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Свободата
на печата
е майка
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В се повече британ-
ски домакинства
изнемогват от
високите цени и
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Над 25 млн. т украинска
пшеница не могат да бъ-
дат изнесени от страната
заради войната. ООН
предупреждава, че това
ще предизвика глобална
криза със зърнените
култури. Преди нахлуване-
то на руските войски
Украйна беше четвъртият
най-голям износител на
пшеница в света. Пшени-
цата в складовете на
Украйна започва да гние,
предупреждават украинс-
ките производители. Пре-
ди новата реколта трябва
да бъдат освободени 25
млн. тона зърно. "Транс-
портираме пшеница от
Одеса за румънското при-
станище в Констанца.
Всички наши пристанища
са затворени. Трябва да
търсим нови маршрути
през Румъния", разказват
от бранша. ç

дори не могат да си
позволят всеки ден да се
хранят. Месото се прев-
ръща в лукс, а трапеза-
риите за бедни не могат
да разрешат проблема.

По-бедните британци
изключват отоплението
си, пазаруват само в най-
евтините магазини, някои
се хранят по-рядко -
само и само да пестят,
тъй като рязко нарасна-
лите цени са драстично
изпитание за потребите-
лите. По официални данни
от март инфлацията за
една година е възлязла
на седем процента.

Пет процента от дома-
кинствата съобщават, че
се е случвало и по цял
ден да не се хранят, тъй
като не са можели да си
го позволят. Проучване на
британската Фондация по
прехраната показва, че
броят на тези хора е
нараснал с 57 процента
от януари до април и сега
възлиза на седем милио-
на души. За целите на
проучването са били
анкетирани над 10 000
британски граждани.

Шефката на фондаци-
ята Ана Тейлър определя
ситуацията като катастро-
фална за много семейст-
ва и казва: "Кризата от
икономическа се превръ-
ща в здравна. Не може
да се очаква, че трапеза-
риите за бедни ще
разрешат този проблем".

"Сметката ни за тока
беше шокиращо висока,
храната е станала ужасно
скъпа", оплаква се поля-
кинята Моника, която ра-
боти като чистачка в
Лондон. Тя споделя, че
приятелите й вече гово-
рят само за увеличените
цени и се чудят как да
пестят. "Някои изключват
електроуредите си, за да
пестят ток. Почти не ядем
месо - твърде скъпо е."
Самата тя вече не изпол-
зва автомобила на съпру-
га си, за да ходи на ра-
бота - придвижва се с
тротинетка.

Стига се и до пара-
докси, като този със
77-годишната пенсионер-
ка Елси, която с безплат-
ната си карта за транс-
порта по цял ден се вози
на автобус - отоплен, за
разлика от нейното
жилище. Изправен пред
казуса, премиерът
Джонсън сподели разби-
ране за грижите на
населението, но не обеща
повече социални помощи.
По неговите думи най-
добрата защита е силната
икономика с високи
заплати, още повече че
безработицата е много
ниска и заетостта е
почти пълна.

Руският външен ми-
нистър Сергей Лавров
каза вчера, че Западът
е обявил "тотална хиб-
ридна война" срещу Ру-
сия и е трудно да се
предскаже колко дълго
би продължила тя, пре-
даде Ройтерс.

В реч Лавров изтък-
на множеството запад-
ни санкции срещу Мос-
ква и подчерта: "Колек-
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Вратарят на ЦСКА 1948
Даниел Наумов е обект на
интерес от страна на три
отбора от френската
Лига 1, твърди Foot Mer-
cato. Лориен, Сент Етиен и
още един тим от френ-
ския елит, чието име на
този етап не се спомена-
ва, проявяват интерес към
24-годишния страж. През
миналото лято се твърде-
ше, че Наумов е следен
от Ница и Брест, но до
трансфер не се стигна. В
същото време Le10sport
информира, че интересът
от страна на Сент Етиен
на този етап изглежда
най-сериозен и в следва-
щите дни се очаква да
бъде изпратена оферта. ç

Ëàâðîâ: Çàïàäúò ñå ïðîâàëè â îïèòà
äà èçîëèðà ñòðàíàòà íè

тивният Запад ни е
обявил тотална хибрид-
на война и последици-
те ще бъдат усетени от
всички без изключе-
ние", каза Лавров.

"Направихме всич-
ко, за да избегнем пряк
сблъсък, но сега, кога-
то предизвикателството
е отправено, ние, раз-
бира се, го приемаме.
Санкциите не са нещо

се обръща

Âñè÷êè
ùå óñåòÿò
ïîñëåäèöèòå
îò òîòàëíàòà
õèáðèäíà âîéíà
ñðåùó íàñ,
çàÿâè ïúðâèÿò
äèïëîìàò íà ÐÔ

странно за нас: те поч-
ти винаги са били тук
под една или друга фор-
ма", заяви той.

Лавров каза, че опи-
тите на Запада да изо-
лира Русия са обрече-
ни на провал, и изтък-
на важността на отно-
шенията на Москва с
Китай, Индия, Алжир
и страните от Залива,
допълва БТА. ç

последната седмица повече украински
граждани напускат България, отколкото
влизат, съобщи председателят на Дър-
жавна агенция за бежанците Мариана
Тошева в предаването "Неделя 150" на
БНР. "Вчера (в събота - бел. ред.) са
влезли в нашата страна 2441 души за
денонощие, но са напуснали 2792-ма.
Този процес се наблюдава от седмица.
Броят на тези, които напускат страната,

Òåíäåíöèÿòà å
íàïóñêàùèòå
óêðàèíöè äà
ñà ïîâå÷å îò
ïðèñòèãàùèòå

От "Дойче Веле"

се задържа по-голям от тези, които
влизат в България", каза Тошева. Над 33
000 са потвърдените места за настанява-
не в общински ведомствени бази, съоб-
щи председателят на ДАБ.

Общо над 103 000 души от бившата
съветска република са със статут за
временна закрила. Около 90 деца са в
детски градини, над 500 украинчета са в
български училища.
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София.
От Народно-
то събрание

потегли
вело-

шествие
за по-чист
въздух на
столицата

с участието
на много
звезди
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Éîòîâà: Áèçíåñúò å
èçòðúïíàë çàðàäè ãàçà

"Както виждате, бъл-
гарският бизнес е буквал-
но изтръпнал, българска-
та икономика е изтръпна-
ла, защото те работят
повече от половин месец
и едва преди два дни
разбраха на каква цена
на газа работят и произ-
веждат." Това заяви вчера
вицепрезидентът Илияна
Йотова, коментирайки
най-актуалната тема,
свързана с енергийната
криза, предизвикана от
спирането на доставките
за България, предаде
БГНЕС. "До този момент
нямаме информация какви
са договорките, постигна-
ти от правителството на
Кирил Петков относно
природния газ в САЩ, и
какво ще се случи след
месец юни, как ще осигу-
рим следващата зима и
на каква цена", коментира
вицепрезидентът.

Такава непрозрачност
и липса на информация
не просто затруднява
икономиката, а кара
много от хората да затва-
рят предприятията си,

Ïåòêîâ íÿìàëî äà ïîäïèñâà íèùî ñúñ Ñêîïèå

които след това много
трудно ще отворят, под-
черта Йотова.

Припомняме, че в
събота президентът
Румен Радев коментира,
че за него политиката,
която води "Булгаргаз", е
неразбираема. "Аз лично
многократно заявих, че тя
е извън икономическата
и управленската логика -
да обявяваме прогнозни
цени за юни и юли, а
едва в средата на май да
стане ясна каква е цена-
та за май", коментира
държавният глава. Относ-
но цената на втечнения
газ, договорена от Кирил
Петков в САЩ, той заяви:
"Важна е открита и ко-
ректна политика... Дали
има криза на доверие
към кабинета, ще проли-
чи от това колко хора ще
излязат на протест. Най-
важното е как се чувст-
ват българите".

Началникът на полити-
ческия кабинет на преми-
ера Кирил Петков Лена
Бориславова коментира
вчера в предаването

"Денят започва с Георги
Любенов" на БНТ, че
страната ни преговаря с
американската страна за
средносрочна и дългос-
рочна доставка на газ,
които вероятно ще са на
цени 3-4 пъти по-ниски от
последно договорените с
"Газпром".

"Лъжа или непознава-
не на фактите са твърде-
нията на Борисов, че
откъдето и да вземем газ,
ще е с 30% по-скъп от

Премиерът Кирил Петков няма
да посещава скоро Скопие и ня-
ма да подписва нищо със север-
номакедонската страна. Това зая-
ви началникът на кабинета на ми-

Ïðàâèòåëñòâåíèÿò
ãîâîðèòåë
îáåùàâà
äî 4 ïúòè
ïî-íèñêè öåíè

В последната седмица пове-
че украински граждани напускат
България, отколкото влизат, съ-
общи председателят на Държав-
на агенция за бежанците (ДАБ)
Мариана Тошева в предаването
"Неделя 150" на БНР. "Вчера (в
събота - бел.ред.) са влезли в на-
шата страна 2441 души за дено-
нощие, но са напуснали 2792-ма.
Този процес се наблюдава от
седмица. Броят на тези, които на-
пускат страната, се задържа по-
голям от тези, които влизат в
България", каза Тошева.

Председателят на ДАБ отново
заяви, че до 31 май хотелите тряб-
ва да бъдат освободени и укра-
инските бежанци да бъдат транс-
портирани до други места за нас-

Ïîâå÷å óêðàèíöè íàïóñêàò ñòðàíàòà, îòêîëêîòî èäâàò
лаят да напуснат страната, друга
част излизат на свободен наем или
отиват при близки и познати, ко-
ментира Тошева. Тя посочи, че си-
туацията е динамична и от тези
63 000 украински бежанци у нас
няма да останат и половината.

По нейните думи 70% от ук-
раинците желаят да започнат ра-
бота веднага, 17% биха започна-
ли в период от 1 до 6 месеца.
Над 103 000 души са със статут
за временна закрила. Около 90
деца са в детски градини в стра-
ната, над 500 украинчета са в бъл-
гарски училища. Центровете, в ко-
ито майките ще могат да оставят
децата си през деня, ще бъдат
ясни още от началото на тази сед-
мица.ç

таняване. В момента в хотели са
настанени над 63 000 жители на
Украйна. Над 33 000 са потвър-

дените места за настаняване в об-
щински ведомствени бази. Част
от украинците са заявили, че же-

този на "Газпром". "Бул-
гаргаз" сключва директно
всички договори за
доставки. Дългосрочните
договори ще бъдат пряко
с компаниите без посред-
ници. Цената ще бъде по-
ниска от тази на "Газп-
ром". А когато започнем
да получаваме първите
количества азерски газ
от юли, тя ще е 4 пъти
по-ниска от средната в
Европа", уточни Борисла-
вова.ç

В зала "Проф. Марин Дринов" в Българската академия на науките вицепре-
зидентът Илияна Йотова откри Международната юбилейна конференция на
Института за български език "Любомир Андрейчин". На събитието присъст-

ва и посланикът на Полша - славистът Мачей Шимански.
Снимка БГНЕС

Íàêðàòêî



Започна настаняването на украинските бежанци в държавните бази по
морето. Детският лагер в Равда вече е пълен със 170 души

Снимка БГНЕС

нистър-председателя Лена Борис-
лавова. "Няма да има скорошно
посещение, тъй като нямаме до-
кумент, върху който можем да ра-
ботим по Договора за добросъ-
седство, каза по БНТ Бориславо-
ва. Тя потвърди, че докато българ-
ската страна не види стъпки, кои-
то са свързани с изпълнение на
критериите за спиране на дискри-
минацията на българското малцин-
ство, няма да има напредък по сва-
лянето на ветото за преговорите
на Скопие с ЕС. На въпрос на во-
дещия, че очакванията на българ-
ското общество са Петков да не
подписва нищо със Скопие, Бо-
риславова заяви: "Премиерът съ-
що подчерта, че няма в момента
очакване, дори когато на дневен

ред беше тази конференция, да
се подпише, защото не сме гото-
ви с този протокол по Договора".

