяма част
от населението нито
работи, нито учи. "Този

ресурс трябва да бъде
включен активно на паза-
ра на труда. Необходимо
е по-активно включване
на работещите жени.
Изключително тревожно е
и здравословното състоя-
ние на работната ни сила.
Голяма част от народа в
трудоспособна възраст
страда от хипертония и
диабет", каза още д-р
Равначка.

Икономистът Даниел
Василев коментира пред
Bulgaria ON AIR,че тази
година имаме заложен
безпрецедентен дефицит
за изплащането на пенсии
- над 10 млрд. лв. "През
2019 г. беше над 3 млрд.
Имаме 3 пъти ръст на
дефицита в пенсионната
система. Този дефицит се
покрива от нашите данъ-
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ци, основно от ДДС. На
трима души в работоспо-
собна възраст се пада
около един пенсионер.
Към 2050 г. на двама
работещи ще се пада
един пенсионер, тенден-
цията само ще се влоша-
ва. 2050 г. въобще не е
далеч. Според Европейс-
ката комисия към 2060 г.
един работещ ще издър-
жа един пенсионер",
обясни Василев.

Икономистът отбеляза,
че по време на избори
има склонност не само в
България доходите на
пенсионерите да бъдат
използвани като лост за
политически решения.
"Единият вариант е тази
система да бъде преуста-
новена, хората да се
осигуряват сами и това
да бъде изцяло в частния
сектор. Вторият вариант
е да продължаваме да
трупаме все по-голям
дефицит. Очаквам инфла-
цията от почти 20%
официално да ни се
стори разходка в парка в
сравнение с инфлацията,
която тепърва ще видим.
Все още ЕЦБ не се е
върнала към печатането в
хода на рецесията, която
ще дойде", на мнение е
Василев.ç

Бизнесът и хората в страната
продължават да плащат много ви-
соки цени за газа, при положение
че стойността на синьото гориво
на борсите вече се върна на ни-
вата от периода преди войната в
Украйна. Настояваме за предпри-
емане на незабавни мерки за на-
маляване на разликата между се-
гашната борсова цена и цената за
българските стопански потребите-
ли, гласи официална позиция на
Асоциацията на организациите на
българските работодатели. Цена-
та на газа за 2023 г. за предпри-
ятията, присъединени към газоп-
реносната система, включително
и топлофикациите, се определя от
утвърдената от КЕВР цена на "Бул-
гаргаз" и премия, възлизаща на
11,64 лв./Мвтч. Предложената от
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Факторите за растеж са
различни във всяка страна.
Растежът идва, когато иконо-
миката е по-конкурентноспо-
собна. За последните 10 го-
дини България има почти ну-
лев растеж общо на инвести-
ции. В Румъния растежът е
3,6% за 10 години, а за пос-
ледните 5-6 години е над 5%
реално ръст. В България е ну-
ла. Това заяви главният ико-
номист на Института за пазар-
на политика Лъчезар Богданов
след информацията, че Румъ-
ния е изпреварила страни ка-
то Гърция, Латвия, Словакия,
Хърватия по БВП на глава от
населението в ефира на Нова
телевизия.

Същевременно България
остава на дъното в класация-
та. "Но Румъния не е шампио-
нът. Литва догонва много по-
вече. Тя за 21 години е сбли-
жила 52 пункта, Румъния - око-
ло 50, България - 30. Ние пак
сближаваме, но по-бавно.
Последните няколко години
Литва догонва средното в Ев-
ропа с - 11-14%, Румъния -
14, България - 9%", каза Бог-
данов. И обясни как се изчис-
ляват тези проценти. "Събира-
ме всички страни от ЕС, виж-
даме средното ниво на БВП,
изчислен през покупателната
способност и виждаме всяка
страна къде е. Румъния скоро
ще догони Испания, а Литва я
е изпреварила. Ако продължи
с това темпо, ще догони Ита-
лия, както впрочем и Чехия и
Словения също я доближават",
посочи икономистът.

Главният икономист в Инс-
титута за енергиен мениджмънт
Калоян Стайков пък обясни, че
това икономическо развитие е
комбинация от фактори. "Ня-
ма едно нещо, което да посо-
чим и да кажем: "Това е! Ако
го направим, всичко друго ще
се реши от само себе си". Ру-
мъния е особен пример в ЕС.
Тя има много голям вътрешен
пазар и не е чак толкова от-
ворена като икономика за раз-
лика от повечето страни от ЕС,
още повече България. Бълга-
рия износът и вносът са меж-
ду 60 и 70%, в Румъния - 50%.
Тя има голям вътрешен пазар,
който я предпазва от кризи до
някаква степен. Това я пред-
пази от големи шокове", смя-
та той. "Виждаме, че има до-
пълнителен натиск върху бю-
джета, което може да се пре-
върне в нов натиск върху бю-
джета. Такива грешни решения
трябва да се закриват момен-
тално", допълни още Стайков.ç
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Сходна е ситуацията и през те-
кущия месец. Цената за промиш-
леността е 118,38 лв./ Мвтч (60,53
евро/Мвтч). Средната спот цена на
ТТF борсата от 1 до 21 март е
45,31 евро/ Мвтч (88,62 лв./Мвтч)
- разлика от 33,6% не в полза на
българския пазар. За февруари -
цената за бизнеса е 135,99 лв./
Мвтч (69,53 евро/Мвтч), а сред-
ната цена на ТТF е 53,64 евро/
Мвтч (104,91 лв./Мвтч). Цената в
България е по-висока с 29,6%.

Високата цена на газа, освен
че води до по-големи разходи за
предприятията в страната, е при-
чина за високите сметки за пар-
но. Отчитайки дългосрочния до-
говор на обществения доставчик
"Булгаргаз" за доставка на един
милиард кубически метра приро-

ден газ от "Азербайджан Газ Съп-
лай Къмпани", обвързан с ниво-
то на борсовите котировки на
петролните деривати, които в мо-
мента са ниски, българският биз-
нес няма обяснение за форми-
раните от "Булгаргаз" и одобря-
вани от КЕВР цени на газа от
началото на годината, заявяват
в официалната позиция от орга-
низацията на работодателите. По
техни оценки, тези разлики ще
доведат до допълнителен разход
за индустрията от около 42 млн.
лв. месечно, или близо 125 млн.
лв., за периода февруари-април.
Ясно личи, че освен че вече пла-
щаме по-скъп газ от Западна Ев-
ропа, ножицата се отваря с все-
ки изминал месец, заявяват ра-
ботодателите.ç

"Булгаргаз" цена за април 2023 г.
е 103,08 лв./Мвтч, съответно очак-
ваната цена за индустрията е
114,72 лв./Мвтч, или 58,66 евро/
Мвтч. Същевременно фючърсните
котировки на газовия хъб в Ни-
дерландия (TTF) за април възлизат
на 42,32 евро/Мвтч (82,77 лв./
Мвтч). Прогнозната разлика, коя-
то ще надплати бизнесът за ап-
рил, възлиза на 16,34 евро/Мвтч
(31,96 лв./Мвтч), или 38,6%, из-
числяват работодателите.

Íàñåëåíèåòî
çàñòàðÿâà,
íÿìà
ðàáîòåùè,
èçêëþ÷èòåëíî
òðåâîæíî å è
çäðàâîñëîâíîòî
ñúñòîÿíèå íà
ðàáîòíàòà
íè ñèëà

Земеделски от община Вълчи
дол излязоха на протестно шест-
вие с тежка  техника, съобщава
БНТ. Те изразиха недоволството си
от плановете за изграждане на вет-
рогенераторен парк върху обра-
ботваеми площи в общината. Спо-
ред протестиращите изграждането
на ВЕИ мощности ще унищожи про-
изводството на над 2400 фермери,
както и над 900 дка обработваема
земеделска плодородна земя. Зе-

меделците посочват, че има опас-
ност и за пътя на миграция на за-
щитени птици, който преминава над
общината. През януари 2023 годи-
на Общинският съвет на Вълчи дол
даде зелена светлина за изготвя-
нето на устройствен план във връзка
с инвестиционно намерение за из-
граждане на такъв парк.

Според инвеститорите вятърни-
те паркове няма да засегнат земе-
делската дейност в района. По ду-

мите на ръководителят на ВЕИ про-
екта Севда Йончева няма конфликт
между вятърните паркове и земеде-
лието. От десетки години те съжи-
телстват в хармония и в България, и
в чужбина. Най-големите проблеми
пред земеделието са климатичните
промени - наводненията и сушата,
а производството на енергия от вя-
тър е решение и заема най-малко
площ, така че ние сме съмишлени-
ци със земеделците, поясни тя.ç
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Ðîäèíàòà íè å íà êðúñòîïúò è
èçïðàâåíà ïðåä ÿñíà àëòåðíàòèâà:
äà ñúõðàíè òðàäèöèèòå è íà÷èíà ñè
íà æèâîò è íàé-âàæíîòî äà ïðåäïàçè
äåöàòà, êîèòî ñà áúäåùåòî íà íàöèÿòà

Áúëãàðèí îò Êàíàäà: Íàäÿâàì ñå øèçîôðåíèÿòà
íà Çàïàäà äà íå çàâëàäåå è Áúëãàðèÿ

Живея в чужбина от 1990
година и чистосърдечно си
признавам, че не съм мно-
го в час с политиката в Бъл-
гария - въпреки че я посе-
щавам почти всяка година.
В момента живея в Канада,
но съм живял и в САЩ, как-
то и в Латинска Америка.

Имам дълги години лич-
ни наблюдения над това, ко-
ето се случва в почти всич-
ки западни държави (и в
света по принцип) и съвсем
отговорно заявявам, че За-
падът е един грандиозен
"потъващ кораб".

Основните причини са
следните:

Глобализмът и полити-
ката на глобализация.

Мултикултурализмът,
който е главното оръжие на
глобализма. Мултикултура-
лизмът е неуспешен социа-
лен експеримент, насилстве-
но натрапван от глобалния
елит, който никога и никъде
не е функционирал. Не фун-
кционира в момента и по
всичко личи, че никога ня-
ма да функционира и в бъ-
деще. И въпреки това запад-
ни лидери - марионетки, кон-
тролирани от глобалистите,
продължават да налагат и
натрапват мултикултурализ-
ма без съгласието на мест-
ното население, без допит-
ване или референдуми. Та-
ка нареченият мултикултура-
лизъм е де факто демограф-
ски геноцид над население-
то от европейски произход.

Моралната деградация и
разврат вследствие на бру-
талното натрапване на вся-
какъв вид гнусни изврате-
ни концепции, маскирани
като "борба за равнопра-
вие" - за правата на така
наречените ЛГБТИ, всъщ-
ност най-обикновени пер-
верзници. Прочетох Истан-

булската конвенция в ори-
гинал (на английски) и ня-
мам абсолютно никакво
съмнение, че е троянски
кон, който ще си покаже ко-
питата и ще се развилнее
бясно в момента, в който
бъде узаконен и подписан.

тели в провинция Онтарио.
На български се превеж-

да по следния начин:
Лесбийка, гей, джендър-

неутрален, бисексуален, де-
мисексуални, транссексуал-
ни, транссексуален, двупо-
лов, интерсексуален, неут-
рален, полово-подвъпросен,
асексуален, полово-свър-
зан, пансексуален и полиа-
морфен.

И това е само върхът на
айсберга. Тази брутална де-
генеративна политика се на-
лага в абсолютно всички
сфери на обществото.

Други важни фактори,
които допринасят за потъ-
ването на "Западния ко-
раб", са:

Политическата корект-
ност, която де факто е офи-
циалната "религия" на За-
пада и мнозинството от хо-
рата я следват фанатично,
без дори да го осъзнават.
Политическата коректност е
"затвор на съзнанието". Те-
ми, които свободно се дис-
кутират по телевизията в
България, в Канада са табу
и е рисковано да се диску-
тират дори и с близки и поз-
нати.

Религията на политичес-
ка коректност е главното
оръжие, използвано от рег-
ресивните либерали в така
наречената идеологична
война (Culture War), вслед-
ствие на която обикновени-
те хора са репресирани и
наплашени да не изразяват
мнения, различни от офи-

циалната псевдолиберална
политика. Ако някой посмее
да изрази несъгласие - не
става въпрос за критика,
просто несъгласие - соци-
ално-икономическите пос-
ледици са жестоки. Публич-
но заклеймяване - расист,
ксенофоб, хомофоб и люби-
мото напоследък - неона-
цист. Почти сигурно е, че
ще си загубите работата,
приятелите и дори родни-
ните ви може да се обър-
нат срещу вас.