Междувременно, на конферен-
ция в БАН вицепрезидентът Илияна
Йотова подчерта, че България не
може да каже "да" за членството
на Република Северна Македония
в ЕС, докато страната ни няма дос-
татъчно гаранции, разписани в кон-
кретен и значещ документ на ев-
ропейско ниво, който да бъде взет
предвид във всяка една стъпка по
пътя на преговорите.

По думите й, за съжаление, в
Република Северна Македония все
повече се затвърждават, включи-
телно на най-високо ниво, анти-
българските позиции и няма никак-
во желание за диалог, предаде БТА.ç

Лена Бориславова

Ива Митева: Никой
не иска предсрочни
избори

Никой не иска и няма
да има полза от
предсрочни избори,
каза пред бТВ Ива
Митева от ИТН. "Естест-
вено, основно желание
на опозицията е да
иска самоунищожението
на управляващите.
Въпроса е ние дали ще
бъдем достатъчно
разумни и интелигентни
да не допуснем това и
най-вече с действията
си. Смятам, че българс-
ките граждани не искат
предсрочни избори. Не
виждам желание нито в
управляващите, нито в
опозицията за такива
предсрочни избор",
коментира Митева. По
думите й няма как да
няма разногласия в
коалицията, след като в
нея са събрани крайно-
десни и крайнолеви
формации.

Лекари чакат нова
вълна на
коронавируса

Мнозинството от
лекарите очакват нова
вълна от COVID през
есента. Това показват
резултатите от анкета,
проведена в специали-
зираната мрежа за
комуникация в медици-
ната и здравеопазване-
то CredoWeb. В допит-
ването са участвали
425 медици от всички
специалности в цялата
страна. Под 4% от тях
смятат, че е постигнат
колективен имунитет.
Според 56% след
отпадането на противо-
епидемичните мерки и
при застудяване на
времето наесен ще има
нова епидемична вълна.
34% от лекарите са
отговорили, че корона-
вирусът ще се завърне,
но като рутинно забо-
ляване, без да причиня-
ва претоварване на
здравната система.

Известният илюзионист Астор е
починал на 78-годишна възраст. На-
последък той е имал здравословни
проблеми, свързани с онкологично
заболяване.  Антраник Шаварш
Арабаджиян, както е истинското име на
Астор е роден на 18 ноември 1943 г. в
Шумен.

Той е единственият илюзионист
в Европа, който е награден със "Злат-
ният Оскар" от Международното брат-
ство на маговете през 1981 г. В ка-
риерата си е направил над 16 000
представления по целия свят. Магът
е носител на наградата "Икар" на Съ-
юза на артистите в България в кате-
горията "Вариететно изкуство", за ат-
рактивност и оригиналност на илю-
зионен номер "Али Баба" (2008).

Ïî÷èíà
èëþçèîíèñòúò Àñòîð
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Събития
 1527 г. - Флорентинците
изгонват Медичите от Фло-
ренция и градът отново ста-
ва република.
 1717 г. - Волтер е аресту-
ван и е затворен в Бастили-
ята заради сатиричните си
стихове.
 1770 г. - 14-годишната Ма-
рия-Антоанета се омъжва за
15-годишния Луи-Август, кой-
то по-късно става крал на
Франция.
 1920 г. - Жана д'Арк е ка-
нонизирана от Католическа-
та църква в базилика "Свети
Петър" в Рим от папа Бене-
дикт XV.
 1969 г. - Съветската кос-
мическа сонда "Венера 5" ка-
ца на Венера.
 1975 г. - Японката Джунко
Табей става първата жена из-
качила връх Еверест.
Родени
 1905 г. - Хенри Фонда,
американски актьор
 1921 г. - Чавдар Кюранов,
български политик и социол-
лог, дългогодишен депутат от
БСП и кандидат-президент
през 1990 г.
 1925 г. - Банчо Банов, бъл-
гарски актьор
 1953 г. - Пиърс Броснан,
ирландски актьор
 1955 г. - Олга Корбут, рус-
ка гимнастичка
 1970 г. - Габриела Саба-
тини, аржентинска тенисист-
ка
 1991 г. - Григор Димитров,
български тенисист
Починали
 1861 г. - Иван Денкоглу,
български просветен деец
 1938 г. - Иван Мърквичка,
български художник
 1955 г. - Светослав Обре-
тенов, български композитор
 1982 г. - Иван Михайлов,
български антифашист и ге-
нерал
 1984 г. - Ъруин Шоу, аме-
рикански писател
 1990 г. - Джим Хенсън,
американски куклен актьор и
шоумен
 2014 г. - Никола Гюзелев,
български оперен певец
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"В момента Социалното
министерство разработва
вариант от 1 юли да се
вдигнат всички пенсии с
21%. Идната седмица на
лидерска среща на коали-
ционните партньори ще се
обсъди преизчисляването
на пенсиите", заяви на-
родният представител от
"БСП за България" Петър
Кънев в предаването
"Неделя 150" по БНР.

Той каза още, че на
експертен съвет по иконо-
мика и финанси управля-
ващите са обсъдили
антиинфлационен пакет,
като на него са били
възприети повечето пред-
ложения на БСП. На
срещата се е взело реше-
ние да се премахне акци-
зът на пропан-бутана и
метана и да се намали
ДДС на някои горива от

Ðàçðàáîòâà ñå âàðèàíò
ïåíñèèòå äà ñå âäèãàò ñ 21%
îò 1 þëè, ñúîáùè äåïóòàòúò
îò ëåâèöàòà

ваучери чрез училищата и
детските градини, за да
има стимул децата да ги
посещават, или да се даде
на работещи родители, за
да има стимул родителите
да работят. Ще се намери
оптималното решение в
близките седмици", посочи
друга мярка Петър Кънев.

По думите на депутата
от левицата 2 милиарда
лева ще влязат под някак-
ва форма в джобовете на
хората, като средствата
ще дойдат от допълнител-
ните приходи от свръхпе-
чалбите от електроенерги-
ята и от увеличените
приходи от инфлацията.

"Твърд противник съм
на това, което не е полез-
но за нас", коментира
Кънев актуалната тема за
скъсването с руските
горива, добавяйки: "Ако за
нас това е полезно, аз
съм категорично "за". Но
не ми е ясно как това е
полезно за Чехия, Слова-
кия, Унгария и България.
Трябва да търсим нашия
национален интерес."ç

20% на 9%.
"За първите 50 л гориво

ще се намалява цената с
50 стотинки. Разработват
се няколко варианта -
дали да бъде на всяко
зареждане, дали да бъде
на лична карта на член на
семейството, или само на
номера на колата", комен-
тира още Кънев.

По неговите думи
твърдо е взето решение
да се преразгледа облага-
нето на печалбите на
фирмите от сферата на
енергетиката. Сред взети-
те решения са още увели-
чаване на акциза на
цигарите, както е по
европейските изисквания,
и да се вдигне прагът на
регистрация по ДДС,
което ще стане от 1 януа-
ри следващата година.

Социалистът каза още,

че не е възприето пред-
ложението за намаляване
на ДДС на храните от
потребителската кошни-
ца, но се обмисля нама-
ляване на ДДС на стоки
с фиксирани цени като
лекарства и ток.

"Коментирахме за
всяко дете да има допъл-
нителни 50 лв.  В момен-
та се дебатира как да
бъдат дадени - дали чрез

ÁÑÏ: Ïðàâèì âñè÷êî âúçìîæíî äà óâåëè÷èì ìèíèìàëíàòà çàïëàòà

"Българският народ би загу-
бил, ако се присъедини към ев-
розоната. Защо обществото би
искало да приеме нещо, което
и рисковано и ще иска промя-
на, която ще промени цените?

Това е политически въпрос -
натрапва се в главите на бълга-
рите отвън и затова тази година
е разработен план за тази про-
мяна. Повечето хора не го ис-
кат. Затова процесът се управ-
лява тайно и не ми харесва. Оби-
чам слънцето да огрява нещата,
които се случват. Темата е и фи-
нансова - ако България влезе в
еврозоната, ще има по-висок
дълг, повече корупция и инфла-
ция. Ако промяната бъде напра-
вена, финансовите последици ще
са отрицателни, а не положи-
телни". Тези позиции изрази в
ефира на bTV световноизвест-
ният икономист проф. Стив Хан-
ке, който разби на пух и прах
напъните на правителството за

Ïðîô. Ñòèâ Õàíêå: Áúëãàðèÿ ãóáè îò ïðèåìàíåòî
íà åâðîòî ñ èíôëàöèÿ, äúëãîâå è êîðóïöèÿ

Ако прочетете внимателно до-
говора за членство в ЕС, ваше-
то задължение е евентуално да
се присъедините към еврото, но
не се посочва кога.

"Защо бързате? Имате сис-
тема, която работи перфектно.
Защо не обсъждате темата, ня-
ма референдум? Цялата идея е
лудост.  Как биха се развили не-
щата, ако България беше в ев-
розоната и тя се разпадне?", по-
сочи още Ханке.

"Интересно ще е да се види
какво ще стане с природния газ.
САЩ обещават много на всички,
но големият проблем е, че няма
достатъчно газ, за да снабдим
всички", обясни Ханке.

По думите му Камала Харис
не управлява частните фирми и
може да обещава каквото си ис-
ка. България може да се откаже
от руския петрол, ако иска да
плати цената, смята световноиз-
вестният икономист.ç

скорошно влизане на България
в еврозоната.

"Защо бихте искали да про-
мените системата на валутния
борд, която работи много доб-
ре. Защо да го изоставяте и как
точно ще се случи преходът. Как-

во стана с други страни във ва-
лутен борд, които приеха евро-
то. Литва и Естония са страни-
те с най-високи нива на инф-
лация в еврозоната - в Литва е
16%, а в Естония - 15%. А на
европейска база инфлацията е
само 10,5%", каза още проф.
Ханке, който е изявен против-
ник на еврозоната.

Той е категоричен, че рис-
кът от повишена инфлация е
много по-голям, ако приемем
еврото и изоставим валутния
борд.

"Дали българската общест-
веност подкрепя това? Не. Око-
ло 60-70% от българите не ис-
кат да се откажат от валутния
борд. Политически е много не-
популярно в България да се нап-
рави това. Освен това Бълга-
рия не отговаря на критериите
за влизане в еврозоната, защо
бързате. Цялата идея е лудост",
заяви икономистът.

"БСП ще направим всичко,
което е по силите ни, за да об-
лекчим живота на всяко едно
българско семейство. Смятаме,
че пенсиите трябва да се вдиг-
нат. Ще направим и всичко въз-
можно да се увеличи минимал-
ната работна заплата или поне
да има необлагаем минимум, за
да бъде подпомогнато всяко ед-
но българско семейство, защо-
то положението в цялата стра-
на е тежко." Това заяви членът
на Изпълнителното бюро на БСП
Борислав Гуцанов в предаване-
то "Офанзива" по Nova News.

"Взели сме мерки, за да не

оставим магазините празни, та-
ка че дори и да възникнат про-
тести от страна на превозвачи-
те, хората могат да са спокой-
ни, че ще имат достъп до всич-
ки необходими стоки", катего-
ричен бе Гуцанов.

Председателят на транспор-
тната комисия заяви, че всеки
един управляващ трябва да е го-
тов да поема отговорности и из-
рази надежда, че до 18-и чрез
диалог ще бъде решен пробле-
мът с превозвачите, за да не се
стига до по-сериозни стачки, ко-
ито биха затруднили живота в
страната.

Според Гуцанов тол система-
та е от 2020 година и още тога-
ва е трябвало да бъде въведена
в пътната мрежа на цялата стра-
на. Но след възникнали тогава
протести правителството е ре-
шило да отложи въпросното ре-
шение с 3 месеца, а впоследст-
вие това продължава да е така
вече 2 години.

"В момента от тол системата
се събират около 280 млн. лева
от леките автомобили и близо
160 млн. от тежкотоварните, а
необходимите пари за ремонт на
пътищата са 1.2 млрд. Трябва да
има солидарност и по-голямата

част от таксите да се събират
от тежкотоварните автомобили",
каза народният представител от
"БСП за България".

"Най-важното нещо за Бъл-
гария е да бъдат осигурени най-
добрите цени на газ - независи-
мо от кой доставчик ще бъде тя.
Също така да бъдат възобнове-
ни разговорите с "Газпром", за-
щото ние повече от 40 години
зареждаме от тях и до момента
не сме видели по-добра възмож-
ност. Сега ще дойдат 2 танкера
с втечнен газ, но те са за 1 ме-
сец и по-важно е какво ще пра-
вим след това", категоричен бе

Гуцанов.
В заключение той каза, че

за БСП е най-важно да имаме
сигурност в доставките, както и
да ползваме гориво на възмож-
но най-ниската цена, защото то-
ва е ключово за българската
икономика и нашата сигурност.
"Когато говорим за азерски газ,
също трябва да знаем, че една
част, и по-точно 45% от него, е
руски газ. Ние можем да взе-
мем максимум 1 млрд. от азер-
ския газ, но необходими са ни
още 2.5 млрд. и е важно откъде
ще ги вземем тях", допълни Гу-
цанов.ç
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Земеделските коопера-
ции в Силистренска
област приключват с
положителен резултат
2021 г. Те се дължат както
на благоприятните клима-
тични условия, спазване
на технологията за отдел-
ните култури, така и на
пазарната конюнктура и
маржовете на цените.
Това обобщава в отчетния
си доклад Кирил Боянов,
председател на Област-
ния съюз на земеделски-
те кооперации край
Дунава. Браншовият
ръководител посочва, че
изминалата стопанска
година е била благоприят-
на за реколтата от всички
култури, а там, където не
са падали градушки,

Äî 784 êã/äêà ïøåíèöà è äî 1200 êã/äêà öàðåâèöà ñà ïðèáðàíè
ïðåç 2021 ã., ïîêàçâàò îò÷åòèòå â Ñèëèñòðåíñêà îáëàñò

резултатите са били
много добри.

От 580 до 784 кг/дка
пшеница са пожънали
през лятото на 2021 г.
земеделските кооперации
от Силистренска област.
С най-високи резултати
приключват кооперативите
в град Тутракан, в селата
Сокол и Богданци. В
половината от стопанства-
та добивите от пшеница
надвишават 700 кг/дка.

При царевицата доби-
вите са от 450 до 1200
кг/дка. С резултати над
1 тон могат да се похва-
лят кооперативите от
селата Срацимир, Добро-
тица, Бабук, Калипетрово
и град Алфатар. При
слънчогледа стопаните са

успели да пожънат от 190
до 400 кг/дка, като при
половината от членуващи-
те в областния съюз
кооперации добивите са
над 300 кг/дка.

Нараства относителни-
ят дял на пшеницата през
последните 5 години,
посочва още Боянов.
"Имаме стабилизиране на
житната култура в сеитбо-
оборота от 43% на 45% от
общата обработваема
площ от 364 хил. дка. Това
е напълно в оптималните
граници на земеползване-
то и дава възможност за
прогнозируемост. Ечеми-
кът варира между 1 и 2%,
което считаме, че се
дължи на ползването на
чуждестранни пивоварни

Производството на чесън е
традиционен поминък в радомир-
ското село Долни Раковец. Зе-
ленчукът е запазена марка на на-
селеното място от дълги години.
Поради благоприятния климат и
плодородни почви чесънът тук
става едър и ароматен. Местни-
те уверяват, че семето им не да-
ва това високо качество в друга
земя, а единствено в раковска-
та, затова чесън се сади за лич-
на употреба във всеки двор. Са-
денето започва от ранна пролет
с идването на първите щъркели,
по славянския календар - от Мла-
денци до Благовец, посочи кме-
тът Йорданка Атанасова.

Две семейства, развиващи
едро земеделие, решават да вър-
нат старата слава на раковския
чесън. Пионери във възражда-
нето му са Анелия и Иван Ива-
нови, които не ползват никакви
торове и препарати, реколтата
им е изцяло биологична. "Про-
изводството на чесън беше изос-
тавено, защото хората изнемог-

сортове с високи добиви".
Преди 5 години в Силист-
ренска област слънчогле-
дът е заемал 33% от
обработаемите земи,
докато сега делът му е
24%. За сметка на това
нарастват посевите с
царевица.

В момента пшеницата в
Силистренска област е
успяла да компенсира в
развитието си по-късната
сеитба. Кампанията през
есента на 2021 г. се заба-

ви заради сушата и изчак-
ването на необходимата
почвена влага. Късните
сеитбени срокове са се
отразили върху посевите с
рапица, при която все още
се наблюдава закъснение
във вегетационното разви-
тие. През лятото на мина-
лата година кооперациите
пожънаха от 110 до 363 кг/
дка от тази маслодайна
култура. Най-добри резул-
тати отчита ЗК "16 де-
кември" в село Гарван. ç

Земеделецът рискува ежегодно,
най-малкото защото не знае какво
ще му поднесе природата. Но тази
година неизвестните са много по-
вече. В настоящата сложна поли-
тико-икономическа обстановка зе-
меделският бизнес не може да си
позволи лукса да изчака, за да ви-
ди какво ще стане. Той трябва да е
готов преди началото на сезона със
своя план - залага си "главата в
торбата" и "каквото сабя покаже",

Àíêåòà íà Àãðè.ÁÃ: Íàä åäíà òðåòà îò ôåðìåðèòå ñå îòêàçâàò îò çåìåäåëèåòî

пък дано да е взел правилното ре-
шение.

Немалка част от земеделците
обаче са решили вече да не риску-
ват. Агри.БГ попита растениевъдите:
"Какви са плановете ви за новата
реколта?", а техните отговори показ-
ват, че една трета от тях напускат
сектора.  35% от 324 участващи в
запитването са заявили: "Отказвам
се от земеделието, защото ситуаци-
ята в сектора се влошава". Ако така-

ва сериозна част от земеделците, и
то само от растениевъдството, на-
истина се откажат, какви биха били
последиците за отрасъла, икономи-
ката, продоволствието, изобщо за
държавата ни?! Надяваме се в спо-
деленото да има преобладаваща до-
за емоционален нюанс, а не катего-
рични бизнес намерения. Ясно е, че
процеси на преструктуриране текат,
защото само 23% от анкетираните
земеделци смятат да запазят същи-
те площи и производство, понеже
познават капацитета си. Възможно
е това да са фермери от стабилни и
печеливши сектори, както и такива,
които имат някаква сигурност и га-
рантиран пазар.

Какво обаче се случва с остана-
лите малко над 40% от растениевъ-
дите, които нито ще се отказват,
нито ще я карат постарому? Те са
поравно разделени на три групи.
12% заявяват, че ще намалят пло-

щите си този сезон, защото разхо-
дите за производство са се увели-
чили. Също толкова са желаещите
да увеличат площите си. Според тях
това е стратегически вярното ре-
шение, защото продоволствената
сигурност е застрашена.

Други 12% се подсигуряват в кри-
зата, като залагат единствено на
култури, които ще им донесат по-
добра печалба. Вътрешната мигра-
ция в отрасъла (от един в друг сек-
тор) е най-непредпочитаният вари-
ант от участниците в анкетата. Ед-
ва 3% от тях смятат да се преори-
ентират към друго производство, за
да търсят нови ниши за реализа-
ция. Една приказка гласи: "Попита-
ли фермер какво очаква за рекол-
тата, а той отговорил: Средно по-
лошо от миналата година, но по-
добро от следващото". Надяваме се,
че тази тенденция няма да е вярна
за българското земеделие. ç

Â íàñòîÿùàòà ñëîæíà
ïîëèòèêî-èêîíîìè÷åñêà
îáñòàíîâêà àãðîáèçíåñúò
íå ìîæå äà ñè ïîçâîëè
ëóêñà äà èç÷àêà, çà äà âèäè
êàêâî ùå ñòàíå

Ñåìåéñòâà îò Äîëíè Ðàõîâåö âðúùàò
ñëàâàòà íà ìåñòíèÿ ÷åñúí

Çåëåí÷óêúò å çàïàçåíà
 ìàðêà íà íàñåëåíîòî

 ìÿñòî îò äúëãè ãîäèíè

ваха да го засаждат на ръка",
разказа Анелия.

Иванови са първите, които
купуват сеялка и започват да
практикуват машинно засажда-
не. С машинната обработка по-
магат и на местни жители, кои-
то пък връщат жеста, като пое-
мат част от ръчните дейности в
производствения процес на зе-
меделеца. Тази взаимопомощ
продължава и днес.

Иванови ежегодно увеличават
площите, вече до десетина дека-
ра, с тенденция нарастването да
продължи. В производството се
включват и деца, и внуци - все-
ки работи каквото може. Най-
малките рубят скилидките, по-го-
лемите плевят, пробират лука и
плетат венци. "Много е важна
предварителната обработка на
почвата, земята трябва да е пух-

кава и Иван знае как да го пос-
тигне", уверява Анелия.

С бързи стъпки във възста-
новяването на раковския чесън
върви и семейство Йоана и Ди-
митър Георгиеви. След 11 годи-
ни, прекарани в Испания, два-
мата се връщат в селото и вла-
гат всичките си спестявания в за-
купуване на земя и машини. "За-
почнахме по идея на децата ни,
първоначално с 250 венеца", раз-
каза Йоана. Сега семейството от-
глежда чесън върху 10 дка и до-
бива между 8000 - 10 000 вене-
ца годишно, посочи Димитър Ге-
оргиев. "Всяка скилидка минава
през ръцете ни няколко пъти -
руби се, после се засажда, пле-

ви, събира се, отбира се, плете
се с помощта на много баби",
обясни Йоана. По думите й за-
ради високото качество раковс-
кият чесън не се продава на ки-
лограм, а само на венци.

Георгиеви са разработили
проект за черен чесън. Той е фер-
ментирал и се приготвя в специ-
ални машини. "Правени са опити
с нашия чесън и е в топ три по
качество", похвали се Йоана.
Според нея сладостта на раков-
ския лук е на много високо ниво
и захарността му надвишава съ-
щия показател и на испанския, и
на китайския чесън.

И Анелия Иванова, и Йоана
Георгиева уверяват, че от много-

то семена, раздадени на прияте-
ли, включително и по света, ни-
кой не е постигнал едрината и
качеството на техния лук, при то-
ва по естествен път. "С нашите
семена опитвахме и в съседното
село Кондофрей. Реколтата ни
няма нищо общо. Значи ключо-
ва е почвата", сподели Йоана.