Политиката на идентич-
ност (Разделяй и владей.
Всеки срещу всеки).

Промиване на мозъци от
ранна детска възраст. Още
от малки настройват деца-
та едни срещу други. Моми-
чета срещу момчета. Мал-
цинства срещу "привилеги-
рованите", ЛГБТИ срещу хе-
теросексуални и т. н. Това
се постига, като на опреде-
лена група й се втълпява,
че е жертва, репресирана
от някоя друга група.

Най-атакуваната група
обаче, която няма право на
глас, са белите хетеросек-
суални младежи и мъже. Те
са заклеймени като враг но-
мер едно от левашкия псев-
долиберализъм.

Наркоманията, която в
момента заема епидемични
мащаби и последиците от
нея са разрушителни. Това
обаче е тема за напълно от-
делна дискусия.

Феминизмът (и криво-
разбраната му интерпрета-

ция), водещ до разрухата на
основната клетка на общес-
твото - семейството. Мъже-
те и жените, които в при-
родата са естествени съюз-
ници и имат нужда един от
друг, са насъсквани едни
срещу други, под претекст
че мъжете са врагове на
жените. Въвеждат се терми-
ни като "токсична мъжест-
веност" (Toxic Masculinity),
които втълпяват чувство на
вина в подрастващите мом-
чета. В същото време мо-
мичетата от малки израст-
ват с идеята, че са жертви
на "токсичните мъже". Пос-
ледиците от тази неадекват-
на идеология са пагубни за
обществото.

Екстремен материали-
зъм, заместващ духовност-
та и всякакви морални цен-
ности.

Липсата на обективни
медии. Почти всички сред-
ства за масова информация
са пропагандни машини на
глобалния елит.

България е на кръстопът
и изправена пред ясна ал-
тернатива. Да съхрани тра-
дициите си и начин на жи-
вот и най-важното - да пред-
пази децата, които са бъ-
дещето на нацията, от не-
обратима дегенеративна и
развратна политика, бази-
рана на противоестествени
и несъвместими с природа-
та перверзни концепции. Да
се поддаде на натиска и да
подпише смъртната присъ-
да на нацията. Ако тази кон-
венция се приеме, това е
"началото на края".

Надявам се хората в Бъл-
гария да осъзнаят какво се
задава и на всяка цена то
да бъде предотвратено.

Надявам се поне Бълга-
рия да се поучи от фатал-
ните грешки на Запада и да
поеме различен път (като
Полша и Унгария например)
и да се спаси от лапите на
мултикултурализма, глоба-
лизма и регресивната псев-
долибералната политика на
разврат и морална дегра-
дация.

Искрено и с любов към
България.

Посланието ми към Бъл-
гария е кратко и ясно:

Ако искаме да запазим
дори и минимален шанс да
съхраним нашата хилядо-
летна култура, традиции и
начин на живот, троянски-
ят кон не трябва да бъде
допускан в пределите на ро-
дината ни. Ако се подпише
този документ (Истанбулс-
ката Конвенция), който
твърди, че пол не е биоло-
гично понятие, а социално
изградена роля, кутията на
Пандора вече е отворена и
след това няма затваряне.

Така се започна и в Ка-
нада. Уж равноправие, уж
против насилие и в момен-
та промиват мозъците на
децата от ранна детска въз-
раст с извратени концепции
за безполовост - не си ни-
то мъж, нито жена, транс-
сексуалност и дузини дру-
ги извратени и сложни за
разбиране термини като:
"LGGBDTTTIQQAAPP". Да,
това е истински термин
(съкращение на група тер-
мини), използван от Феде-
рацията на началните учи-

От "Клуб 24 май"

(Със съкращения,
заглавието е на ЗЕМЯ)

ÁÑÏ îðãàíèçèðà ïîõîä íà ìèðà è æèâà
âåðèãà íà ïàìåòíèêà „Àëüîøà“

Над 500 души в Плов-
див се включиха в иници-
ативата на БСП, която
носи името "Поход на
мира и защита на истинс-
ката българска история и
паметниците на България.

Шествието се поведе
от двамата водачи на
"БСП за България" в
Пловдив Иван Петков и
Пловдив-област Манол
Генов. Участие взеха още

и членът на ИБ на БСП
Борислав Гуцанов, както
и представители на
младежкото обединение
на партията и различни
граждански организации.

Гражданите се събраха
пред паметника Васил
Левски, в подножието на
хълм Бунарджик и се
отправиха към върха,
където е паметникът на
Альоша. Там те образува-

ха и жива верига с при-
зив да не се подменя
историята на страната ни.

"БСП - Пловдив, няма
да позволи да бъдат
осквернявани паметници-
те и подменяна историята
ни. Ако се стигне до
желание да бъде премах-
нат паметника на Альоша,
ще го браним докрай с
всички средства", каза
Иван Петков.
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Смята се, че
замърсяването от
боеприпаси с
обеднен уран
(DU) и други
свързани с воен-

ните действия замърсявания
причиняват рязко нараства-
не на вродените малформа-
ции на бебета, случаите на
рак и други заболявания в
голяма част от Ирак. Много
утвърдени лекари и учени
твърдят, че замърсяването с
DU е свързано и с неотдав-
нашната поява на болести,
които не са били наблюда-
вани преди в Ирак. Напри-
мер нови видове заболява-
ния на бъбреците, белите
дробове и черния дроб, как-
то и пълен колапс на имун-
ната система.

Налице е също драмати-
чен скок на спонтанните
аборти и преждевременните
раждания сред иракските же-
ни, особено в райони, къде-
то са извършени тежки аме-
рикански военни операции,
като Фалуджа.

Официалната статистика
на иракското правителство
показва, че преди избухва-
нето на Първата война в
Персийския залив през 1991
г. процентът на случаите на
рак в Ирак е бил 40 на 100
000 души. До 1995 г. той се
е увеличил до 800 на 100 000
души, а до 2005 г. се е удво-
ил до поне 1600 на 100 000
души. Актуалните оценки по-
казват, че нарастващата тен-
денция продължава.

 "Трудно е да се намери
статистика за рака, тъй като
само 50 процента от здраве-
опазването в Ирак е общест-
вено", казва пред "Ал Джа-
зира" д-р Салах Хадад от
Иракското дружество за
здравна администрация и
промоция. "Другата полови-
на от нашето здравеопазва-
не се предоставя от частния
сектор, а той има недостатъ-
ци в отчитането на статис-
тиката. Следователно цяла-
та ни статистика в Ирак
трябва да се умножи по две.
Всички официални числа ве-
роятно са само половината
от реалното число".

Токсичната среда

Д-р Хадад смята, че има
пряка връзка между нараст-
ващите нива на рак и броя
на бомбардировките, извър-
шени от американските си-
ли в определени райони.
"Всички мои колеги и аз за-

Ðàêîâîòî íàñëåäñòâî îò îáåäíåíèÿ 
На 20 март т. г. се навършиха 20

години от началото на войната на
САЩ в Ирак - започната без санк-
ция на ООН и с фалшивия предлог
за уж притежавани от Багдад оръ-
жия за масово поразяване, каквито
после се доказа, че никога не е има-
ло. Разрушителната равносметка от
тази война, причинила огромни ма-
териални щети и човешки жертви (по
иракски данни - над 1 милион уби-
ти), дестабилизирала и Арабския свят,
и целия международен ред, беше при-
помнена сега само от ограничен брой
независими анализатори.

Буквално ден след годишнината,
независими британски медии разг-
ласиха новината, че правителството
в Лондон се подготвя да изпрати на
Украйна боеприпаси с обеднен уран,
които тя да използва във войната с
нападналата я миналата година Ру-
сия.

Това веднага събуди у хората с
памет болезнени спомени за онова,
което причини обедненият уран, при-
лаган от САЩ по време на войните
в бивша Югославия и в същия този
Ирак (на два пъти - като се има пред-
вид и войната от 1991 г.). Има мно-

гобройни официално разгласявани
през годините данни за скока на он-
кологични заболявания и на ражда-
ния на деца с малформации вследст-
вие на употребата на обеднен уран
при тези войни. Но напомнянето за
това сега, кой знае защо, не е никак
популярно.

Затова пък българските медии в
захлас разпространиха изявления на
британския външен министър
Джеймс Клевърли как обедненият
уран не бил нищо особено, напра-
во си бил рутинен боеприпас, и Ру-
сия напразно вдигала врява за "яд-

рена ескалация" на конфликта. По-
вечето телевизии у нас, ако въобще
споменаха темата, я сбутаха някъде
в третостепенните новини и я под-
несоха само чрез коментарите на
Лондон.

И това - при положение че у нас
и без това вече вървят протести на
зърнопроизводители заради внос на
дъмпингово украинско зърно, а се
повдигат и въпроси около вноса на
украински яйца без европейски сер-
тификат за сигурност на храните.
Все "бели кахъри" на фона на перс-
пективата употребата на обеднен

белязваме увеличаване във
Фалуджа на вродени малфор-
мации, стерилитет и безпло-
дие", каза докторът. "Във Фа-
луджа имаме проблем с ток-
сичните вещества, дошли с
американските бомбардиров-
ки и използваните от тях
оръжия, като онези с обед-
нен уран".

Често цитирано епидеми-
ологично проучване, озагла-
вено "Рак, детска смъртност
и съотношение между поло-
вете при ражданията във Фа-
луджа, Ирак, 2005 - 2009 г.",
включва проучване, правено
от врата на врата сред пове-
че от 700 домакинства в гра-
да. Изследователският екип
интервюира жители на Фа-
луджа относно необичайно
високите нива на онкологич-
ни заболявания и вродени
малформации. Един от авто-
рите на изследването - хи-
микът Крис Бъзби, казва, че
здравната криза във Фалу-
джа представлява "най-висо-
кият процент на генетични
увреждания в която и да е
популация, изследвана няко-
га".

Д-р Мозгхан Савабиасфа-
хани е токсиколог за окол-
ната среда. Тя е базирана в
Ан Арбър, Мичиган, и е ав-
торка на многобройни науч-
ни статии, повечето от кои-
то се занимават с въздейст-
вието върху здравето на ток-
сичните вещества и замър-
сителите от войната. Нейно-
то изследване сега се фоку-
сира върху замърсяването от
войната в Ирак и нараства-
щата епидемия от вродени
малформации в иракските
градове. "След бомбардиров-

ка жителите на взетия на
прицел населен пункт често
остават сред руините на за-
мърсените си домове или в
сгради, където излагането на
въздействието от вредните
влияния ще продължи", каз-
ва пред "Ал Дажзира" д-р Са-
вабиасфахани. "Такива оби-
чайни практики допринасят
за непрекъснатото излагане
на обществеността на токсич-
ни метали, дори и години
след края на бомбардировки-
те в техния район."

Д-р Савабиасфахани го-
вори за големи количества
боеприпаси с обеднен уран,
разпръснати в иракската сре-
да. "Между 2002 и 2005 г. въ-
оръжените сили на САЩ са
изразходвали шест милиар-
да куршума, съгласно данни-
те на Главната счетоводна
служба на САЩ", добавя тя.
Според нея металните замър-
сители във военните зони
произхождат от бомби и кур-
шуми, както и от други
взривни устройства. Метали-
те, най-вече оловото, уранът
и живакът, се използват в
производството на боеприпа-
си и всички те допринасят
за вродени малформации,
имунологични разстройства
и други заболявания. "Наше-
то проучване в два иракски
града - Фалуджа и Басра, се
фокусира върху вродените
малформации", посочва тя.

Нейното изследване по-
казва, че също както и при
другото проучване, е устано-
вен нарастващ брой вроде-
ни увреждания, особено на
невралната тръба, както и
вродени сърдечни уврежда-
ния. Установено е също об-

ществено замърсяване с два
основни невротоксични ме-
тала - олово и живак.

Бебетата
от Фалуджа

Лекарите във Фалуджа
продължават да стават сви-
детели на гореспоменатото
рязко нарастване на тежките
вродени малформации ,
включващи деца, родени с
две глави, само с едно око, с
множество тумори, с обезоб-
разяващи лицеви и телесни
деформации, с комплексни
проблеми в нервната систе-
ма.

Д-р Самира Алани, педи-
атър специалист в Общата
болница във Фалуджа, про-
явява личен интерес към раз-
следването на тази експло-
зия от вродени аномалии, ко-
ито се разрастват като гъби
след обсадите на САЩ от
2005 г. насам. "Наблюдава-
ме днес всякакви увреждания,
вариращи от вродени сърдеч-
ни заболявания до тежки фи-
зически аномалии, каквито
не можете да си представи-
те", казва Алани пред "Ал
Джазира". Разговорът бе в
кабинета й в болницата ми-
налата година (2012 г. - б.
р.). Тя показа безброй сним-
ки с шокиращи вродени мал-
формации.

Алани също така е съ-
автор на проучване, напра-
вено през 2010 г., което по-
казва, че процентът на сър-
дечните увреждания във Фа-
луджа е 13 пъти по-висок от
този в Европа. А за вроде-
ни дефекти, включващи
нервната система, процен-

тът е 33 пъти по-голям от
този в Европа за същия
брой раждания.

Алани, която работи в
болницата от 1997 г., обяс-
ни пред "Ал Джазира", че
към 21 декември 2011 г. лич-
но е регистрирала 677 слу-
чая на вродени дефекти, во-
дейки статистиката от октом-
ври 2009 г. Само осем дни
по-късно, когато "Ал Джази-
ра" посети града на 29 де-
кември, този брой вече бе на-
раснал до 699.

Алани показа на "Ал
Джазира" стотици снимки на
бебета, родени с цепнати неб-
ца, удължени глави, бебе, ро-
дено с едно око в центъра на
лицето, бебета с прекалено
дълги крайници, с къси край-
ници, с деформирани уши,
носове.

Тя разказа на "Ал Джази-
ра" за случаи на танатофор-
на дисплазия - аномалия в
костите и гръдния кош, коя-
то "прави новороденото не-
съвместимо с живота". "Ус-
тановено е, че увеличените
случаи на рак са причинени
от излагане на обеднен уран",
заявява пред "Ал Джазира"
цитираният по-горе Крис
Бъзби. "През последните де-
сет години (2003 - 20013 г. -
б. р.) се появиха изследва-
ния, които показаха съвсем
ясно, че уранът е едно от
най-опасните вещества, из-
вестни на човека, със сигур-
ност и във формата, която
приема, когато се използва
в тези войни."

През юли 2010 г. Бъзби
публикува проучване, което
показва 12-кратно увеличе-
ние на детските онкологич-
ни заболявания във Фалу-
джа след атаките през 2004
г. Докладът също така пока-
за, че съотношението между
половете е 86 момчета, роде-
ни на всеки 100 момичета.
Установено е и разпростра-
нението на болести, показа-
телни за генетични уврежда-
ния - подобни, но с много
по-голяма честота, отколко-
то в Хирошима.

Колкото и потресаващи да
са тези статистики, д-р Ала-
ни посочва същия проблем
с недостатъчното отчитане,
който споменава и д-р Ха-
дад. Тя също смята, че кри-
зата е дори по-лоша, откол-
кото показват наличните
данни. "Нямаме система за
регистриране на всички, та-
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Войната на САЩ в Ирак причини огромни
трагедии за мирното население - и те продъл-
жават с фаталните последствия за здравето на
хората от използвания от американските
войски обеднен уран
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уран във войната в Украйна да от-
рови там и хора, и природа, а зна-
чи и храни - които очевидно лесно
могат да стигнат и до българските
трапези.

Нещо повече - ако във Великоб-
ритания все пак има кой да вдига
аларма по повод хрумването за бо-
еприпаси с обеднен уран, в САЩ
темата е напълно замъглена инфор-
мационно. Вашингтон още минала-
та година отказа да дава информа-
ция по въпроса. Което кара мнози-
на наблюдатели да допускат, че сред
американските боеприпаси, получа-

вани от Украйна, отдавна има и та-
кива с обеднен уран.

Както вече е нормално в сегаш-
ната обстановка, не липсват и бър-
зи контраобвинения, че Русия също
използва в конфликта подобни бо-
еприпаси с тази съставка.

При всички случаи това е повод
за много изострено внимание и още
по-силен натиск за бързо прекратя-
ване на тази жестока война, която с
всеки изминал ден причинява все
по-ужасни поражения и представля-
ва все по-голяма заплаха за цялото
човечество.

Що се отнася конкретно до обед-
нения уран, говорителят на генерал-
ния секретар на ООН Фархан Хак
още на 21 март изрази силна трево-
га от съобщенията за изпращане на
британски оръжия с обеднен уран в
Украйна - но разбира се, в мейнст-
рийм медиите у нас, а и из голяма
част на "белия свят" няма нито дума
за това. А когато темата се спомена-
ва в такива източници, тя неизмен-
но върви с пояснението, че аларма-
та за тези оръжия идва от "руската
пропаганда".

Тук ще припомним един репор-

таж не на руска медия, а на катар-
ската "Ал Джзира", публикуван точ-
но преди 10 години, по повод 10-
годишнината от американското на-
падение над Ирак. Репортажът е от
иракския град Фалуджа и обобща-
ва последствията от обеднения уран
в американските бомби и снаряди,
изсипани над Ирак и в т. нар. Вой-
на в Залива през 1991 г., и във
войната, започнала през 2003 г.

Ето по-долу текста й, написан
от кореспондента Дахр Дмайл в
иракския град Фалуджа и публику-
ван на 15 март 2013 г.

ка че имаме много случаи,
които пропускаме", посочва
тя. "Мисля, че знам само за
40-50 процента от случаите,
защото толкова много бебе-
та се раждат направо по до-
мовете на семействата и ние
никога не научаваме за тях,
а и други клиники също не
ги регистрират."

Освен това д-р Алани ос-
тава единственият човек във
Фалуджа, който регистрира
такива случаи и съобщава,
че все още вижда същите теж-
ки увреждания. "Имаме тол-
кова много случаи на бебе-
та, всяко от които носи мно-
жество системни дефекти",
обяснява тя. "Например, то-
ку-що имахме едно бебе ед-
новременно с проблеми с
централната нервна система,
скелетни дефекти и сърдечни
аномалии. Това е често сре-
щано във Фалуджа днес."

Д-р Алани споменава и
още нещо, за което предуп-
реждава и изследването на
д-р Савабиасфахани. Болни-
цата, в която Алани работи,
е построена в квартал Дубад
във Фалуджа през 2008 г.
Според Алани районът е бил
тежко бомбардиран по време
на обсадата през ноември
2004 г. А изследванията на
д-р Савабиасфахани доказ-
ват, че във Фалуджа, както и
в Басра, именно пострадали-
те от американските бомбар-
дировки през 1991 г. и по
време на инвазията от 2003
г. райони "са замърсени с
олово и живак, два силно ток-
сични тежки метала". "Изла-
гането на въздействието от
тези метали, както и на йо-
низиращо лъчение, може да
доведе до рак", добавя тя.

Д-р Савабиасфахани по-
сочва, че когато боеприпа-
сите с обеднен уран експло-
дират или ударят целите си,
те генерират "фини прахови
частици, съдържащи метал,
както и частици, съдържащи
уран, които остават в окол-
ната среда. Тези частици мо-
гат да навлязат в хранител-
ната верига и да проникнат
в човешкото тяло чрез за-
мърсена храна. Токсичните
частици също могат да се
разнесат във въздуха с вя-
търа и да бъдат вдишани от
хората. Ирак е предразполо-
жен към чести пясъчни и
прашни бури. Продължител-
ното вдишване на токсични
материали може да доведе до
рак. Погълнати или вдиша-

ни частици, които излъчват
алфа радиация, могат да при-
чинят рак".

Басра и Южен Ирак

В провинция Бабил в
Южен Ирак заболеваемост-
та от рак ескалира с тревож-
ни темпове от 2003 г. насам.
Д-р Шариф ал Алвачи, ръ-
ководител на Центъра за
борба с рака в Бабил, обви-
нява използването на оръ-
жия с обеднен уран от аме-
риканските сили по време и
след инвазията през 2003 г.
"Околната среда най-вероят-
но е замърсена от химичес-
ки оръжия и обеднен уран ка-
то последици от войната в
Ирак", заявява д-р Алвачи
пред "Ал Джазира". "Възду-
хът, почвата и водата са за-
мърсени от тези оръжия и
когато влязат в контакт с хо-
рата, те стават отровни. То-
ва е ново за нашия регион
и хората тук страдат."

Според проучване, публи-
кувано в "Бюлетин за замър-
сяването на околната среда и
токсикология", професионал-
но списание, базирано в юго-
западния германски град Хай-
делберг, има седемкратно уве-
личение на броя на вродени-
те малформации в Басра меж-
ду 1994 и 2003 г. Според про-
учването в Хайделберг кон-
центрацията на олово в млеч-
ните зъби на болни деца от
Басра е почти три пъти по-
висока от сравнимите стой-
ности в райони, където не е
имало бойни действия.

Освен това никога досега
не е регистриран толкова ви-
сок процент на дефекти на
невралната тръба ("отворен
гръб") при бебета, както в
Басра, и процентът продъл-
жава да расте. Според про-
учването броят на случаите
на хидроцефалия сред ново-
родените е шест пъти по-ви-
сок в Басра, отколкото в Съ-
единените щати.

Абдулхак ал Ани, автор
на "Уранът в Ирак", изслед-
ва ефектите от обеднения
уран върху иракчаните от
1991 г. насам. Той заяви пред
"Ал Джазира", че лично е
измерил нивата на радиация
в град Кербала (напомняме
- там беше разположен бъл-
гарският контингент в Ирак,
срещу който през декември
2003 г. бе извършен атен-
тат, отнел живота на пети-
ма български военнослуже-
щи - б. р.), както и в Басра,
а неговият гайгеров брояч е
"крещял", защото "индикато-
рът излезе извън диапазо-
на".

Д-р Савабиасфахани по-
сочва, че нивата на детска
левкемия в Басра са се уве-
личили повече от два пъти
между 1993 и 2007 г. "Мно-
жество ракови заболявания
при пациенти, при които се
установяват едновременни
тумори на двата бъбрека и в
стомаха - изключително ряд-
ко явление, също са регист-
рирани там", каза тя. И до-
пълва: "Тези наблюдения,
събрни наедно, показват

наличието на извънредна си-
туация за общественото здра-
ве в Ирак. Подобна криза
изисква спешни многостран-
ни международни действия за
предотвратяване на по-ната-
тъшно увреждане на общест-
веното здраве."

Международното
право и бъдещето

Има ясни международни
закони относно използване-
то на боеприпаси като обед-
нен уран.

Член 35 от Протокол I, из-
менение от 1977 г. на Же-
невските конвенции, забра-
нява всякакви средства или
методи за водене на война,
които причиняват излишни
наранявания или ненужно
страдание. Член 35 също та-
ка забранява да се прибягва
до средства за война, които
биха могли да нанесат голе-
ми и дългосрочни щети на
човешкото здраве и околна-
та среда.

Наблюдаваното въздейст-
вие на обеднения уран в Ирак
предполага, че тези оръжия
попадат в обхвата на член 35
като забранени поради само-
то естество на техните пред-
полагаеми дълготрайни ефек-
ти върху човешкото здраве и
околната среда. Член 36 от
Протокол I също така задъл-
жава всяка държава, която
изучава, разработва или при-
добива ново оръжие, да съ-
образява това оръжие с меж-
дународния правен ред.

Досега (текстът е писан
през 2013 г. - б. р.) Белгия
(2007) и Коста Рика (2011)
са приели вътрешни закони,
забраняващи уранови оръ-
жия на техните територии.

През 2008 г. Европейски-
ят парламент прие резолю-
ция, в която се посочва, че
"използването на обеднен
уран във военни действия
противоречи на основните
правила и принципи, залег-
нали в писменото и обичай-
ното международно, хумани-
тарно и екологично право".

Освен всичко друго, му-
тациите на ДНК, причине-
ни от обеднен уран, могат да
се предават от родител на де-
те. Следователно замърсява-
нето с обеднен уран от воде-
ните от САЩ войни срещу
Ирак през 1991 г. и 2003 г.
ще продължи да причинява
постоянна национална
здравна криза и за бъдещи-
те поколения иракчани.

Д-р Савабиасфахани смя-
та, че трябва да се проведат
повече изследвания и проуч-
вания в Ирак, за да се полу-
чи пълният обхват на щети-
те, причинени от оръжията,
използвани в тази страна от
нчалото на 90-те насам.
"Нуждаем се от широкома-
щабни екологични тестове,
за да установим степента на
замърсяване на околната сре-
да с метали и обеднен уран,
както и с други оръжия в
Ирак", смята тя.

Д-р Хадад споделя дълбо-
ката си загриженост за бъде-
щето на собственото си и на
други иракски деца. "Изпит-
вам страх за тях", казва той
тъжно. "Те са заобиколени от
толкова много здравословни
проблеми, токсини - и ние
трябва да работим, за да ги
предпазим от болести, ради-
ация и химически отрови. То-
ва са тихите убийци, защото
не можете да ги видите, дока-
то проблемът не стане много
голям. Твърде много иракча-
ни са пострадали от това и
не виждам как това страда-
ние няма да продължи."