Производството на чесън в
Долни Раковец трябва да се раз-
вива, защото земята е благодат-
на за него, категорични са двете
семейства. Качеството на зелен-
чука получи широка популярност
и в социалните мрежи с разп-
ространявана рецепта за "раков-
ско масло", съдържащо чесън, ли-
мон, зехтин и сол. При употре-
бата му грипът ще те заобикаля,
а и кръвното ти ще е в норма,
уверяват почитателите на долно-
раковския лук. ç
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След пандемията се наблюда-
ва много голям интерес към имо-
ти в селата, най-вече от българс-
ки купувачи, което доведе до поч-
ти двоен скок в цените на тези
имоти. Процесът по нарастване на
цените обаче вече се успокоява
и е близо до пик, който ще оста-
не устойчив. Това коментира По-
лина Стойкова, изпълнителен ди-
ректор на Bulgarian Properties, в
ефира на предаването "В разви-
тие" по Bloomberg TV Bulgaria.
"След оттеглянето на англичаните
и ирландците, които купуваха през
периода 2005 - 2008 г., селските
имоти бяха силно потиснат па-
зар, със спаднали цени и нисък
обем продажби. Сега обаче има
раздвижване на пазара и цените
се увеличиха, тъй като търсенето
е много голямо. Средните цени
нараснаха от 20 000-25 000 ев-

Öåíèòå íà èìîòèòå â ñåëàòà ñêî÷èëè äâîéíî
ñëåä ïàíäåìèÿòà

Инфлацията все още не е за-
работила много силно в Бълга-
рия. До края на годината тя мо-
же да достигне до 35 - 40%.
Само икономически имбецили
могат да твърдят, че в страната
се наблюдава икономически
растеж. Декапитализирането на
бизнеса е основен проблем в
момента. Това заяви в интервю
за БГНЕС Десислав Дионисиев,
един от големите и успели биз-
несмени в страната. Той е из-
пълнителен директор на "Биоп-
рограма", която от три десети-
летия се занимава с производ-
ство на билки, чайове и пчелен
мед.

Дионисиев не очаква успо-
кояване на инфлацията, както
твърдят представителите на
властта. "През следващите ме-
сеци ще очакваме продължение
на инфлационния ръст и е мно-
го възможно процентът на инф-
лацията да се удвои в рамките
на няколко месеца, защото ни-
що не е ясно и нищо не е пред-
видимо", каза той. Бизнесменът
предупреди, че инфлацията не
е заработила много силно в Бъл-
гария. "Очаквайте най-лошото,
в края на годината да има
30 - 40% инфлация. Това е мо-
ето реално очакване. Хубаво е
да очакваме най-лошото. Ако
може да е по-добре, само ще
бъдем щастливи", каза той.

Десислав Дионисиев катего-
рично отхвърли бодряшките
твърдения за икономически ръст
във всички сектори. "Няма реа-
лен икономически ръст, инфла-
цията създава илюзорното впе-
чатление, че оборотите се вди-
гат. Всъщност ръст няма и само
едни икономически имбецили
могат да твърдят подобно не-
що. Напротив, икономиката вър-
ви надолу. Това може да се до-
каже и види, когато се видят
физическите измерители, а не
стойностите. И това е ясно до-
ри за хората без икономическо
образование", подчерта изпъл-
нителният директор на "Биопрог-
рама". Най-страшното нещо в
момента за бизнеса е несигур-
ността. "Декапитализирането на
фирмите е основен проблем в
момента в България. Плащане-
то на високи сметки за горива,
задължителното увеличаване на
фонд работна заплата водят до
намаляване на оборотните сред-
ства. Проблемът е в това, че за
да се случи нещо, трябва да се
получават повече пари. А те мо-
гат да се получат, ако се вкара
инфлация в държавата и оттук
нататък се завърта кръгът. Це-
ните вървят нагоре. За да може
бизнесът да си покрива разхо-
дите си, парите се обезпечават
с проценти на месец, което
всъщност означава, че нищо не
се променя. По-скоро живеем
по-зле, отколкото по-добре",
обясни Десислав Дионисиев.

Според него единственото,
което може да направи прави-
телството на Кирил Петков в та-
зи ситуация, е да започне да
изпълнява обещанията, които е
дало, когато е дошло на власт.
"Те са намаляване на админист-
рацията с 30%; спиране на из-
носа на електроенергия, ако
спрат доставките на природен
газ. След като е обещано, пра-
вителството трябва да го изпъл-
ни. Ако нямат възможност да го
направят, да си подаде остав-
ката и да дойдат други хора, ко-
ито могат да го направят", кате-
горичен е Дионисиев.ç

Äåñèñëàâ Äèîíîñèåâ:

Èíôëàöèÿòà
ùå ñòèãíå 40%

Трябва да се вземат спешни
мерки за повишаване на доходите
и подпомагане на бизнеса в усло-
вията на криза, коментира финан-
совият анализатор Мика Зайкова.
В предаването на Радио Варна "По-
зиция" тя разкритикува анонсира-
ните мерки за подпомагане на до-
макинствата, пенсионерите и фир-
мите. Първо трябва да бъдат под-
помогнати най-нуждаещите се, ка-
за Мика Зайкова и допълни: "Пред-
лагат по 25 стотинки отстъпка на
литър гориво... Това е една широ-

Îò äîãîäèíà áèòîâèòå àáîíàòè çàäúëæåíè äà êóïóâàò òîê íà áîðñîâè öåíè
ка врата за злоупотреби, понеже
няма как се контролира. Освен то-
ва защо ще се прави отстъпка на
всички - и на тези, които имат скъ-
пи коли, и на тези, които карат
30-годишни автомобили? Ако ко-
вид добавката от 60 лева стане
инфлационна добавка, това няма
да увеличи нетните приходите на
всеки пенсионер".

Мика Зайкова  заяви, че триго-
дишната бюджетна прогноза не
предвижда увеличаване на сред-
ната работна заплата и въвеждане

на необлагаем минимум. Тя под-
черта, че инфлацията у нас не е
само привнесена, а е плод и на
погрешни решения. "Начинът, по-
не частично да се справим с кри-
зата и хората да бъдат подпомог-
нати, е свързан с плавно повиша-

Около 25 000 фирми ще
бъдат засегнати от промя-
ната на цената на газа.
Последното увеличение е
14 процента, но спрямо
цената на дългосрочния
договор то е доста по-
голямо - около 25 процен-
та. Това каза в ефира на
Нова телевизия Щерьо
Ножаров от Българската
стопанска камара.

В петък Комисията за
енергийно и водно регули-
ране утвърди цена на
природния газ, считано от
1 май, в размер на 162,17
лева за мегаватчас (без
цени за достъп, пренос,
акциз и ДДС).  Това
увеличение ще натовари,
а може и да затвори
определени сектори,  ще
бъдат натоварени също и
определени стоки, които
са чувствителни за насе-
лението, каза Ножаров.
По думите му хлебозаво-
дите работят до голяма
степен на газ, цената ще

Ñêúïèÿò ãàç ùå
óäàðè îòíîâî õëÿáà

Ïîêà÷âàíå íà
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÷óâñòâèòåëíè
ñòîêè
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ро на къща преди пандемията до
близо 50 000 евро в първото три-
месечие на 2022-ра", каза тя.

Според Стойкова цените няма
да растат още, тъй като купува-
чите "не са склонни да дават кос-
мически суми, каквито някои соб-
ственици искат". Много българи
насочват спестяванията си към за-
купуването на имот, тъй като имо-
тите са сигурно убежище в пери-
од на криза и инфлация. Услови-
ята по банковото кредитиране съ-
що остават непроменени, а без-
работицата е ниска - няма фак-
тори, които да спират търсенето,
добави гостът.

По отношение на руските соб-
ственици на имоти в курортните
градове по Черноморието Стой-
кова подчерта, че няма процес
на нараснало предлагане. "За тях
също има несигурност - дали ще

могат да получат парите си при
евентуална сделка и дали ще мо-
гат да пътуват, за да ползват имо-
та". По нейни думи руските соб-
ственици са активни на пазара
от доста години, като в послед-
ните 5-6 г. са повече продавачи,
отколкото купувачи. "Това е про-
цес, който започна доста преди
войната", каза експертът. Въпре-
ки това цените на имотите в ку-

рортите са се повишили значи-
телно, тъй като "имаме период от
10 години, в който нямаше ново
строителство в курортите, а ця-
лото вторично предлагане започ-
на да се изчерпва".

Заради голямото търсене це-
ните са се върнали на нива отп-
реди 10 години и дългогодишният
процес на спад в цените вече се
е преобърнал. ç

се отрази и на други
стоки.  Според Ножаров
увеличението е доста
високо за бизнеса, но
още по-голям проблем е
липсата на предвидимост.
Увеличението за май
беше определено с голя-
мо закъснение , не е
достатъчно известно
какви ще са цените и в
следващите месеци,
допълни експертът.

По думите на Ножаров
проблемите с цените на
горивата са започнали
много преди февруари, а
войната в Украйна само е
усложнила този проблем,
но не го е породила. "Още
миналото лято с цените

на електроенергията
почнаха . Причината е
погрешната либерализа-
ция на пазара в областта
на доставката на тази
услуга , както и нерефор-
миран сектор . Този
сектор си има тежки
дефицити", допълни Щерьо
Ножаров.

Председателят на
енергийната комисия в
парламента Радослав
Рибарски коментира в
ефира на телевизията, че
политиката на "Булгаргаз" е
съобразно ситуацията и
отчита прекъсването и
компенсирането на достав-
ките. Коментарът беше
направен по повод на

изказването на президента
Румен Радев, че политиката
на "Булгаргаз" е извън
икономическата и управлен-
ската логика.  По думите на
Рибарски най- важното в
момента е подсигуряване
на количествата, както и
подаването на природен газ
да не прекъсва. Той посочи,
че това е била основната
цел през този месец, а
през следващите целта ще
е по-ниски цени.

Той информира, че
газохранилището в Чирен е
запълнено над 20 процента,
като нагнетяването на
природен газ продължава.
По думите на Радослав
Рибарски страната ни не го
е запълнила предварително,
защото е било решено, че
няма такава нужда и
можем да постигнем
високи нива на запълняе-
мост преди зимния сезон.
Очаква се цените на
природния газ през
следващите месеци да се
върнат към нормалното,
допълни той. Рибарски
заяви, че не знае коя е
фирмата - доставчик на
втечнен газ от САЩ,
както и не знае на каква
цена е договорен той.ç

ване на доходите от пенсии и зап-
лати. Трябва да има необлагаем
минимум, защото той освобожда-
ва паричен ресурс, без да се уве-
личава заплатата. На първо място
обаче трябва се подпомогне на
бизнеса и най-вече на малките и
средни фирми", подчерта иконо-
мистът.

Мика Зайкова напомни, че Пла-
нът на възстановяване и устойчи-
вост предвижда от 2023 година би-
товите абонати да купуват ток на
борсови цени.ç
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Òðåòè ìàðò
å íàöèîíàëåí
ïðàçíèê,
çàùîòî íè
ïðåâðúùà
îò òóðñêè
ïîäàíèöè
â áúëãàðñêè
ãðàæäàíè

Ðóñîôîáñêè ïàöèôèçúì,
èëè çà ïîäìÿíàòà íà
3 ìàðò ñ 11/24 ìàé

Дарина ГРИГОРОВА
От "Гласове"

Подзаглавието е на ЗЕМЯ

Глобално versus
национално

Трети март няма гло-
бално/интернационално
значение, той е българс-
ки/национален и е за
третото начало на българ-
ската държава.

Привържениците на
11 май като "глобален
празник" забравят глоба-
листкия/католическия/
вселенския поглед към
деня на светите братя
Кирил и Методий.

На 11 май 2018 г. папа
Франциск напомня с
благоговение, че светите
Кирил и Методий успяват
да "преодолеят разделени-
ето, възникнало между
християнските общини с
различни култури и тради-
ции", поради което папа
Йоан Павел II, който на
31 декември 1980 г. ги
обявява за съпокровители
на Европа, ги назовава
"истинските предтечи на
икуменизма".

Пацифизъм
versus памет

Често срещано е
обвинението към Трети
март, че разделя и "не
носи мир". Националната
памет не е, за да има
мир, а за да е жив споме-
нът за историческата
истина, а тя е, че третата
българска държава е
отвоювана от Русия след
пет века бездържавие под
османски гнет. След пет
века именно в Русия е
отпечатана и първата
служба на св. св. Кирил и
Методий през 1862 г.,
отслужена в храма "Света
Татяна" на Московския
университет "М.В. Ломоно-
сов". Днес се строи втори
храм на Московската
алма матер и той ще носи
името на светите братя
Кирил и Методий.