Д-р Алани просто иска
хората, особено тези в Съе-
динените щати, да знаят за
кризата във Фалуджа, и ги
моли за едно нещо: "Моля
ги да помолят правителство-
то си да не наранява хора
извън тяхната страна. Осо-
бено хората в Ирак."

От "Барикада"
(Със съкращения)

От стр. 8 Бомбардираните с обеднен уран руини продължават да
тровят хората, които се опитват да живеят сред тях или да
ползват оцелели строителни материали
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Очакваше се санкциите
да убият руския финансов
сектор. Това се случи и не
се случи.

Това се донякъде случи,
тъй като плановете за раз-
растване на всяка руска
банка или мениджър на ак-
тиви с амбиции за свето-
вен мащаб бяха ограниче-
ни от санкциите. Да правиш
бизнес от западния свят с
банки със седалище в Мос-
ква или Санкт Петербург,
сега е близко до невъзмож-
ното. Санкциите болят.

"Поради санкционната
обстановка глобалните бан-
ки, търговци, партньори са
крайно предпазливи в от-
ношенията си с руски или
свързани с тях партньори
и винаги задават много въп-
роси", казва Нери Толардо,
бивш директор на Tinkoff
Bank в Москва, който от
средата на 2022 г. живее и
работи в Мексико. "Банки-
те не обработват и не при-
емат плащания от и за Ру-
сия и много често партньо-
рите от света имат наложе-
ни от тях самите стандарти
за съответствие, които са
много по-стриктни от зако-
на", казва той.

Така че в това отноше-
ние санкциите нараниха фи-
нансовите институции на
Русия.

Но руска банкова криза,
подобна на кризата, която
наскоро видяхме в САЩ със
Silicon Valley Bank и швей-
царската Credit Suisse, не
се случи. Няма никакво из-
тичане на пари от руските
банки. Рублата се заздра-
ви. И тъй като повечето бан-
ки са защитени от държа-
вата - водени от Сбербанк
и VTB - Руската централна
банка прекара повечето
време през последните де-
сет години в разчистване на
финансовата система. Това
почистване на къщата, про-
ведено от президента на
Централната банка Елвира
Набиулина, довело до зат-
варянето на стотици част-
ни банки, вероятно е при-
чината санкциите да не уни-
щожат руския финансов
сектор. Елвира вече беше
отстранила слабите звена
от веригата. А такива има-
ше много. Поради тази при-
чина руските банки оцеля-
ха при санкционния режим
на Запада и делистването
от стоковия пазар по-доб-
ре, отколкото можеше да се
очаква. За един циничен
руснак да гледа как Silicon
Valley Bank и Credit Suisse
изгарят, докато банкерите
им са на печалба, е все ед-
но да се усмихва пред ка-
мерата, докато сградата от-
зад гори.

„Ôîðáñ“: Çàùî ñàíêöèèòå íå ìîæàõà
äà óáèÿò ðóñêèÿ áàíêîâ ñåêòîð
Áëàãîäàðåíèå íà ïðîôåñèîíàëíèòå äåéñòâèÿ íà íàøàòà áàíêîâà îáùíîñò,
ïðàâèòåëñòâåíèòå àãåíöèè è Öåíòðàëíàòà áàíêà, íèå óñïÿõìå äà ïðåîäîëååì
âñè÷êè òðóäíîñòè, îáîáùè ïðåçèäåíòúò Ïóòèí

След като бяха изваде-
ни от протфейлите на аме-
риканските инвеститори
(VanEck Russia ETF беше
ликвидирана), двете големи
банки Сбербанк и VTB за-
губиха половината от стой-
ността си на Московската
борса.

Руските банки са
виждали и по-лоши
времена.

Последната банкова кри-
за се разигра на вълни, най-
голямата от които беше
през 2017 година. Централ-
ната банка похарчи близо
20 милиарда долара, за да
спаси топ кредиторите и да
защити вложителите от из-
мамните действия и лошо-
то управление на риска от
страна на руския банков
елит. На голяма част от не-
го беше даден достъп до те-
зи банки, когато държавни-
те и областните управи про-
дадоха активите след пада-
нето на Съветския съюз. Те
не знаеха нищо за банки-
рането. Те не се включиха
в нищо подобно на Базел II
или новото Базел III спора-
зумение за финансова си-
гурност и използваха бан-
ките като домашни казина,
като лични банкомати за
обикалящите по света бан-
кстери.

След като бяха разкара-
ни, те се преместиха на
обичайните места, посрещ-
нати с отворени обятия от
собствениците на луксозни
недвижими имоти в Лондон,
Ню Йорк, Маями, Дубай и
Кипър.

Някои от най-добре поз-
натите са Илия Юров, Сер-
гей Беляев и Николай Фе-
тисов, и тримата бивши съ-
собственици на руската
Trust Bank, която трябваше
да бъде спасявана от дър-
жавата през 2014 г. заради
измамнически действия и
ужасен мениджмънт на рис-
ка. Юров живее в Лондон.
Не е ясно къде живеят дру-
гите двама.

През 2020 г. Висшият съд
в Лондон разпореди те да
платят на притежавана от
руското правителство бан-
ка 900 милиона долара, но
постановлението все още
не е изпълнено.

Silicon Valley, Signature
Bank и Credit Suisse са соб-
ственост на акционери и е
малко вероятно да бъдат
осъдени на подобни суми,
но времето ще покаже. За-
сега американските вложи-
тели ще бъдат обезщетени
извън защитеното покритие
от 250 000 долара на влог.

Борис Минц е друг при-
мер за руски банкер, управ-

лявал крехкия руски финан-
сов сектор от времето пре-
ди санкциите. Той живее в
самоналожено изгнаничес-
тво в Лондон, претендирай-
ки за политическо убежи-
ще, след като неговата бан-
ка Откритие, един от най-
големите руски заемодате-
ли, беше взета от Елвира
Набиулина поради остра
криза на ликвидността.

По-рано тази година
Висшият съд в Лондон от-
съди Минц да плати 850 ми-
лиона долара по дело за из-
мама, заведено от сега пра-
вителствената банка Откри-
тие.

Но това дело не е за-
вършено. Решението се от-
нася само за опита за спи-
ране на производството, ко-
ето означава, че той все
още има шанс да избегне
плащането. Причината, по-
ради която Минц искаше да
спре производството, беше
твърдението, че продължа-
ването на делото ще озна-
чава то да се превърне в
съдебно производство, ко-
ето може да завърши с ре-
шение за предоставяне на
пари на санкционираното
руско правителство, напи-
саха адвокатите на Минц в
имейл.

Извън тези примери, ако
санкциите бяха дошли по
времето, когато руската
Централна банка разчист-
ваше "зомби банките" - адът
би се отприщил. Но като се
вземе предвид, че голяма
част от тази бъркотия бе-
ше отстранена преди вли-
зането в сила на санкцион-
ния режим от 2022 г.,

руските банки
остават сигурни
и стабилни,

макар и руските инвестито-
ри в тях да загубиха и ри-
зата от гърба си.

Политиката на санкции,
най-тежката, която някога е
била прилагана срещу Ру-

сия, навърши 13 месеца.
Нови санкции изскачат пе-
риодично. Не е ясно какво
още може да се измисли,
след като руските финансо-
ви институции вече бяха
силно отрязани от западна-
та система.

Банки като VTB, които
имаха инвестиционно бан-
киране и управление на ак-
тиви в Европа с офиси в
Лондон, сега ще бъдат зат-
руднени да помагат на ев-
ропейски фирми да емити-
рат облигации или да пред-
лагат акции. Някога те бяха
лидери в тази област, осо-
бено в по-малките държа-
ви от Европейския съюз, ка-
то Чешката република. Офи-
сите на VTB в Лондон са
затворени от март минала-
та година, тъй като активи-
те й бяха замразени през
февруари. През декември
съдът определи синдик.

Финансовият сектор в
Русия и нейните банки у до-
ма не са в заглавията на
вестниците, за разлика от
банките в САЩ и Европа.
Те издържаха клането на
санкциите. Но картината не
е красива. Всичко зависи
от ъгъла на гледане. Те из-
губиха талант, като пример
в това отношение е изпъл-
нителният директор на
Tinkoff Bank Нери Толардо.
Изгубиха европейските и
американските активи, ко-
ето няма да бъде възстано-
вено още години, ако изоб-
що някога бъде.

Последните отчети за
приходите на Сбербанк в
Русия показват огромен
срив на печалбата от 78%,
дължащ се на всички кон-
фискации на активи и загу-
ба на бизнес, съобщи Рой-
терс на 9 март.

Главният изпълнителен
директор на Сбербанк Хер-
ман Греф каза пред репор-
тери, че Сбербанк е "най-
атакуваната организация" в
страната и преживява "без-
прецедентни по сложност и

сила предизвикателства".
Той каза, че банката е за-
губила почти всичките си
активи в чужбина, което е
довело до масивни загуби.

Обаче руският прези-
дент Владимир Путин се ус-
михва пред

горящите сгради
на Credit Suisse и
изгубените 200 ми-
лиарда долара
депозити на
Silicon Valley Bank,

които изискват безпреце-
дентна подкрепа от Феде-
ралната корпорация за зас-
траховка на депозитите, ко-
ято да защити вложители-
те. Банката вече е в несъс-
тоятелност. А неговите най-
големи банки оцеляха. Но
само защото повечето рус-
ки банки през годините бя-
ха обявени във фалит и не-
състоятелност, защото
представляваха опасност
за руската финансова сис-
тема.

"Благодарение на профе-
сионалните действия на на-
шата банкова общност, пра-
вителствените агенции и
усилията на Централната
банка, искам да подчертая,
че ние успяхме да преодо-
леем всички тези (санкци-
онни) трудности като цяло",
каза Путин след срещата си
с директора на Сбербанк в
Москва по-рано този месец.
Той каза, че сегашната ста-
билна позиция на Сбербанк
е "добър сигнал за цялата
икономика".

Санкциите ще останат в
сила още дълго време и то-
ва означава ли, че един ден
и руските банки, на които
те са наложени, също ще
се сринат под тежестта им?

"Кой знае какво ще ста-
не в Русия, защото всички
ние знаем само това, кое-
то четем в пресата, а това,
което четем в пресата, е,
че Русия е постъпила умно,
оправяйки банките си пре-
ди санкциите и поради то-
ва след санкциите те се
справят добре", казва из-
вестният инвеститор в су-
ровини Джим Роджърс от
дома си в Сингапур. Ро-
джърс е бивш директор на
руската торова компания
ФосАгро. Той все още има
някакви пари в Русия. "Ви-
дяхме падането на рубла-
та, когато санкциите бяха
наложени в началото, а
след това тя се качи. Така
че, съдейки само по това,
пазарът ми казва, че някой
в Русия е направил вярно-
то нещо." Източник: forbes.com

Превод за "Гласове" Екатерина
Грънчарова
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ОБЯВА
Управителния съвет  на ЗК" ЗЛАТЕН КЛАС" с.ПЕТ МОГИЛИ,общ.НОВА ЗАГОРА  съобщава на член кооператорите,че

на 29.04.2022 г. от 9.00 ч. в клуба  на кооперацията ще се проведе отчетно годишно  събрание   при следния
ДНЕВЕН РЕД

1. Освобождаване на член кооператори.
2. Отчетен доклад за дейността на кооперацията за 2022 год. и приемане плана за 2023 г.

Докл. Председателя
3. Отчет за дейността на Контролния съвет за 2022г.

Докл. Председателя на КС
4. Приемане доклада на експерт счетоводителя  и годишния финансов отчет на кооперацията за 2022 г.

Докл. Гл.счетоводител
5. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
6. Вземане на решение за упълномощаване на Председателя на кооперацията и УС за сключване на

договори за кредите с Банки, ДФ "Земеделие" РА,юридически и физически лица за закупуване на
техника и земя и да се разпорежда с ДМА

7. Други.
Ако в определеното време в залата няма необходимия кворум,събранието
ще се проведе един час по късно. От Управителния съвет

ПОКАНА
На основание чл. 28, ал. 3 във връзка с чл. 21 ал. 4 от Закона за кооперациите ,Контролен

съвет към РПК "Наркооп" гр.Стамболийски ,свиква извънредно общо събрание на кооперацията
на 19.04.2023 г. от 13.00 часа в  залата на ресторант "Славяни" гр Стамболийски  ул."Търгов-
ска "80  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Контролен съвет.
2. Изказвания и обсъждания.
3. Приемане на решения по доклада.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час по-късно от първоначално обяве-

ния, независимо от броя на присъствуващите от 14.00  часа,
предвид нормата на чл. 17, ал. 2 от Закона за кооперациите

Турският президент Реджеп
Ердоган изтъкна значението

на възстановяването на
югоизточните райони на
страната, засегнати от

унищожителните земетресе-
ния през февруари. Турция

ще излекува "раните на
засегнатите от земетресения-
та райони", каза  Ердоган на
вечеря ифтар в Истанбул с

хора, пострадали при
земетресенията. При

трусовете със сила 7,6 и 7,7
загинаха над 50 000 души, а
над 115 хиляди бяха ранени.
Земетресенията засегнаха 14

млн. души в 11 окръга в
Югоизточна Турция. Ердоган

посочи, че властите планират
в рамките на година да бъдат
построени 319 000 жилища

Снимки Интернет
Израелският президент Ицхак Херцог призова вчера

правителството да спре незабавно ожесточено оспорва-
ната реформа на съдебната система. Неговият призив

идва ден, след като премиерът Бенямин Нетаняху уволни
своя министър на отбраната Йоав Галант заради противо-

поставянето му на съдебната реформа. "В името на
единството на народа на Израел, в името на отговор-

ността ви призовавам незабавно да спрете законодател-
ния процес", написа Херцог в Туитър. В изявлението си
Херцог предупреди Нетаняху, правителството и управля-
ващата коалиция, че "очите на целия свят" са насочени
към тях и че сигурността, икономиката и обществото на
Израел са "застрашени", призовавайки ги да действат ".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху вероятно ще
спре законодателния план за съдебна реформа, предло-
жен от неговата коалиция, твърдят различни източници.

Десетки хиляди израелци излязоха по улиците на градове
в цялата страна в неделя вечерта в спонтанен изблик на
гняв, след като Нетаняху внезапно уволни министъра на

отбраната заради това, че е оспорил плана му за
реформа на съдебната система.


Íàêðàòêî

Полша
не планира да предостави на
Украйна всичките си самолети
МиГ-29, заяви зам.-министърът на
външните работи на страната
Павел Яблонски. "Тази процедура
се провежда тайно, за да бъде
ефективна. Не мисля, че ще се
откажем от всичките си самоле-
ти. Със сигурност не и в една
доставна пратка", заяви Яблонс-
ки. Преди това полският прези-
дент Анджей Дуда обяви, че
страната му ще изпрати четири
МиГ-29 в Украйна, превръщайки
се в първия съюзник в НАТО,
който достави изтребители на
Киев. След съобщението Кремъл
предупреди, че доставката на
бойни самолети повишава нивото
на въвличане на алианса в
конфликта.
Пътната такса
в Сърбия поскъпва от 1 април с
14 на сто. За потребителите на
електронната пътна такса (ENP)
има намаление от 6 на сто.
Според изменение на Решението
за размера на таксите за
употреба на обществените
пътища, от 1 април на шосето
Белград - Прешево пътната такса
за леки автомобили и комби
автомобили (първа категория) ще
бъде 1690 сръбски динара
(около 28 лв.), от Белград до
Димитровград - 1490 динара (25
лв.), от Прешево до Димитровг-
рад - 1180 динара (20 лв.). От
Белград до Шид пътната такса ще
възлиза на 480 динара (8 лв.), от
Белград до Суботица - на 720
динара (12 лв.) и от Белград до
Чачак - на 530 динара (9 лв.).
Словенците
не проявяват особено желание
да променят начините си на
придвижване, ако това засяга
комфорта и по-бързото им
придвижване, сочи проучване на
агенция Медиана за Словенския
автомобилен съюз. Повечето
анкетирани използват коли, а
всеки трети, който ходи на
работа или училище с кола,
пътува сам.  Анкета, направена
сред 804 словенци на възраст
между 18 и 70 г. през октомври
2022 г., показа, че 65 на сто от
запитаните казват, че използват
автомобили. Близо половината
(47 на сто) пътуват на кратки
разстояния сами с колите си.
Малка част от запитаните
използват "зелени" варианти за
придвижване - това са предимно
млади хора, пенсионери и
жители на градовете, които имат
подходящ  достъп до градски
пътнически транспорт и не могат
да използват автомобили.
Кубинците
гласуваха в неделя за Национал-
но събрание, като вниманието е
насочено към избирателната
активност в условията на
дълбока икономическа и
миграционна криза, предаде АП.
При 470 кандидати, които се
борят за 470 места в законода-
телния орган, и липса на
кандидати на опозицията,
резултатът е предрешен,
отбелязва агенцията. Избирате-
лите могат само да подкрепят
списък с кандидати, специално
подбрани от служители на
Комунистическата партия.
Изборите се проведоха в
момент, когато стотици хиляди
хора емигрират, включително
300 000 в САЩ през последните
месеци. Гласуването за Нацио-
нално събрание в Куба се
провежда на всеки пет години и
е технически непартийно, но
попада под непрекия контрол на
управляващата партия.

Китай и Индия, както и
редица други държави от
Евразийския континент,
Азиатско-тихоокеанския ре-
гион, Близкия изток, Афри-
ка и Латинска Америка, не
възнамеряват да помагат на
Запада да поддържа хеге-
мония на световната сце-
на, заяви руският външен
министър Сергей Лавров на
заседание на Съвета на по-
печителите на Фондация
"Александър Горчаков" за
подкрепа на публичната
дипломация, съобщават
руски медии.

Лавров отбеляза още, че
съвременният свят е мно-
гополюсен и "малко хора
искат да вадят кестени от
огъня за бившите метропо-
лии в сегашните условия",
жертвайки националните си
интереси. "Затова е съвсем
естествено, че около три
четвърти от държавите в
света не се присъединиха
към антируските санкции.
Всички те заеха балансира-
на, балансирана позиция
относно ситуацията в Украй-
на и около нея", каза Лав-
ров, цитиран от Епицентър.

Според него страни ка-
то Китай и Индия, много
държави от Евразийския
континент, Азиатско-Тихоо-
кеанския регион, Близкия
изток, Африка и Латинска

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия ще вземе
решение за по-нататъшните перспективи за взаимодействие със

западните страни при свои условия. Когато и ако те изтрезнеят, ще
вземем решение за нашата позиция. Но ние, разбира се, ще решим

сами и при свои условия, каза още Лавров.

Ëàâðîâ: Êèòàé, Èíäèÿ è äðóãè ñòðàíè íÿìà äà ïîìàãàò
íà Çàïàäà äà çàïàçè õåãåìîíèÿ â ñâåòà
Ðåàêöèÿòà íà Çàïàäà íÿìà äà ïîâëèÿå íà ïëàíîâåòå çà ðàçïîëàãàíå íà
ÿäðåíî îðúæèå â Áåëàðóñ

Америка "съвършено разби-
рат какво е заложено на
карта". "И те не искат да се
откажат от законните си на-
ционални интереси, за да
помогнат на англосаксонци-
те и техните помощници да
запазят хегемонията си или,
по-точно казано, да се опи-
тат да запазят хегемонията
си на световната сцена",
подчерта Лавров. Доказа-
телство за това, подчерта
той, са резултатите от по-
сещението на китайския
президент Си Дзинпин в
Москва, което "ясно пока-
за на цялата международ-
на общност, че опитите да
се действа в духа на раз-
деляй и владей са обрече-
ни на провал". "Въпреки
мръсната кампания за "от-
мяна" на всичко, свързано
с Русия, ние все още има-
ме много приятели във
всички страни по света,
включително на Запад. Зна-
ем, че те симпатизират на
нашата многонационална
страна, обичат руската кул-
тура, споделят традицион-
ния морал и семейни цен-
ности", коментира още Лав-
ров.

Реакцията на Запада ня-
ма да повлияе на планове-
те за разполагане на так-
тическо ядрено оръжие в
Беларус, заяви Дмитрий

Песков, прессекретар на
руския президент Владимир
Путин, предаде БНР. В съ-
бота Путин лично обяви на-
мерението на Кремъл, като
изтъкна, че САЩ от години
разполагат ядрени оръжия
на територията на свои съ-
юзници.

От НАТО обвиниха Мос-
ква в "опасна и безотговор-
на" ядрена реторика, а Ук-
райна поиска спешна сре-
ща на Съвета за сигурност
на ООН. Ръководителят на

външната политика на ЕС
Жозеп Борел призова Бе-
ларус да не приема руски
ядрени оръжия, като под-
черта, че Минск може да
се изправи пред допълни-
телни санкции. В интервю
за "Российская газета" сек-
ретарят на руския Съвет за
сигурност Николай Патру-
шев заявява, че НАТО е
страна в конфликта в Украй-
на и не крие главната си
цел - Русия да бъде побе-
дена и разпокъсана. ç
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Запалянковците
искат да знаят
истината за
управленската
война на
"Герена"

Ôåíîâå ïðèòèñêàò ñîáñòâåíèêà
íà "ñèíèòå" Íàñêî Ñèðàêîâ

Феновете на Левски
ще притиснат мажоритар-
ния собственик Наско
Сираков да даде отгово-
ри за управленската
война в клуба по време
на срещите, които предс-
тоят в провинцията
относно кампанията за
продажба на акции. Така
акцентът на планираните
прояви ще се измести в
друга насока и като цяло
инициативата на клуба
може да се провали.

Запалянковците държат
да бъде изяснено кой
казва истината за конф-
ликта - Наско Сираков
или изпълнителният
директор Ивайло Ивков.
Както е известно босът
на "сините" започва
обиколка в страната и
първата спирка е в Бур-
гас. По принцип идеята
на тази обиколка е да се
разясни детайлно инициа-
тивата по продажба на
акции, която трябва да
стартира след предстоя-
щото Общо събрание на
Левски през април.

Заради обиколката в
провинцията е малко
вероятно Наско Сираков
да отдели време, за да
се срещне с организира-
ните фенове, призовали

Àëåêñàíäúð Âåçåíêîâ îòíîâî äúðïà Îëèìïèàêîñ íàïðåä

Русия победи Ирак с 2:0 в
приятелски мач в Санкт Петер-
бург - първи на родна земя за
руските футболисти от ноември
2021 година насам. Руснаците
надделяха над Ирак с два гола
през второто полувреме. Антон
Миранчук реализира за 1:0 в 50-
ата минута, а в 58-ата Сергей
Пиняев покачи на 2:0.

Атакуващият полузащитник на
московския Локомотив Сергей

Ðóñèÿ ïîáåäè Èðàê
â Ñàíêò Ïåòåðáóðã

го на кръгла маса на 1
април, която да се прове-
де в кафенето до Нацио-
налния клуб на привър-
жениците в София. Пока-
нени бяха още треньорът
Станимир Стоилов и
Ивайло Ивков. Според
източници от "Герена"
Наско Сираков е решил
да направи обиколката в
провинцията, за да избег-
не кръглата маса в сто-
лицата.

В същото време тре-
ньорският щаб на Левски
е започнал спешна опе-
рация, за да реше нале-
жащ проблем в състава и
не иска да чака от лято-
то, когато ще бъде при-
тиснат и ще действа
значително по припряно.
На "Герена" правят опити
по най-бързия начин да
подсигурят ситуацията в
средата на терена. За
"сините" е наложително

да си осигурят услугите
на полузащитник. Проб-
лемът е свързан най-вече
с евентуалното напускане
на Филип Кръстев, чийто
договор за наем изтича.
Наскоро офисите на
Левски бяха посетени от
агента на национала и от
представител на "Сити
Футбол Груп" - групиров-
ката, която държа права-
та на 21-годишния футбо-
лист. След отказа на
"Юнайтед груп" да купи
клуба, Левски ще продъл-
жи да работи в затрудне-
ни финансови условия и
няма да е лесно да
задържи Кръстев.

Другият важен играч в
халфовата линия на
"сините" - Андриан Краев,
може да бъде продаден
през лятото. През зимата
унгарският Фехервар
направи оферта за 24-
годишния футболист,

която беше отклонена от
Левски. Плановете на
тима от "Герена" за нов
собственик претърпяха
крах и сега има нужда от
свежи финансови постъп-
ления. Така клубът ще
трябва да продава футбо-
листи, а Краев е едно от
най-актуалните имена.