Държава значи сила,
бездържавие значи без-
силие, а то се отразява
на всичко. Без държава и
под турско робство кам-
баните на църквите,
вкопани в земята, не
бият, мълчат с вързани
езици. Впрочем и днес в
съседна Турция не можете
да чуете камбанен хрис-
тиянски звън. Нашата
желязна църква на Бос-
фора - "св. Стефан,"
мълчи. Безмълвна е и
църквата ни "св. Йоан
Рилски" в Екзархията,

оградена с висок дувар и
бодлива тел - така е,
мълчиш, когато нямаш
държава/сила.

Замлъква и вселенският
патриарх на Богоявление,
когато мюезинът се извива
и той прекъсва освещава-
нето на водата, слушайки
ходжата, защото е турски
гражданин. (Има официал-
но видео от Истанбул, 19
януари 2019 г.) Трети март
ни превръща от турски
поданици в български
граждани - затова е нацио-
нален празник.

Трети март, Санстефан-
ска, или "Свети Стефанс-
ката България", както я
нарича екзарх Йосиф в
дневника си, е спомен и
за границите на Българс-
ката екзархия, в чиито
предели са Охрид, Ско-
пие, Битоля… Какво се
случва след Берлинския
конгрес с пределите на
Българската екзархия
извън Княжество България
и Източна Румелия?
Сърбия окупира Нишка,
Пиротска и по-късно
Скопска епархия. Защото

без държава си безсилен.
Но защо да обиждаме

нашите съседи? Нека 11
май носи "послание за
мир". А дали нашите
съседи не се обиждат и
от историята на Българс-
ката православна църк-
ва? За северномакедон-
ците от бивша Югославия
24 май е "Ден на всесла-
вянските просветители и
учители" или "Ден на
солунските братя Кирил
и Методий" - нито дума,
намек дори за България -
глобално значение, може
би, за да се скрие липса-
та на локално/северно-
македонско.

Български флаг
versus чужди
знамена

Нима Самарското
знаме е чуждо?

Самарското знаме
свързва 3 март с 11 май,
а не ги противопоставя,
от едната му страна е
Иверската света Богоро-
дица, а от другата са

светите братя Кирил и
Методий.

Самарското знаме е
осветено в Плоещ на
Гергьовден - 6 май 1877 г.,
от българските духовници
архимандрит Амфилохий
(Михайлов) и отец Петър
(Драганов). За боевете за
Стара Загора архиманд-
рит Амфилохий е награ-
ден с неперстен кръст с
Георгиевската лента.

Над 300 български
духовници, редом с опъл-
ченците и с руските
войни, пазейки духа им,
участват в националното
освобождение на Бълга-
рия, за което е национал-
ният ни празник. Българс-
кото духовенство е част
от живата история на 3
март.

Нагръдните икони и
кръстове сред личните
вещи на руските войни от
висшия офицерски състав
до обикновените войници,
открити в братските
могили, реликви от Осво-
бодителната руско-турска
война 1877 - 1878 г., също
са част от свещената
памет за 3 март.

Български versus
славянски

Оказва се обаче, че
разделение в българското
общество може да се
породи и от формулиров-
ката на празника - 11/24
май. Локалният патриоти-
зъм с върховномакедонс-
ки акцент не понася
"славянското" в 24 май.
От празник на българска-
та просвета и славянска-
та писменост - каквато е
историческата реалност,
24 май бе преименуван
през 2020 г. на "Ден
на светите братя Кирил
и Методий, на българска-
та азбука, просвета и
култура и на славянската
книжовност". "Обединено-
патриотична" България
се отказа от приемстве-
ността между глаголицата
и кирилицата, т. е. от
връзката между светите
братя Кирил и Методий и
техните ученици светите
Климент, Наум, Сава
Горазд и Ангеларий.
Фиксацията върху азбука-
та скрива смисъла на
Просвещението - христия-
низацията на България.

В българския всеучили-
щен химн "Върви, народе
възродени" Стоян Михай-
ловски не се обижда от

славянското и нарича
светите братя Кирил и
Методий "апостоли висо-
кославни, звезди върху
Славянски мир", "отци на
българското знанье,
творци на наший говор
мил", "о, вий, които цяло
племе извлякохте от
мрътвина".

От "мрътвината" на
езичеството ни извадиха
Светите Седмочисленици,
а от "мрътвината" на
бездържавието, петвеков-
ното историческо безвре-
мие, ни изведе Русия,
затова е паметта за 3
март, благодарната памет,
без гняв, без комплекси, а
с радост.

11 май е празник и под
османска власт, "даскалс-
кият празник", както го
нарича Иван Вазов, но
как е празнуван той -
"…след "песента на Кири-
ла и Методия: "И след
тисяща години", съчинена
от пловдивския учител
Якима Груев. После изпях-
ме песента в чест на
султана: "Нушири нур
Абдул Джихан", също
произведение на Груева.
Агата, със светнали от
щастие очи, си гладеше
брадата пред вида на тая
бъдеща покорна рая
на негово величество
султана.

- Ашколсун, чоджуклар
(Да сте живи, деца!) -
каза той, когато се свър-
ши турският химн".

А после, извън учили-
щето, пеят "българската
тогавашна марсейлеза:
"Поискал гордий Ники-
фор". Гърмеше ли, гърме-
ше марсейлезата! Ръцете
на учителите махаха за-
страшително при кръво-
жадния стих: "Сечи, коли,
отечество да се освобо-
ди!" (Чинтуловите бунтов-
ни песни още нямаше и
тая ги заместяше.)"

Паметта не е, за да
има мир, нито да няма
обидени, а за да пази
спомена за истината.
Църквата помни/поменава
всеки ден православните
български царе, освободи-
теля нашего Александра
Николаевича и всички
войни, паднали за вяра и
за отечество.  Църквата
ще бъде до края, но
държавата ни ще я бъде,
докато помни/празнува
Трети март.

"Самарското знаме" - художник Ярослав Вешин, 1911 година
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Истинският поет
пресъздава онова, което
другите не забелязват.
Той представя пред тях
един свят, който същест-
вува реално в определе-
ни измерения, но само
за малцина тези измере-
ния са видни и осъзнати.
Единствен поетът ги
отчита и подтиква всички
да се научат да не ги
пренебрегват и пропус-
кат. Защото истинският
им живот е да се нас-
лаждават на красотата,
смисъла, логиката и
съвършеното устройство
на Сътворението.

Но очевидно не е
лесно да се види онова,
което всички виждат, ала
мнозина го отминават и
пропускат лекомислено.
Малцина са тези, които
виждат същността там,
където тя е, и в какво и
как се проявява, за да
отвори очите и разума
на човека. Преди това то
трябва да се направи
обозримо, близко, разби-
раемо, достъпно и дори
познато, за да се види
какво се крие под повър-
хността на видимото.
Всеки поет постига това
по свой различен начин.

Иван Гранитски е поет
на задълбоченото раз-
мишление над философс-
ките проблеми и катего-
рии и особено над тези,
които произлизат от
познанието на света и
човека. Той проследява
движението на човешка-
та мисъл в историята,
търси връзките и продъл-
женията на познанието
между различните епохи.
Той е истински философ-
ски поет, за когото
философията е тема и
сюжет на поезията му.

Поетът гневно реагира
на порока и греха, на
грубостта и глупостта. А
те се проявяват по най-
различни начини и фор-
ми и пречат на човешко-

Èâàí Ãðàíèòñêè ïðåäñòàâÿ êíèãàòà „Àêâàðåë“
ñ èëþñòðàöèè îò Èâàéëî Ìèð÷åâ íà 17 ìàé

Äà ðèñóâàø ñ äóìè
äâèæåíèåòî â ïîêîÿ

Иван Гранитски представя книгата
"Акварел" с илюстрации от Ивайло
Мирчев. Събитието е на 17 май в
културен клуб "Тракия" (ул. "Стефан
Караджа" 7А), съобщават организато-
рите от издателство "Захарий Стоянов".

"Акварелът е техника на пластическа-
та въздишка. Талантливият автор създа-
ва акварела с вътрешната светлина на
душата си, затова той излъчва мекота,
нежност, ефирност, прозирност, леко
дишане като полъх на гълъбово крило и

оставя у чувствителния зрител усещане-
то за неземно спокойствие и омиротво-
реност", пише Иван Гранитски.

По думите му Ивайло Мирчев е
един от майсторите на акварелните
въздишки, своеобразни пластически
ноктюрни и импромптюта, а послания-
та на неговите акварели действат като
поетически заклинания - разтърсват
сърцето, изострят съзнанието и зареж-
дат въображението ни с полифонични
инвенции.

то развитие, оскверняват
ценности, профанират
духа и мисълта.

Иван Гранитски умее
и нещо друго: да наблю-
дава "малките" картини
на природата, да ги
дорисува и одухотворя-
ва. И видени през него-
вите очи и пресъздадени
с неговите думи, да ги
сподели с читателите си.
Мене ме впечатлява това
съчетание на сякаш
изключващи се умения
на поета: да бъде фило-
соф на човешкото позна-
ние, моралист, публи-
цист, художник, познавач
на природата и лирик.
Тези умения се проявя-
ват на достатъчно висо-
ко художествено равни-
ще, за да се види, че са
присъщи само на най-
значимите творци на
словото. Какъвто без
съмнение е и Иван
Гранитски.

В тази книга аз откри-
вам още нещо съществе-
но в дарбата на Иван
Гранитски като поет и
наблюдател на природа-
та. Той не просто я гледа
отстрани и установява,
че тя е красива и одухот-
ворена като Божие
творение. Присъщо на
мнозина и в много пре-
дишни стихотворения на
Иван Гранитски пролича-
ва тази негова наблюда-
телност. Особено там,
където е улавял отделни
фрагменти от нея, пълни
с красота, вдъхновение,
радост, чистота и обилие
от краски. И меки и
нежни звуци, които само
вдъхновеното ухо на
твореца улавя.

Да пишеш за приро-
дата, се изисква тънка
наблюдателност и съсре-
доточеност, която е
дадена на човека по
рождение. Те са качест-
ва на онзи, който, дори
и когато я наблюдава
"отстрани", за да я опи-

ше и пресъздаде, е част
от нея. Истинският поет
има друга памет, друга
нагласа за битието,
друга обич към Мирозда-
нието, които не могат да
се наподобяват и повта-
рят с думи. Защото
тогава думите не се
съчетават помежду си и
не произвеждат красота
и истина. Но дори и да
произведат, ще е книж-
на, изкуствена, измисле-
на. Тя може някого да
впечатли, да го възхити
дори, ала щом в нея
няма истински живот, не
ухае и не диша, защото
не е творение на Божа
дарба.

Иван Гранитски наб-
людава и пресъздава
природата по различен
от другите поети начин.
Прави го органично,
както диша и се вълнува,
гледа и преживява.
Неговото зрение не е
обучавано, не е през
увеличителни стъкла и
насочвано от литератур-
ни образци. То е истинс-
ко и творческо. Затова и
вижда повече от всички!

Стихотворенията в
тази книга, озаглавена
"Акварел", не са просто
описания. Те не са зас-
тинали пейзажи, нито
"натюрморти". Стиховете
му са събрали не просто
очертанията на природ-
ната картина заедно с
цветовете. Те са привид-
но застинали в очакване
да бъдат видени и пре-
създадени и по тази
причина не са обикновен
покой. Покоят е състоя-
ние на природата, когато
тя бива гледана "отчуж-
дено", без разбиране и
достатъчно любов и
познание. Истинският
поет знае, че този покой
се движи. Движи се
бавно и почти неуловимо
за окото. Той е състояни-
ето на утихналата в мир,
тишина и величие приро-

да, която се е предоста-
вила на човека, за да я
гледа и преживява в
цялата й пълнота и
присъщо величие. Тя е
вместилище на голямото,
на онова, което я предс-
тавя в космическите й
измерения. Но и на
малкото, дребното,
безпомощното, което
никой не забелязва и
отминава с безразличие.
Защото няма за какво да
му се възхищаваш и
прекланяш.

Поетът обаче знае, че
всичко има значение,
важно е и трябва да се
съпреживява. Защото е
Творение на Бога и носи
в себе си цялото Мироз-
дание в неговата истинс-
ка и неизмерима пълно-
та.

Ето го това Мирозда-
ние в стихотворенията от
книга, наречена "Аква-
рел".

Покоят в поезията на
Иван Гранитски е епи-
чески достоен, красив,
обемен, достолепен
дори. Но в същото време
е и интимно близък, за
да бъде усетен с човеш-
ките сетива. Той е вмес-
тен в отделни фрагменти,
уловени от наблюдател-
ното око на лирическия
персонаж и овладян от
думите. И повторно
оживял чрез тях.

Ето един такъв фраг-
мент, в който се възпро-
извежда величието и
нежността на природата:

Сухото дърво е тъй изящно
привечерното небе го откроява
Едничка вейка се поклаща
ветрецът нежно я отвява
Свенливо заревото се прозява
здрачът плахо пъпли
Щурците пеят до забрава
кадифена нощ настъпва

Този фрагмент показ-
ва и една друга особе-
ност на поезията на
Иван Гранитски, отчетли-

во проявена в книгата:
покоят се движи, ала
вътре в него движението
не спира. Самата приро-
да във всичките й състо-
яния и фрагменти е
подвижна, активна и
поддържа несекващия си
живот. Такава е истинс-
ката картина и дори
когато от нея се откъсва
един фрагмент, за да се
пресътвори, поетът я
съхранява в естествена-
та й среда и я показва
такава, каквато е в
действителност.

Аз много харесвам
тази вътрешна динамика
в пейзажа, която заедно
с динамиката на гледа-
ния "отвън" покой, откро-
ява не само красота, но
и истинския живот.

Когато четеш такива
стихотворения, няма как
да не изпиташ радост,
вдъхновение, удоволст-
вие.

Аз ги изпитах и съм
уверен, че и читателят
на книгата също ще се
изпълни с тях! Защото
ни откриват красотата и
смисъла на живота и
света и ни учат как да я
търсим и преживяваме
спокойно, мъдро и отно-
во и отново. Ще му
помогнат и прекрасните
акварели на един чуден
художник: Ивайло Мир-
чев. Ивайло Мирчев е
прочел по свой начин
поезията на Иван Гранит-
ски и ни я представя със
средствата на своето
изкуство, за да подчер-
тае нейната висока
художественост и фило-
софски смисъл. По този
начин книгата вече е на
двама ярки и неповтори-
ми творци - единият е
поет и автор на словото,
а другият е художник и е
превърнал това слово в
изображение.

Панко АНЧЕВ
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- Проф. Йончев, геополитическите про-
мени зреят отдавна, но допускахте ли, че
възелът ще бъде разсичан с война? При
това война, която се очертава да бъде
дълга и във всички посоки, включително
икономическа?

- Моето поколение живя със Студената
война и знаехме, че промяна ще стане
само със световна ядрена война, след коя-
то четвъртата ще бъде с лъкове и копия.

Когато се случи промяната през 1989
година, не беше за вярване, че може да се
направи голяма промяна в света без вое-
нен конфликт.

Оказа се, че това не е голямата промя-
на. Тепърва ще си дадем сметка, че да сме-
ниш политическия режим все още не зна-
чи да смениш геополитическото статукво.
Светът след Втората световна война се
организира на базата на антинацизма. Съ-
юзниците създадоха нова организация -
ООН, приемник на предишната, която се
наричаше ОН, със Съвет за сигурност, в
който победителите вземат решения, имат
право на вето, като основната цел бе да
не се допусне възраждане на нацизма.

Падането на Берлинската стена не про-
мени тази организация на света - ООН
остана, след едностранно разграждане на
противопоставянето остана НАТО. Посте-
пенно икономическите процеси и техноло-
гиите доведоха до американизация, която
иначе наричаме глобализация, и започна
икономическо притискане по цялата тери-
тория на планетата, което е позиция на
САЩ от повече от век. Тази динамика, ус-
корена от технологиите, разкъса национал-
ните граници. Тя помогна много за пада-
нето на Берлинската стена, но не смени
организацията на следвоенния свят.

В глобалния следвоенен свят нямаше
нацизъм. Икономическата експанзия на
Съединените щати, тяхното господство в
света се препятстваше военно от Русия, а
икономически - от Китай. Трябваше да бъде
сменен врагът. Трябваше нов враг в лице-
то на Русия и на Китай. Започна диабо-
лизацията на Русия, която продължи по-
вече от десетилетия и в момента имаме
опит да се изгради свят с нов враг и с
нова идеология - не антинацистка, а ан-
тируска и антикитайска.

В този смисъл няма връщане към ста-
рия свят. Реликт от него е ООН, където
непрекъснато се правят опити да се пре-
махне правото на вето на Русия или да се
изключи от Съвета за сигурност. Тоест да
се премахне тази структура, тъй като тя е
наследена от предишния стабилен свят.

Геополитически, светът тръгна към пре-
нареждане и това беше неизбежно. Оче-
видно е, че то е много по-сериозно, от-
колкото падането на Берлинската стена, и
е свързано с много повече страдания.

- Вашата прогноза - колко дълго може
да продължи войната и колко време е
нужно за пренареждането на световния
ред, което започна?

- Времето за конфликта най-вероятно
ще се изчерпи. В един определен момент,
когато двете републики бъдат гарантира-
ни, ще се отиде към споразумение. Хори-
зонтът най-вероятно е следващата смяна
в Белия дом. Но това са детайли. Голяма-
та геополитическа ситуация ще се изменя
по-бавно, но ще се изменя.

Самата война няма да реши въпроса.
Украйна е плацдарм, който в момента иг-
рае роля на място на напрежение и на
конфликт, но геополитическото пренареж-
дане не е направено заради живота в Ук-
райна. Тя е нищо в сравнение с геополи-
тиката на света. Както се казва в подобни
случаи в САЩ, Украйна се оказа  на не-
подходящото място в неподходящото вре-
ме. Тъжно е за украинския народ, който
страда изключително. Но не Украйна е
проблемът на света.

Ðóñèÿ íÿìà äà îñòàâè äî ãðàíè

От 200
години
геополитиците
в САЩ най-
откровено
казват, че
тяхната
основна
задача е
да отделят
Москва
и Берлин

Проф.
Димитър
ЙОНЧЕВ,
експерт по
национална
сигурност

Проблемът е как ще се разпределят вли-
янията на големите играчи. А сред голе-
мите играчи, освен САЩ, Китай и Русия,
е и Европа, където е трагедията.

От 200 години геополитиците в САЩ
най-откровено казват, че тяхната основна
задача е да отделят Москва и Берлин, та-
ка че между тях да няма топли връзки, да
станат враждебни и Русия да се отреже от
Европа като неин енергиен източник и
ресурс, като по този начин Европа бъде
отслабена. Това решава въпроса за конт-
рола на САЩ в икономическото прост-
ранство.

ЕС бе създаден с идея не да стане по-
литически субект, а да бъде единно иконо-
мическо пространство, за да може в голе-
мите конкуренции да се съпротивлява на
големите играчи. Отделни държави, даже
Германия, в бъдеще не ще могат да нап-
равят това. И днес този икономически про-
ект е на път да бъде пожертван заради
интересите на САЩ. Това е голям недос-
татък на Европейския съюз. След големи-
те лидери след Втората световна война
страните лека-полека се отпуснаха в рус-
лото на НАТО и особено след Маастрихт,
стават вече три десетилетия, те не похар-
чиха и едно евро в свой интерес и за своя
защита. Да го кажа образно - европейс-
ките лидери излязоха в безсрочна геост-
ратегическа ваканция.

Сега, когато конфликтът е чисто геост-
ратегически и ще се решава още дълго
време, европейците отговарят преимущес-
твено идеологически. Те не могат да раз-
берат, че това е геостратегически проб-
лем, и жертват собствената си икономика
в името на  геополитическия интерес на
Щатите. Трагично е да ги гледа човек! Тра-
гично е да слуша човек какво приказва
председателката на ЕК. Имаме абсолютно
несъответствие. Все едно един излиза на
дуел с пистолет, а другият е с шашка или
просто изпраща лозунги. Идеологическа-
та реторика е едно, а  стратегическият от-
говор на Европа е съвсем друго. Тя тряб-
ваше да настръхне и да се попита как да
си защити интереса? Как да не къса връз-
ките и да не допусне абсолютно икономи-
ческо господство на Щатите? Да отрежеш
пъпната връв, да прекъснеш енергийната
връзка, това означава напълно да свалиш
гарда геостратегически. В този аспект Ев-
ропа в момента я няма на геостратеги-
ческата карта. Тя е по-зле и от Украйна.

- Има ли някакъв изход?
- Европа няма така лесно да се свести,

да създаде лидери и политическо лице. Тя
не е като САЩ, които имат федерална
структура, а отделните щати почти не знаем
какво правят. Федералната структура е
важното. Европа няма федерална структу-
ра и всеки си взима свои решения. ЕС е
тежък динозавър с близо 30 глави. Евро-
па не беше готова за тази ситуация, беше
изненадана.

Натискът върху Русия по-скоро накара
руснаците да се опитат да се оправят в
тежката ситуация, като единственото въз-
можно лекарство е да си направят иконо-
миката нормална. Тяхната икономика от
Петър I досега е икономика на добив на
суровини и изнасянето им. Те стоят в по-
зицията на роби в икономиката. Натис-
кът върху тях до голяма степен ги накара
да се обърнат към разгръщане на собст-
вените им възможности и може би това е
по-добре за тях. В перспектива ще им свър-
ши по-добра работа.

- Путин искаше да предотврати допус-
кането на НАТО до своите граници, но
предизвика точно обратното - Финлан-
дия и Швеция заявиха готовност да се
присъединят към пакта, НАТО придоби
нов смисъл. Подцени ли Запада руският
президент?

- По-скоро те го подцениха. Когато пад-
на Берлинската стена, договорката беше в
отговор на разпускането на Варшавския
договор да няма разширяване на НАТО
на изток. Когато бях в делегацията на
Асамблеята на НАТО, имаше американс-
ки сенатори, създатели на НАТО, които
бяха депозирали официален документ в
Конгреса, с който предлагаха да се раз-
пусне НАТО, тъй като го нямаше Вар-
шавския договор. Имаше период - близо
половин година, когато доста политици в
Съединените щати така преценяваха си-
туацията.

Когато Русия започна силно да отслаб-
ва, се оказа, че много лесно може да се
навлезе там. Почти цялото производство
на суровини беше заето от чужди фирми,
както златото у нас, и за Русия оставаха
трохите. Елцин бе на път да я разглоби
на няколко държави. Оттогава тръгна иде-
ята на мястото на Русия да има три дър-
жави, тоест да изчезне като военен конку-
рент. И от падането на Берлинската стена
досега имаме пет разширявания на НА-
ТО, а това, което споменавате, е шестото.
Това показва, че през този период Русия
беше доста слаба.

Но се случи така, че смяната на Путин
съвпадна с Иракската война, после с Араб-
ската пролет и кризите в региона, които
направиха цената на нефта много висо-
ка. Русия, без да харчи допълнителни сред-
ства, започна да си пълни касите, а пари-
те се насочиха към военното производст-
во. Руснаците се окопитиха, а стигането
на НАТО до техните граници ги изнерви.
Да си спомним кубинската криза - осем
ракети в близост до Съединените щати и
светът е готов да гръмне. Сега ситуация-
та е много по-тежка.