За момента се знае за
една цел на Левски за
подсилване на средната
линия. Това е латвиецът
Чебрайлс Макрецкис от
Пирин. През зимата
"сините" почти бяха
привлекли 22-годишния
халф, но не намериха
средства да платят тран-
сферната сума. Макрец-
кис става свободен агент
след края на сезона, а
интерес към него вече
имат и други отбори от
елита, които притежават
по-големи финансови
възможности.ç

Олимпиакос се наложи над
ПАОК със 100:70 в двубой от 20-
ия кръг на гръцката баскетболна
лига. Това е успех номер 20 за
"червено-белите", които са не-
победени в местното първенст-
во през настоящия сезон. Най-

добрият български баскетболист
Александър Везенков се отчете
с 26 точки, 5 борби и 4 асис-
тенции за успеха. Така българ-
ският национал  стана най-ре-
зултатен за своя отбор, като
престоят му на паркета бе са-

Футболен клуб Левски излезе със съобщение на страницата си във Фейсбук, в което информира, че Наско
Сираков започва обиколка из страната

Ðåàë ñ èíòåðåñ
êúì 35-ãîäèøåí
òðåíüîð

Уволненият от баварския
гранд Байерн Юлиан Нагелс-
ман може сензационно да по-
еме един от най-големите клу-
бове в света. Испански медии
съобщават, че Реал (Мадрид)
има интерес към 35-годишния
германец. Според информаци-
ите в ръководството на "бе-
лия балет" са големи фенове
на младия специалист. На
"Сантяго Бернабеу" търсят за-
местник на Карло Анчелоти,
който се очаква да напусне
през лятото. Към 63-годишния
италианец  вече официално
има потвърден интерес от
страна на националния отбор
на Бразилия.

Считаше се, че големият
фаворит за подписа на Юли-
ан Нагелсман е Тотнъм, който
се раздели с Антонио Конте.
Сега обаче става ясно, че Ре-
ал (Мадрид) влиза в битката
за германеца.

Английските медии пък при-
помнят, че Реал (Мадрид) още
през 2018 г. е проявявал ин-
терес към Нагелсман. Това е
било след уволнението на Ху-
лен Лопетеги. Тогава младият
германец обаче предпочел да
се съсредоточи върху работа-
та си в Хофенхайм.ç

Най-добрият български тени-
сист Григор Димитров приключи
участието си на турнира от се-
риите Мастърс 1000 в Маями. В
мач от третия кръг Гришо пре-
търпя загуба с 3:6, 4:6 от 11-ия
в световната ранглиста Яник Си-
нер. Срещата продължи един час

Èòàëèàíåö ñïðÿ Ãðèãîð
Äèìèòðîâ â Ìàÿìè

и 28 минути.
Така италианецът взе реванш

за загубата си от хасковлията
през 2020 г. в Рим. Следващият
му съперник в Маями ще бъде
руснакът Андрей Рубльов, който
разби сърбина Миомир Кецма-
нович с 6:1, 6:2 за 59 минути.ç

Пиняев стана най-младият гол-
майстор в историята на руския
национален отбор по футбол. То-
ва бе едва трети мач за Пиняев
за държавния тим на Русия. Той
отбеляза гол на възраст 18 го-
дини, 4 месеца и 24 дни, подоб-
рявайки постижението на Дмит-
рий Сичов, който се разписва
през 2002-ра срещу отбора на
Югославия, когато е на 18 годи-
ни, 6 месеца и 23 дни.ç

мо за 20 минути.
Олимпиакос остава на върха

далеч от своите преследвачи с
40 точки, докато ПАОК се нами-
ра на четвърта позиция с 31 пун-
кта в актива си и баланс от 11
победи и 9 поражения.ç

Александър Везенков направи пореден силен мач за Олимпиакос

Юлиан Нагелсман
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Италия победи като гост
Малта с 2:0 в европейска
футболна квалификация,
под ръководството на бъл-
гарския съдия Георги Каба-
ков. Родният рефер имаше
само няколко напечени си-
туации в иначе спокойната
среща и се справи на ни-
во, показвайки само два
жълти картона. "Скуадра а-
дзура" пое глътка въздух в
битката за Евро 2024 след
загубата с 1:2 от Англия в
първия кръг.

Първият шанс в мача
дойде за малтийците. Сата-
риано избяга на Романьо-
ли и Скалвини и нанесе
удар отблизо, но Донарума
изби в ъглов удар. В 12-ата
минута удар отдалеч на Ро-
маньоли бе избит с мъка от
Бонело. След точно четвърт
час игра Италия поведе.
Сандро Тонали центрира от
корнер, а новата звезда в
атаката на "адзурите" Ма-
тео Ретеги засече с глава
за 1:0."Скуадра адзура" стиг-
на и до втори гол. В 27-ата
минута Песина засече топ-
ката във вратата на дома-
кините.

Англия направи доста се-
риозна заявка към първото
място в крайното класира-
не на квалификационната
група "С" за Евро 2024, след
като победи Украйна с 2:0
на "Уембли". Така "трите лъ-
ва" вече имат шест точки, а
освен това още на старта
на квалификациите надигра-
ха и двата си големи конку-
рента за челните места в
групата, след като преди три
дни победиха и Италия като
гост. Както и в двубоя в Не-
апол, англичаните изиграха
силно първо полувреме, в
което взеха аванс от две по-
падения, и доста по-песте-
ливо второ. Рекордьорът по
голове за националния от-
бор Хари Кейн откри резул-
тата в 37-ата минута след
асистенция на Букайо Сака,

Хари Кейн получи специална "Златна обувка", с която бе удостоен заради това, че преди няколко дни подобри
рекорда на Уейн Рууни и стана голмайстор №1 в историята на националния отбор с 54 попадения

Антонио Конте вече
официално не е мени-
джър на Тотнъм. Италиан-
ският наставник се е
разделил с лондончани
по взаимно съгласие,
съобщиха от клуба. По
всичко личи, че тази
раздяла е желана и от
двете страни, които са
се разбрали, че е време
да поемат в различни
посоки. До края на
сезона "шпорите" ще
бъдат водени от Кристи-
ан Стелини, а негов
помощник ще бъде Райън
Мейсън.

"Остават ни 10 мача в
Премиър лийг и трябва
да се преборим за място
в Шампионската лига.
Всички трябва да се
стегнем. Всеки трябва да
вдигне нивото и да нап-
рави така, че клубът да
завърши възможно най-
напред в класирането и
да зарадваме нашите
верни привърженици",
написа по този повод
президентът на клуба
Даниел Леви.

Конте постигна 41
победи в 76 мача начело
на Тотнъм. Напоследък
обаче представянето на
тима не бе на особено
високо ниво, като "шпо-
рите"  отпаднаха от
всички турнири, в които
участваха и ще запишат
поредна година без
трофей във витрината си.
Капката, която преля
чашата бе пресконферен-
цията след равенството
3:3 със Саутхямптън, в
която наставникът засипа
с критики играчите си и
клуба заради липсата на
амбиции. От този момент
като че ли за всички
вече бе ясно, че раздяла-
та е неизбежна.

Вече се спрягат доста
имена за евентуален
наследник на Конте
начело на Тотнъм. Сред
тях са Юлиан Нагелсман,
Оливер Гласнер, Маури-
сио Почетино, Стив
Купър, Роберто Де Дзер-
би, Луис Енрике и др. ç

Кимбърли Гарсия
Леон от Перу подобри
световния рекорд в
спортното ходене на
35 километра, след ка-
то постигна 2:37.44 ча-
са на състезание в Ду-
динце (Словакия). Све-
товната шампионка на
20 км и 35 км от
Юджийн 2022 подобри
предишното върхово

Кимбърли Гарсия Леон от Перу подобри световния рекорд
в спортното ходене на 35 километра

Вратарят Александър Георгиев направи
седем спасявания при дузпите и помогна на
носителя на Купа "Стенли" Колорадо да
спечели гостуването си на Аризона с 4:3.
Роденият в Русе хокеист спаси 27 шайби в
редовното време и продълженията при осмия
успех в последните девет мача на тима, в
който премина през лятото от Ню Йорк
Рейнджърс.

Валери Ничушкин единствен реализира
при наказателните удари, след като вкара за
3:2 и в третия период. Вика Рантанен се
отличи с гол и асистенция за шампионите в
срещата от НХЛ. ç

Íàø âðàòàð ñïàñè
7 äóçïè â ÑÀÙ

Ïåðóàíêà ïîäîáðè
ñâåòîâíèÿ ðåêîðä íà
35 êì ñïîðòíî õîäåíå

постижение от 2:38:24
часа, поставено от
рускинята Клавдия
Афанасиева през 2019
година, и даде поред-
на заявка за златото
на Олимпийските игри
в Париж догодина.

Китайката Хун Лю
остана втора с рекорд
на Азия 2:40:06 часа,
докато Магали Бонила

от Еквадор завърши на
трето място.

На Игрите в Париж
2024 ще има само ед-

но състезание по
спортно ходене за же-
ни на 20 км, както и 35
км смесено отборно. ç

Òîòíúì óâîëíè
Àíòîíèî ÊîíòåÈòàëèÿ âçå ãëúòêà âúçäóõ

ïîä ñâèðêàòà íà Êàáàêîâ
Българският рефер показа само два жълти картона
в двубоя на „скуадра адзура“ срещу Малта

ние с мача срещу Италия.
Джеймс Мадисън, Бен Чи-
луел и Джордан Хендерсън
стартираха на местата на
Люк Шоу, който получи чер-
вен картон срещу Италия,
Калвин Филипс и Джак
Грийлиш. За Мадисън това
бе първи мач като титуляр
за националния отбор.

Преди началото на дву-
боя капитанът на Англия Ха-
ри Кейн получи специална
"Златна обувка", с която бе
удостоен заради това, че
преди няколко дни подоб-
ри рекорда на Уейн Рууни
и стана голмайстор №1 в
историята на националния
отбор с 54 попадения. Кейн
изведе тима заедно със се-
мейството си, а наградата
му бе връчена от президен-
та на ФА Деби Хюит.

В класирането води Анг-
лия с 6 точки от два мача,
следват Италия и Северна
Македония с по 3. Украйна
и Малта са на дъното с ну-
ла точки. ç

Ðåçóëòàòè â êâàëèôèêàöèè
çà Åâðî 2024

Група „Н“
Казахстан - Дания 3:2

0:1 Расмус Хойлунд 21', 0:2 Расмус Хойлунд 36', 1:2 Бах-
тийор Зайнутдинов 73', 2:2 Асхат Тагиберген 86', 3:2 Абат
Аймбетов 89'

Словения - Сан Марино 2:0

1:0 Бенямин Шешко 56', 2:0 Роберто Ди Майо (автогол) 60'
Северна Ирландия - Финландия 0:1

0:1 Бенджамин Калман 28'

Група „J“
Лихтенщайн - Исландия 0:7

0:1 Давид Кристиян Олафсон 3', 0:2 Хакон Арнар Харал-
дсон 38', 0:3 Арон Гунарсон 48', 0:4 Арон Гунарсон 68', 0:5
Арон Гунарсон (дузпа) 73', 0:6 Андри Гудьонсен 85', 0:7
Микаел Егил Елертсон 87'
Словакия - Босна и Херцеговина 2:0

1:0 Роберт Мак 13', 2:0 Лукаш Хараслин 40'
Люксембург - Португалия 0:6

0:1 Кристиано Роналдо 9', 0:2 Жоао Феликс 15', 0:3 Бер-
нардо Силва 18', 0:4 Кристиано Роналдо 31', 0:5 Отавио
77', 0:6 Рафаел Леао 88'

а три минути след това
именно звездата на Арсенал
удвои резултата.