Сигурен съм, че Русия с тази армия и
самочувствие няма да остави до граници-
те й да има структури на НАТО.

- Какво би могла да се предприеме?
Какво очаквате да се случи в тази тежка
ситуация?

- Най-вероятно ще се стигне до догова-
ряне на санитарна зона. Когато свърши
Втората световна война, Сталин съзна-
телно не отиде до Ламанша. Историците
знаят, че е имал тази възможност, но е
отказал. Той не е искал да бъде сам срещу
целия свят. На него  не му е трябвала
Европа, а санитарна зона около Русия,
това, което беше така нареченият социа-
листически лагер. Това беше смисълът на
Русия след войната, така тя си осигури

Проф. Димитър Йончев е университетски преподавател,
почетен професор в Нов българки университет, един от съз-
дателите на департамент "Национална и международна си-
гурност".

Депутат в Седмото велико народно събрание, където е
председател на Комисията по национална сигурност и неин
заместник-председател в 36-ото народно събрание.

На стр. 9
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От цялата ни
история бих
могъл да
посоча само
първата
половина от
управлението
на Стамболов,
когато сме
имали ясна
представа
какво трябва
да правим с
Македония

спокойствие. Когато тази зона изчезна и
НАТО застана до границата й, естествено
е, че тя е изнервена. Ако се бяха реализи-
рали Минските съглашения, където дос-
ловно беше написано, че Конституцията
на Украйна признава двете републики ка-
то специални единици със свое управле-
ние и се задължава да не влиза в други
военни структури, нямаше да има конф-
ликт.

Но никой не е имал намерение на За-
пад да спазва Минските съглашения. Точ-
но обратното. Постепенно Украйна беше
превърната в плацдарм, където са всички
стари оръжия на Европа и на САЩ.

- Къде виждате мястото на България
на обновяващата се геополитическа кар-
та? Досега успявахме да балансираме, но
сега сякаш се налага да направим катего-
ричен избор - Изток или Запад?

- Засега разсмиваме света. За пръв път,
както тържествено заяви нашият младеж
- министър-председателят, България взи-
ма самостоятелно своите решения. Тя ве-
че била суверенна държава. И аз съм много
щастлив, че за 150 години нова история
за пръв път сме свидетели на самостоя-
телна България. За пръв път вземаме ре-
шенията в София! Представяте ли си до-
къде сме я докарали! Да не се интересува-
ме от никакъв голям брат. Просто да ти е
драго.

- Долавям иронията Ви.
- Да, мисля си, че това е шеговито от-

ношение към нещо невероятно сериозно,
а такова решение се плаща исторически.

- Как оценявате решенията на българ-
ския политически елит дотук? За оръжи-
ето, за газа?

- Есента ще покаже доколко са верни
твърденията, че няма никакъв проблем.
Като обикновен човек, когато ходя по бен-
зиностанциите, виждам, че далеч преди зи-
мата ние сме много зле.

Слушам какво говорят експертите по све-
та. Те не могат да повярват на приказките
на нашия министър-председател, че при
нашата икономика, която 90 процента за-
висеше от руските доставки, сега всичко
било наред и щели да ни донесат газ от-
тук-оттам.

Мисля, че управляващите не дооценя-
ват важността на проблема и също като
европейските лидери отговарят на геост-
ратегическото предизвикателство чисто
идеологически. Изговарят правилните ло-
зунги, говорят политкоректно.

Ние, българите, сега се тревожим за
Северна Македония, което засяга нашето
достойнство, историческата ни памет. Но
ако то наистина търгува с тези неща, за
по-сериозните няма какво да си говорим.
Такова поведение на правителството го
поставя в нестабилна ситуация.

- Защо Брюксел не разбира българска-
та позиция за Северна Македония?

- Ние сме обградени от хора, които имат
силно национално самосъзнание, за раз-
лика от нас. На Балканите, където гарде-
робите са пълни със скелети, не може да
се прокара такава разделителна линия, ко-
ято да е приемлива за всички. Затова ви-
наги работи силата.

Когато геополитическото влияние идва
от Москва, по линията север-юг, тогава
няма македонски проблем. Когато влияни-
ето идва по линията изток-запад, тоест ан-
глийското и американското, тогава има та-
къв проблем. Това е геополитическият ромб.
Тъй като във вертикала работи християнс-
твото, отношенията между Атина, Белград
и Москва, там македонски проблем няма.
Когато е обратно и линията е пресечена,
тогава върви по хоризонта Анкара - Тира-
на, Македония излиза там като проблем и
там се кръстосват интереси.

Но гърците много по-добре от нас се

справят с македонския си проблем. Те ус-
пяха да наложат това, което искат. Те не
отстъпват от националната си идентич-
ност.

Ние не можем. От цялата ни история
бих могъл да посоча само първата поло-
вина от управлението на Стамболов, ко-
гато сме имали ясна представа какво тряб-
ва да правим с Македония. Той забраня-
ва всякакви четници и воеводи, прибира
ги в затворите и казва, че му трябва же-
лезопътната линия до Скопие, учители,
читалища и свещеници. Той е разбирал
много добре какво значи да установиш
българското влияние там, което по-късно
направиха сърбите. Нашите ура-патрио-
ти с биене по гърдите, с вътрешни орга-
низации какво постигнаха? Тъпчене на
място, страдания, липса на умения да раз-
четеш геополитическия код. Иска се ин-
телигентност.

Моята майка ми каза наскоро: всичко
тръгна нагоре с краката след войната. Пи-
там: заради болшевизма ли? Не, вика, до-
тогава, за да дойде човек на власт, тряб-
ваше да бъде от сой. Тоест възпитан, об-
разован, със западна ориентация, не оти-
ва на власт, за да задоволява амбиции, а
за да върши някаква работа за общество-
то. А след войната, казва, започнаха да
влизат през вратата прости хора. А сега и
врата няма!

Властта е мозъкът на обществото. Не е
добре всякакви хора да попадат там. Ко-
гато примитивизмът попадне нависоко,
виждате какво става. Години наред се бо-
рим с един език на ниското равнище, кой-
то не се употребява другаде, освен в кръч-
мите, и който беше на високото равнище.
Сега наблюдаваме решения, които могат
да разсмеят и хлапетата. Как се управля-
ва държава по този начин?! В една Гър-
ция това не се случва, за Турция да не
говорим.

- Може ли коалицията да ни преведе
през времето на изпитания, в което вля-
зохме и което, както слушам и Вас, най-
вероятно ще се изостря?

- Коалицията, както виждам, при това
тежко изпитание, което беше за оръжия-
та, изигра сложен танц и се оказа, че тя
повече държи на властта, отколкото ние
на нея. Властовият интерес е силен мо-
тив. Участниците са твърде различни в
политически аспект, но по отношение на
стремежа да бъдат на власт очевидно на-
мериха общ език.

На пръв поглед коалицията изглежда
нестабилна, но желанието да останат на
власт ще им позволява да преодоляват
най-различни препятствия, докато някой
ден много сериозна криза от гледна точка
на глад, енергия, цени не ги разтърси окон-
чателно.

Иначе политически виждам, че са като
Ванчо-Изправанчо. Не падат.

- Виждате ли риск нови избори да за-
силят позициите на партии, които види-
мо се стремят да променят геополитичес-
кия избор на България, държат се прово-
кативно, бих казала - хулигански?

- Тези дни си спомних последни два
реда от стихотворение на Иван Динков,
на когото имах честта да бъда приятел.
Защо народът не излиза от кожата си? И
там той беше написал: "Не може да изле-
зе от кожата си народ, който много преди
това е бил одран."

Много сме търпеливи. Вижте и "Сума-
тоха" на Радичков. Нашият герой се чуди
дали да вляза в суматохата, пък после да
се оправям с жената или първо жената,
после суматохата. Най-хубаво, вика, да из-
чакам да видя какво ще стане.

Ние стоим, изчакваме. Не сме хора, ко-
ито бързат да влизат в суматохата. Тър-
пимостта ни е безгранична.

Вече имаме две-три поколения млади

хора, които се разпиляха по света, идват
насам, виждат света по начин, който не е
нашенски, не е традиционен. По някакъв
начин е универсален, без връзки с отечес-
тво, с родина. Това са универсални хора,
по-скоро атомизирани, несвързани с об-
щности и те вземат все по-голямо място в
живота ни.

Мисля, че тези, които дойдоха да ни
управляват, са точно такива. Не можеш
да ги наречеш безродници, защото в тях
няма такъв аспект. Нашият министър-пред-
седател така и не разбра защо тук не бяха
доволни от неговото двойно гражданство.
Той не вижда в това никакъв проблем. Не
са малко тези хора. А структурата, в която
живеем ние с вас, е организирана на ба-
зата на национални общности и юрис-
дикции. Когато ги обезценяваш, лишаваш
себе си от съдържание.

Стара традиция, вече от няколко века,
е да живеем в национални държави. Вре-
мето изпревари тази структура, а нямаме
нова. Имаме хора, които се движат между
държавите, като паричните потоци. Това
обезсмисля връзката с националната струк-
тура.

Осъдени сме да ни управляват хора,
които нямат природата на структурата, ко-
ято управляват. Парадоксално, но такива
са времената на прехода.

Ние сме не просто в национален пре-
ход, не само в геостратегически, но и в
културен и цивилизационен. Държавите съ-
що имат проблеми със своята идентич-
ност. Сега, когато се разпилява предиш-
ната организация, която беше едно гло-
бално пространство, доминирано от Ща-
тите, се оформят най-малко две простран-
ства - руско-китайското с техните сатели-
ти и западното с център САЩ. Тези две
пространства разделят глобалния свят на
две глобални части. И пак не става дума
за държави, а за пространства. Те ще гле-
дат да се самозадоволяват, връзките меж-
ду тези две глобални части  ще бъдат зна-
чително по-ограничени и контролирани,
а точките на съприкосновение - напрег-
нати.

- Излезе проучване преди броени дни,
че две трети от българите искат страната
ни да запази неутралитет в конфликта
между Украйна и Русия. В същото време
21,1% настояват да подкрепим Украйна,
7,5% - Русия. Как си обяснявате тези дан-
ни?

- С това, че не обичаме да влизаме в
суматохата. Ако нашите политически ръ-
ководители имаха навремето малко пове-
че смелост и бяха направили референдум,
щяхте да видите, че България никога ня-
маше да влезе в НАТО. Тя и в Европейс-
кия съюз едва ли би влязла, тъй като всич-
ки в ЕС, когато говорят за нас, казват
най-бедната държава, най-корумпираната.
Ние сме пословични с нашата бедност, с
нашата несъвместимост с останалите дър-
жави в ЕС. Но влязохме по политически
причини.

Слушам в парламента как говорят, че
имало национален консенсус за НАТО.
Аз не знам откъде знаят, че има нацио-
нален консенсус. В България национа-
лен консенсус е абстракция, тъй като ние
от векове сме разделени на русофили и
русофоби, независимо каква е ситуация-
та.

Трябва да се живее с мисълта, че Бъл-
гария не може да произвежда единни ста-
новища. Въпросът е - който е на власт да
щади другото мнение и да не вкарва стра-
ната ни в голям грях. Крайните позиции
не са ни присъщи. Защото крайната по-
зиция в България отрича една част от нея,
отрича част от България.

Интервюто е на Таня Джоева
От "Епицентър"

(Заглавието е на ЗЕМЯ)
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Джефри
САКС*

Странната
двойна страте-
гия на САЩ,
целяща да по-
могне на Ук-

райна да преодолее руската
"специална операция" чрез на-
лагане на сурови санкции сре-
щу Русия и снабдяване на укра-
инските военни с модерно въо-
ръжение, най-вероятно ще се
провали. Онова, което е необ-
ходимо, е постигането на мир-
но споразумение, което е труд-
но осъществима цел. За да бъде
постигнато такова споразумение,
ще се наложи САЩ да направят
компромис по отношение на НА-
ТО, какъвто засега Вашингтон ка-
тегорично отхвърля.