Гарет Саутгейт направи
три промени в стартовия
състав на Англия в сравне-
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14 Китай

На 26 март Китайската на-
родна република и Репуб-
лика Хондурас установиха
дипломатически отношения
на ниво посланици. Същия
ден по-рано латиноамери-
канската държава обяви, че
прекъсва всички официал-
ни връзки с Тайван. До то-
зи момент 182 страни по
света са установили дипло-
матически отношения с Ки-
тай, а само 13 поддържат с
остров Тайван т. нар. дип-
ломатически отношения. То-
ва показва, че принципът
за "един Китай" е признат
от международната общ-
ност и е в съответствие с
нормите за международни
отношения.
Решението на Хондурас

за безусловно установява-
не на дипломатически от-

В момента китайско-рус-
кото всеобхватно стратеги-
ческо партньорство е на
най-високото ниво в своя-
та история. Съвместното
изявление на държавните
лидери Си Дзинпин и Вла-
димир Путин след срещата
им в Москва, за задълбо-
чаване на това партньорст-
во показва, че двете стра-
ни споделят сходни визии
за световното развитие и
по множество горещи проб-
леми.
И Пекин, и Москва са за

диалог, а не конфронтация
при разрешаване на меж-
дудържавни спорове, както
и против използването на
идеите за демокрация и
свобода като инструмент за

През 2021 г. по поръчение на
американското правителство ра-
зузнавателните служби на САЩ
в рамките на 90 дни изготвиха
т. нар. доклад за проследяване
на първоизточника на новия ко-
ронавирус, който обаче според
медиите бе пълен с предполо-
жения и "нищо не доказа". Нас-
коро Вашингтон започна нов
кръг от политически манипула-
ции относно епидемията.
Защо американските полити-

ци започват с този остарял
фарс? "Токсична политика" е
отговорът на "Ню Йорк таймс".
В началото на годината новият
председател на Камарата на
представителите на американ-
ския Конгрес Кевин Маккарти
заяви в първото си изказване
след встъпването в длъжност,
че ще разследва произхода на
COVID-19. С това Републикан-

Ïðèíöèïúò çà „åäèí Êèòàé“ å ïðèçíàò
îò ìåæäóíàðîäíàòà îáùíîñò
Òàéâàí å íåäåëèìà ÷àñò îò êèòàéñêàòà òåðèòîðèÿ è íèêîé íå òðÿáâà äà ïîäöåíÿâà
ðåøèìîñòòà è ñïîñîáíîñòèòå íà êèòàéñêèÿ íàðîä äà çàùèòàâà ñâîÿ ñóâåðåíèòåò
è òåðèòîðèàëíà öÿëîñò, ïðèïîìíè Ðàäèî Êèòàé

ношения с Пекин също та-
ка показва стремежа на
страните от Латинска Аме-
рика за достойно и неза-

висимо развитие. В продъл-
жение на много години
САЩ считат Латинска Аме-
рика за свой собствен "за-

ден двор", следват "доктри-
ната Монро" и брутално се
намесват във вътрешните
работи на държавите в ра-
йона. През 2020 г. Вашинг-
тон прие т. нар. "Закон за
връзките с Тайпе",  който
забрани на съответните
страни да установят дипло-
матически отношения с Пе-
кин. Въпреки това обаче не-
отдавна президентът на
Хондурас Сиомара Кастро
публично изрази готовност-
та си да установи диплома-
тически отношения с Китай.
В отговор на това амери-
канският президент неза-
бавно изпрати своя съвет-
ник в Хондурас, за да го
възпрепятства, съобщи Рой-
терс, цитирайки добре ин-
формирани източници. Опи-
тите на САЩ обаче бяха об-

речени на провал.
Вчера първите дипломати

на Китай и Хондурас подпи-
саха комюнике, с което Ки-
тай приветства присъединя-
ването на Хондурас към ини-
циативи като "Един пояс,
един път" и тези за глобал-
ното развитие, сигурност и
цивилизации. Хондурас обе-
ща да спазва принципа за
един Китай и да работи за
засилване на сътрудничест-
вото в различни области.
Тайван е неделима част

от китайската територия, а
принципът за "един Китай"
е признат от международ-
ната общност.  Никой не
трябва да подценява реши-
мостта и способностите на
китайския народ да защи-
тава своя суверенитет и те-
риториална цялост.

Êèòàéñêî-ðóñêîòî ñòðàòåãè÷åñêî ïàðòíüîðñòâî å âàæíî çà ãëîáàëíàòà ìíîãîïîëþñíîñò
è äåìîêðàòèçàöèÿòà íà ìåæäóíàðîäíèòå îòíîøåíèÿ

оказване на политически
натиск върху други страни,
и за изграждане на нов тип
международни отношения.
Като страни - членки на

Съвета за сигурност, Китай
и Русия се стремят към съз-
даване на многополюсен
свят, демократизация на
международните отношения
и представляват основна
сила за поддържането на
глобалния мир и стабил-
ност.
По въпроса за Украйна в

съвместното изявление на
Си Дзинпин и Путин се каз-
ва, че диалогът е най-пра-
вилният път за разрешава-
не на проблемите. Русия за
пореден път обявява готов-
ност за по-скорошен старт

на мирни преговори, при-
ветства позитивната роля
на Пекин за разрешаване
на кризата чрез диплома-
тически пътища и одобря-
ва неговата конструктивна
позиция, залегнала в обя-
вената през февруари ки-
тайска концепция за мир.
Това показва, че обектив-
ната и справедлива пози-
ция на Китай за насърча-
ване на мирни преговори
получава подкрепа.
Русия се нуждае от ста-

билен и проспериращ Ки-
тай, а Китай се нуждае от
могъща и успешна Русия.
Отношенията между двете
държави укрепват все по-
вече с времето и ще про-
дължават да се задълбоча-

ват. В условията на днеш-
ния нестабилен свят сътруд-
ничеството между Москва
и Пекин ще даде тласък за
неговата многополюсност,

за демократизация на меж-
дународните отношения и
ще осигури повече гаран-
ции за глобалната сигур-
ност и развитие.

Ïåêèí: Âàøèíãòîí ñ íîâ êðúã ìàíèïóëàöèè ñ COVID-19
ската партия започна да  де-
монстрира антикитайската си
позиция чрез манипулации с
произхода на вируса, за да за-
еме изгодна позиция в партий-
ната борба в страната. Такава
"политическа правилност" в
САЩ е "против Китай", а реал-
ните и разумни гласове са по-
тиснати.
Манипулациите с COVID-19

също така са един от старите
трикове на американското пра-
вителство за изместване на фо-
куса на обществото върху про-
валите му, като проблемите с
огнестрелните оръжия, етничес-
ките конфликти, социалното
разделение и високата инфла-
ция, както и фалита на няколко
банки в последно време.
Новият кръг политически

фарс на Вашингтон всъщност
показва стратегическото му

безпокойство спрямо Китай.
Въз основа на манталитета от
Студена война и погрешното
разбиране за Китай, САЩ гле-
дат на Пекин като на най-го-
лемия си стратегически конку-
рент и с всички усилия се стре-
мят да го ограничат.
Фактически САЩ са страна-

та с най-много неуспехи в
справянето с епидемията, ка-
то там са регистрирани най-
голям брой смъртни случаи
през изминалите три години в
сравнение с останалите държа-
ви. Затова САЩ, включително
биолабораториите им във Форт
Детрик и в Университета на Се-
верна Каролина, както и бли-
зо 200 военни биологични ба-
зи по света, за които между-
народната общност има съм-
нения, трябва да бъдат разс-
ледвани много строго.

На 25 март в Пекин се
проведе тридневен форум
на високо ниво за китайс-
кото развитие. В него учас-
тваха повече от 100 гости
от топ-500 световни компа-
нии, от индустриални и тър-
говски кръгове. Те обсъди-
ха теми от общ интерес, ка-
то възстановяването на ико-
номиката и други. Участни-
ците заявиха, че са опти-
мистично настроени относ-
но  перспективите за китай-
ската икономика и очакват
висококачественото разви-
тие на Китай.
Роланд Буш, председател

на борда на директорите на
Siemens AG, заяви, че ви-
сококачественото развитие
е правилен избор на Китай,

×óæäåñòðàííè áèçíåñìåíè è èêîíîìèñòè
ñà îïòèìèñòè÷íî íàñòðîåíè îòíîñíî
ïåðñïåêòèâèòå çà êèòàéñêàòà èêîíîìèêà

който в момента е изпра-
вен пред следващия етап на
развитие, и страната, пола-
га големи усилия за напре-
дъка на дигиталната и нис-
ковъглеродната икономика.
"Това съвпада и с нашата
стратегия. Ще продължим
да увеличаваме инвестици-
ите в страната", каза той.
Бившият специален съвет-

ник на генералния секретар
на ООН Джефри Сакс, кой-
то е и известен американс-
ки икономист, каза, че раз-
витието на Китай ще про-
дължи да се основава на
технологичния прогрес, кой-
то е фокусиран върху дъл-
госрочния напредък, и ще
служи за пример за много
други страни.
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ÇÅÌß

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 /п/
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Вечните тайни - аним. филм
14.45 Принцеса Лилифее - аним. филм
15.15 Да живеят рицарите - тв филм
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.30 Гласовете на България
21.00 Референдум с Добрина Чешмеджие-

ва
22.00 Церемония по връчване на нацио-

налните награди "Икар" 2023
23.30 Викингите 6: Краят на сагата - тв

филм /3 епизод/ (16)
00.20 100% будни /п/
01.55 Култура.БГ /п/
02.55 Малки истории /п/
03.10 Домът на вярата - Църква "Св. св.

Кирил и Методий", гр. Кубрат /п/
03.40 Да живеят рицарите - тв филм /п/
04.10 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.40 България в 60 минути с Мариана

Векилска /п/

ÁÍÒ 3

05.00 Ежедневен фитнес с Ралица Кашино-
ва - предаване за здравословен на-
чин на живот /1 епизод/

06.00 Световен рали-рейд шампионат -
обзор

06.55 УЕФА Европейски квалификации: Ун-
гария - България

08.45 Зала на славата: Пламен Марков
09.00 Изобретенията на НАСА - документа-

лен филм /5 епизод/
09.45 Аз съм...
09.55 Ежедневен фитнес с Ралица Кашино-

ва - предаване за здравословен на-
чин на живот /2 епизод/

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

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

13.25 Спортни новини
13.30 Европейско първенство по футзал

/жени/: финал
15.35 Автомобилизъм: Сауди Баха Хаил -

обзорна програма
16.05 Рали Абу Даби - пустинно предизви-

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

вателно семейно куиз шоу
18.15 Изобретенията на НАСА - документа-

лен филм /6 епизод/
19.00 УЕФА Европейски квалификации: Ун-

гария - България
21.00 Събота вечер с БНТ
21.50 Спортни новини
22.00 Ханибал 3 - сериен филм /5 епизод/

/п/ (16)
22.45 Ханибал 3 - сериен филм /6 епизод/

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

циплини - финали: слалом /мъже/
01.20 Спортни новини
01.30 Световно първенство по биатлон до

21 г.: 10 км индивидуален старт
/девойки до 18 г./

02.50 Световно първенство по биатлон до
21 г.: 12,5 км индивидуален старт
/юноши/

04.15 Рали Тарга Тасмания - обзор

bTV

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

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

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

с. 16
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

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

Михаил Билалов
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 "Survivor 7" - приключенско риалити,

с. 7
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Татенца" - сериал, еп. 72
00.20 "Като на кино" - предаване за кино
00.30 "Столичани в повече" - сериал, с. 6,

еп. 8
01.20 "Скъпи наследници" - сериал, еп. 128
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Огледален свят" /п./ - сериал

bTV ACTION

05.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп. 15
06.00 Анимационен блок: "Турбо" - сериал,

еп. 13 - 16
08.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп. 15
09.00 "Кобра" - сериал, с. 2, еп. 3
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 5, еп. 4
11.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 12
12.00 "Убийството" - сериал, еп. 4
13.00 "Кралят на скорпионите: Книгата на

душите" - фентъзи, екшън, приклю-
ченски (САЩ, 2018), режисьор Дон
Майкъл Пол, в ролите: Зак Макгауън,
Нейтън Джоунс, Мейлин Нг, Питър
Менса и др.

15.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп. 16
16.00 "Кобра" - сериал, с. 2, еп. 4
17.00 "Убийството" - сериал, еп. 5
18.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 13
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на

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

ла: Ел Ей" - сериал, с. 2, еп. 16
21.00 Премиера: "Комисар Вистинг" - сери-

ал, еп. 7
22.00 Бандата на Екшън: "Джон Кю" - дра-

ма, криминален, трилър (САЩ, 2002),
режисьор Ник Касаветис, в ролите:
Дензъл Уошингтън, Робърт Дювал,
Кимбърли Елис, Рей Лиота, Ан Хейч

00.15 "Комисар Вистинг" - сериал, еп. 7
01.15 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 13
02.15 "Убийството" - сериал, еп. 5
03.15 "Легендите на утрешния ден" - сери-

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

bTV COMEDY

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

еп. 3, 4
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 "Феноменалният Бърт Уондърстоун" -

фентъзи, комедия, приключенски
(САЩ, 2013), режисьор Дон Скарди-
но, в ролите: Стив Карел, Люк Ванек,
Стив Бушеми, Оливия Уайлд, Джим
Кери, Джеймс Гандолфини, Алън Ар-
кин, Дейвид Копърфийлд и др.

12.00 "Малки случайности" /п./ - сериал
13.00 "Затегнете коланите" /п./ - сериал
13.30 "Марлон" /п./ - сериал
14.00 "Алф" /п./ - сериал
15.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
16.00 "Татковци" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

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

дийно шоу
18.00 "Татковци" - сериал, еп. 75
19.00 "Затегнете коланите" - сериал, еп. 2
19.30 "Марлон" - сериал, еп. 2
20.00 "Алф" - сериал, еп. 23, 24
21.00 "Столичани в повече" - сериал, 3 еп.

с. 11 еп.
22.00 "Малки случайности" - сериал, с. 2,

еп. 1, 2
23.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2, еп. 2
00.00 "Феноменалният Бърт Уондърстоун" /

п./ - фентъзи, комедия, приключен-
ски (САЩ, 2013)

02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" /п./
04.00 "Татенца" - сериал, еп. 83

bTV Cinema

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

13, 14
08.00 "Правосъдие в пламъци" - биографи-

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

10.30 "Ривърдейл" - сериал, с.,4  еп. 15, 16
12.30 "Лоурайдъри" - драма, приключенс-

ки, криминален (САЩ, 2016), в роли-
те: Гейбриъл Чавариа, Демиан Бичир,
Тио Роси, Тони Револори, Мелиса
Беноист, Ева Лонгория и др.

14.30 "Тъмни сенки" - хорър, комедия, фен-
тъзи (САЩ, Австралия, 2012), в роли-
те: Джони Деп, Мишел Пфайфър, Ева
Грийн, Хелена Бонъм Картър, Джаки
Ърл Хейли, Джони Лий Милър, Бела
Хийткоут, Клоуи Грейс Морец, Алис
Купър и др.

16.45 "Денят, който промени живота на
мис Петигрю" - романтичен, комедия
(Великобритания, САЩ, 2008), в ро-
лите: Франсис Макдорманд, Ейми
Адамс, Кирън Хайндс, Шърли Хендер-
сън, Дейвид Алекзандър, Кристина
Коул и др.

18.30 "Рок радио" - драма, комедия, музи-
кален (Великобритания, Германия,
Франция, 2009), в ролите: Филип
Сиймор Хофман, Бил Най, Ник Фрост,
Том Стъридж, Иън Мърсър, Крис О`Да-
уд, Кенет Брана, Джема Артъртън,
Джак Дейвънпорт, Рис Ифънс, Ема
Томпсън и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Батман в началото" - екшън, прик-

люченски (САЩ, Великобритания,
2005),  в ролите: Крисчън Бейл,
Майкъл Кейн, Кен Уатанабе, Лиъм
Нийсън, Кейти Холмс, Гари Олдман,
Килиън Мърфи, Том Уилкинсън, Рут-
гер Хауер, Морган Фрийман и др.

23.45 "Петдесет нюанса по-тъмно" - драма,
романтичен (САЩ, 2017), режисьор
Джеймс Фоули, в ролите: Дакота
Джонсън, Джейми Дорнан, Ким Бей-
сингър, Ерик Джонсън, Бела Хийткът,
Робин Лий, Фей Мастерсън, Люк
Граймс, Елоиз Мъмфорд и др. [14+]

02.15 "Ривърдейл" - сериал, с. 4 еп. 15, 16
04.15 "Незабравима Коледа" - романтичен

(тв филм, САЩ, 2016), режисьор
Дейвид Уийвър, в ролите: Мира Сор-
вино, Камерън Матисън, Джеси Фил-
коу, Бейли Скоджи и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

- сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA

16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу

17.00 "Семейни войни" - 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
17.00 "Отвлечени" - екшън, фантастика с

уч. на Скот Адкинс, Анди Он, Труонг
Нгок Ан и др.

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

сезон 6
22.00 "Тежка кавалерия" - екшън, трилър с

уч. на Жан-Клод Ван Дам, Вивика А.
Фокс, Раз Адоти и др.

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

Êèíî Íîâà

06.40 "Ню Амстердам" - сериал, сезон 2,
2 епизода

08.30 "Павароти" - биографичен, докумен-
тален филм

11.00 "Щипка романтика" - романтика с уч.
на Люк Макфарлан, Мегън Фай, Те-
реза Уонг, Мишел Мартин и др.

12.45 "Живият хаос" - приключенски, фан-
тастика с уч. на Том Холанд, Мадс
Микелсън, Дейзи Ридли и др.

14.50 "Пак ли ти?" - романтика, комедия с
уч. на Кристен Бел, Джейми Лий
Къртис, Сигорни Уивър, Одет Анабел,
Джеймс Уолк, Бети Уайт, Одет Юст-
ман, Патрик Дъфи и др.

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

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10

21.00 "Охрана" - екшън, криминален с уч.
на Антонио Бандерас, Бен Кингсли,
Лиъм Макинтайър и др.

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

23.50 "Цвете" - комедия, драма с уч. на
Зоуи Дойч, Катрин Хан, Адам Скот и
др. /п/

Тв програма - вторник, 28 март ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Времето

bTV Cinema, 21.00 ч., "Батман в началото" - екшън,
приключенски (САЩ, Великобритания, 2005),

режисьор Кристофър Нолан, в ролите: Крисчън
Бейл, Майкъл Кейн, Кен Уатанабе, Лиъм Нийсън,
Кейти Холмс, Гари Олдман, Килиън Мърфи, Том
Уилкинсън, Рутгер Хауер, Морган Фрийман и др.

Днес ще е ветровито и
сравнително студено за края
на март, минималните темпера-
тури ще са между минус 3° и
2°, а максималните - между
7° и 12°. Облачността ще бъде

променлива, често значителна,
но само на отделни места ще
превали слаб дъжд, в планин-
ските и североизточните райони
- сняг.

НИМХ/БТА
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14 ìóçèêàëíè è òåàòðàëíè ñïåêòàêúëà
ïðåäñòîÿò â Ëåòåí òåàòúð „Êàéëúêà“

Звезди представят 14
музикални и театрални
спектакъла в Летния
театър "Кайлъка". Това
показва програмата за
новия Сезон 2023 на най-
голямата сцена под откри-
то небе в Плевен.

Новият спектакъл на
естрадната прима Лили
Иванова е на 20 юни.
Интерес за феновете
представлява и концертът
на Георги Христов на 8
юни. В турнето "Две
целувки" изпълнителят ще
представи свои стари и
най-нови хитове.

На плевенската "сцена
под звездите" ще пеят
още от най-популярните
изпълнители в концерта
"Великите гласове на
България". На 26 юни ще
огласят парка "Кайлъка" с

Редактираха Агата Кристи,
премахвайки „обидни
пасажи“
Творчеството на британ-
ската писателка Агата
Кристи (1890 - 1976) е
редактирано от Harper
Collins, за да бъдат премах-
нати от новите издания
пасажи, които могат да
наранят чувствата на някои
читатели, съобщи британ-
ският вестник Telegraph. Ще
премахнат пасажи, които
съдържат "описания, обиди
или препратки към етни-
ческа принадлежност".
Например от "Смърт край
Нил" (1937) е изчезнал
фрагмент от изказването
на госпожа Алъртън, която
се оплаква от "отвратител-
ните" очи и носове на
група местни деца, а от
"Мистериозният инцидент
в Стайлс" (1920) липсва
забележката на Поаро по
адрес на друг герой, че той
"разбира се, е евреин".

За влизане в Пантеона в
Рим вече ще се плаща
Влизането в една от най-
популярните забележител-
ности в Рим - Пантеона,
вече няма да бъде безп-
латно, съобщава ДПА. За
влизане в древната сграда
вече ще се плаща билет
от 5 евро. Откога ще
влезе в сила, не се
уточнява. Деца под 18
години и жители на Рим
ще продължават да влизат
в Пантеона безплатно.
Посещението на църковни-
те служби също остава
безплатно. Преди пандеми-
ята Пантеонът е бил
посещаван от милиони
души ежегодно, като пикът
е от 7 милиона. Пантеонът
е построен в зората на
Римската империя - между
27 и 25 г. пр. Хр., като
Храм на всички богове.

Íàêðàòêî
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"Червените обувки" (Мексико - Ита-
лия) е носителят на голямата награ-
да на 27-ото издание на "София филм
фест". Филмът е получил приза "Со-
фия - град на киното" за най-добър
филм в международния конкурс за
първи и втори игрални филми в раз-
мер на 7000 евро, осигурени от Сто-
личната община, съобщават от "Арт
фест".

Режисьор на "Червените обувки"
е Карлос Айхелман Кайзер.

"Червените обувки" на първо мяс-
то заради "простата история, фоку-
сирана върху човечността, за уме-
нията на авторите на филма, благо-
дарение на които той е оригинален
и уникален". Специалната награда е
за "Щипка карамфил" (Турция - Бел-
гия) на режисьора Бекир Бюлбюл.
Призът за режисура е присъден на
Василис Кацупис за "В капан" (Гър-
ция - Германия - Белгия - Швейца-
рия - Великобритания).

Малин Кръстев е получил поче-
тен диплом за актьорски постиже-
ния за "неговото обрано, но изклю-
чително силно изпълнение" в "Доб-
рият шофьор" (Финландия - Швеция
- България) на Тонислав Христов.
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Повече от десетилетие

мина, откакто Сара Джеси-
ка Паркър радваше зрите-
лите с култовия си образ
на Кари Брадшоу в поре-
дицата "Сексът и градът". И
макар че самата актриса
признава, че не е искала
да бъде част от ситком и
дори е умолявала продуцен-
тите да я махнат от екипа,
именно Кари я превърна в
световна звезда.

Години по-късно Сара от-
ново се завърна на малкия
екран с новия си сериал
Divorce. Там тя е в образа
на разведена жена, която

иска да даде ново начало
на живота си.

Тя самата не се сблъск-
ва с подобни трудности в
реалния живот. Въпреки че
преди години двамата със
съпруга й Матю Бродерик
претърпяха криза на брака
си, днес те са повече от
щастливи заедно и се рад-
ват на трите си деца.

Сара има още седем бра-
тя и сестри, от двата брака
на майка си. "Спомням си,
че бяхме много бедни. По-
добно нещо нямаше как да
се скрие, защото понякога
дори нямахме ток вкъщи". ç
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íà ãîëÿìàòà íàãðàäà íà „Ñîôèÿ ôèëì ôåñò“

песните си Маргарита
Хранова, Орлин Горанов,
Милена Славова, Данчо
Караджов, Стефка Берова,
Христо Кидиков, "Трамвай
№5", Владислав Славов.

"С обич и песен" обе-
щава нова среща с Йор-
данка Христова, Тони
Димитрова и още любими
изпълнители. Тази година
група "Сигнал" с Данчо
Караджов също няма да
пропусне Плевен със
самостоятелен концерт на
29 август.

Романтиката на "Кайлъ-
ка" ще бъде притегателна
и за почитателите на
фолклора. На 27 май на
лятната сцена ще тропнат
Северняшкия ансамбъл за
народни песни и танци
"Иван Вълев" и ансамбъл
"Странджа". В средата на

В Световния ден на театъ-
ра за поредна година Съюзът
на артистите в България връ-
чи наградите "Икар". По тра-
диция церемонията се прове-
де в Народния театър "Иван Ва-
зов".

Голямото отличие за изк-
лючителен принос към българ-
ския театър тази година бе за
актьора Антон Радичев, а
"Икар" за чест и достойнство
получи Мария Стефанова. В ка-
тегорията "Съвременна българ-
ска музика" отличието бе за
Теодосий Спасов.

Оспорвано бе съревнова-
нието за най-добра мъжка ро-
ля - за приза се бориха Вла-
димир Пенев, Деян Донков и
Иван Юруков. За водеща жен-
ска роля са номинирани Албе-
на Ставрева, Светлана Янчева
и Станка Калчева. ç

Çà Ñâåòîâíèÿ
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юни Северняците ще имат
съвместен концерт
с ансамбъл "Пирин",
а на 23 септември - с
ансамбъл "Пазарджик".
Мащабният оперен спек-
такъл ще продължи на

27 юни. Хиляди меломани
ще видят новата поста-
новка на "Травиата" от
Верди, под диригентство-
то на Вилиана Вълчева и
режисурата на Надя
Христозова. ç

Филмът "Другата вдовица" (Израел -
Франция) на Мааян Рип също взема
почетен диплом заради "този нов,
уникален авторски глас, който успеш-
но постига баланс между комедия и
драма". Призът за най-добър балкан-

ски филм, присъден от международ-
но жури с председател Костадин Бо-
нев, е за филма "Изпепеляващи дни"
(Турция - Франция - Германия - Ни-
дерландия - Гърция - Хърватия) на
режисьора Емин Алпер. ç