Путин започна специалната
военна операция в Украйна и
обяви, че преговорите са нав-
лезли в задънена улица. Преди
началото на конфликта обаче
руският президент представи на
Запада списък с искания, включ-
ващи и прекратяване разширя-
ването на НАТО. Колкото и да е
странно, САЩ не пожелаха да об-
съждат този въпрос. Сега обаче
е точното време да преразгле-
дат своята политика. Разбира се,
за да могат преговорите да се
увенчаят с успех, Путин също
следва да демонстрира готовност
за отстъпки.

Подходът на САЩ към дос-
тавките на въоръжение и санк-
циите може да звучи убедител-
но в ехото, раздаващо се в аме-
риканското общество мнение, но
на практика не работи на све-
товната сцена. Истината е, че
се ползва с не особено голяма
подкрепа извън пределите на
САЩ и Европа и в крайна смет-
ка може да се сблъска с поли-
тическа реакция дори в самите
тези страни.

За мнозина може да се сто-
ри очевидно, че руските военни
действия са причина за ужаса,
който изпитва мирното населе-
ние, и че Русия ще се превърне
в "прокълната" за целия свят
страна. Само че това не се случ-
ва: развиващите се страни нап-
ример, отказват да се присъеди-
нят към кампанията за нейната
изолация, осъществявана от За-
пада. За това говори и гласува-
нето за инициираното от САЩ из-
ключване на Русия от Съвета на
ООН за човешките права. Факт
е, че 93 държави подкрепиха та-
зи стъпка, но 100 други на прак-
тика не го сториха (24 гласуваха
против, 58 се въздържаха, а 18
въобще не гласуваха). Още по-

лидери възразяват срещу раз-
ширяването на НАТО на изток
още от самото му начало, т. е.
втората половина на 90-те го-
дини на миналия век, когато към
пакта се присъединиха Чехия,
Унгария и Полша. Показателно
е, че когато Путин призова НА-
ТО да прекрати разширяването
си към Украйна, Байдън демон-
стративно отказа да преговаря
с Русия по този въпрос.

С други думи, много държа-
ви, включително Китай, не подк-
репят глобалния натиск върху Ру-
сия, който отново може да дове-
де до разширяването на НАТО.
Останалият свят иска мир, а не
победа на САЩ или НАТО в прок-
си войната с Русия. Съединените
щати биха искали Путин да пре-
търпи поражение, а оръжията на
НАТО да нанесат огромен и те-
жък удар по руските сили. Вярно
е обаче, че в хода на този про-
цес Украйна се руши. Русия ед-
ва ли ще признае, че е претър-
пяла поражение, и ще отстъпи.
Военната техника на НАТО може
да нанесе вреда на Русия, но не
може да спаси Украйна. Това мо-
же да стане само с постигането
на мирно споразумение.

На практика, сегашният под-
ход ще разруши икономическа-
та и политическа стабилност в
целия свят и може да раздели
света на пронатовски и антина-
товски лагери, което ще се ока-
же в дълбока дългосрочна вре-
да за Съединените щати. Затова
американската дипломация на-
казва Русия, но без да има осо-
бени шансове за реален успех
за Украйна или за интересите
на САЩ. Реалният успех би бил
руските войски да се приберат
в родината си, а сигурността на
Украйна да бъде гарантирана. То-
зи резултат обаче може да бъде
постигнат само на масата за
преговори.

Ключова стъпка за САЩ, съ-
юзниците им от НАТО и Украйна
е ясното заявление, че НАТО ня-
ма да се разширява за сметка
на Украйна, ако Русия прекрати
специалната операция и се из-
тегли от Украйна. Разбира се,
преговорите могат да се прова-
лят, ако исканията на Русия бъ-
дат сметнати за неприемливи.
Длъжни сме обаче поне да опи-
таме и наистина да се постара-
ем максимално, за да видим да-
ли може да бъде постигнат мир
чрез признаването на неутрали-
тета на Украйна, подкрепен от
съответните международни га-
ранции.

Всички гръмки думи на Бай-
дън - за оттеглянето на Путин от
властта, геноцида и военните
престъпения - няма да спасят Ук-
райна. Найдобрият шанс Украй-
на да бъде спасена са прегово-
рите, които да донесат мир. Ако
дадат приоритет на мира, а не
на разширяването на НАТО, САЩ
биха си осигурили подкрепата на
много повече страни по света и
по този начин биха помогнали
за настъпването на мир в Украй-
на, както и за сигурността и ста-
билността в целия свят.

значим е фактът, че в тези сто
държави живеят 76% от населе-
нието на планетата.

Възможно е тези страни да
нямат идеологически причини за
противопоставянето си на ини-
циативата на САЩ - например
добрите им търговски отноше-
ния с Русия. Фактът обаче си
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чини да осъществяват трансак-
циите с помощта на небанкови
и недоларови механизми. Тоест
можем да очакваме ръст на броя
на сделките с Русия в рубли, ру-
пии, юани и други недоларови
валути.

Третият проблем е, че по-го-
лямата част от света не вярва в

а може би и някои други евро-
пейски страни ще се съгласят да
плащат на руснаците в рубли. Ос-
вен това бумеранговият ефект ве-
роятно ще навреди на демокра-
тите на междинните избори в
САЩ през ноември 2022 г., за-
щото инфлацията изяжда дохо-
дите на избирателите.

При последната си среща с
украинския президент Владимир
Зеленски ексцентричният бри-
тански премиер Борис Джонсън
допусна, че Украйна няма да мо-
же да победи Русия.

С това си навлече гнева на
съюзниците от НАТО, които
сметнаха за недопустимо да се
споделят публично подобни
съмнения.

Тогава Джонсън реши да поп-
рави грешката си по странен ан-
глийски маниер - с поредния
гаф. Той увери режима в Киев,
че "оръжейните доставки ще
продължат, защото това вече е
станало стратегия на НАТО". Бри-

Êàçàíà äóìà -
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За първи път след осем години в освободения от нацисткия режим
град Херсон стотици граждани честваха Деня на победата

без страх от репресии

Само в Донецката народна република от началото на военната операция
в плен попаднаха над 4000 украински военни

танецът изрази и възхищение от
бойния дух на украинците, които
"са проявили готовност да се би-
ят до последния украинец". Всъщ-

ност именно това е условието
за отпускане на киевските влас-
ти многомилионни кредити за
все по-големи пратки оръжия.

Борис Джонсън на гости в Киев дава нареждане на Зеленски:
"Задачата не е да победите, а да се биете до последния украинец"

остава факт: по-голямата част
от света не приема изолацията
на Москва, особено в онази сте-
пен, за която настоява Вашинг-
тон. Санкциите са основният
елемент в стратегията на САЩ.
Те едва ли ще накарат Русия да
капитулира, но вероятно ще при-
чинят големи щети в целия свят.
В най-добрия случай те биха мог-
ли да стимулират Москва да тър-
си мирно споразумение, но са-
мо в комбинация с интензивни
усилия за постигане на мир чрез
преговори.

Всъщност икономическите
санкции създават безброй проб-
леми. На първо място, дори ако
санкциите породят икономичес-
ки трудности в Русия, те едва ли
ще променят руската политика по
някакъв радикален начин. Спом-
нете си суровите санкции, които
САЩ наложиха на Венецуела,
Иран и Северна Корея. Да, те от-
слабиха техните икономики, но
не промениха политиката им та-
ка, както биха искали във Ва-
шингтон.

Вторият проблем е, че санк-
циите сравнително лесно могат
да бъдат заобиколени, поне час-
тично, като с течение на време-
то, "вратичките" за заобикаля-
нето им ще стават все повече.
Американските санкции са най-
ефективни по отношение на до-
ларовите трансакции с участие-
то на банковата система на САЩ.
Държавите, стремящи се да за-
обиколят санкциите, намират на-

санкциите, освен това не е склон-
на да взема страна в руско-ук-
раинския конфликт. В тази връз-
ка нека си припомним страните
и регионите, наложили санкции
на Русия САЩ, Великобритания,
ЕС, Япония, Сингапур, Нова Зе-
ландия и още няколко, чието об-
що население е едва 14% от све-
товното.

Четвъртият проблем е буме-
ранговият ефект. Санкциите сре-
щу Русия вредят не само на нея,
но и на цялата световна иконо-
мика, увеличавайки прекъсвани-
ята в логистичните вериги, инф-
лацията и недостига на продо-
волствие. Ето защо много евро-
пейски държави най-вероятно ще
продължат да внасят газ и пет-
рол от Русия, затова и Унгария,

Петият проблем е в липсата
на гъвкавост по отношение на
цената и търсенето на руските
енергоносители и пшеница. Със
съкращаването на обема на рус-
кия износ световните цени на
тези стоки нарастват. В крайна
сметка Русия може да реализи-
ра по-малки експортни обеми,
но ще получи почти същите или
дори по-големи експортни пос-
тъпления.

Шестият проблем е геополи-
тически. Другите държави и пре-
ди всичко Китай, разглеждат рус-
ко-украинския сблъсък като кон-
фликт, в който Русия се съпро-
тивлява на разширяването на
НАТО в Украйна. Ето защо Пекин
вече нееднократно изтъква, че на
карта в "специалната операция"
на Путин са поставени законни-
те интереси на Русия.

САЩ не спират да повтарят,
че НАТО е чисто отбранителен
алианс, но Русия, Китай и мно-
го други мислят различно. Те гле-
даха негативно на бомбардиров-
ките на НАТО срещу Сърбия през
1999 г., на присъствието на пак-
та в Афганистан в течение на
20 години, както и на бомбар-
дировките на НАТО срещу Ли-
бия, в резултат от които беше
убит Муамар Кадафи. Руските

Страницата подготви
Светлана МИХОВА,

в. „Русия днес -
Россия сегодня“
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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е
Областен управител на област Ямбол съобщава на заинтересованите лица, че на основа-

ние чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, във
връзка с чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета
от 23 октомври 2007 г. е издадено Решение № АК - 1202 - 00002 от 05.05.2022 г., с което
на Кмета на Община Ямбол е разрешено да възложи пряко обществена услуга за превоз на
пътници:

- по основни автобусни линии с номера № 1, 13, 20, 20А, 23 /23КОС, 23Лозя, 233/ и 25,
част от Общинската транспортна схема на Община Ямбол, със срок на изпълнение 11
(единадесет) месеца, считано от 09.05.2022 г. до сключване на договор с изпълнител, след
проведена процедура, но не по-късно от 09.04.2023 година и

- по основни автобусни линии с номера № 2, 5, 7, 11, 14а, 15, 16, 18-Б и 18-К, част от
Общинската транспортна схема на Община Ямбол, със срок на изпълнение 11 (единадесет)
месеца, считано от 18.05.2022 г. до сключване на договор с изпълнител, след проведена
процедура, но не по-късно от 18.04.2023 година.

Поради необходимостта от защита на особено важни обществени интереси за осигурява-
не на непрекъснатост на обществените услуги за превоз на пътници, на основание чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс е допуснато предварително изпълнение на
Решение № АК - 1202 - 00002 от 05.05.2022 г.

На основание чл. 60, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждането за
допускане на предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областен управи-
тел на област Ямбол пред Административен съд - Ямбол в 3-дневен срок  от  съобщаването
му.

На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано  чрез Областен управител на област
Ямбол пред Административен съд - Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок
от публикуването му.

Решение № АК - 1202 - 00002 от 05.05.2022 г. е публикувано на интернет - страницата
на Областна администрация - Ямбол - https://yambol.government.bg/.

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ /П/
Областен управител на област Ямбол

Русия
нанесе ракетни удари от Черно
море срещу обекти на украинс-
ката армия близо до границата с
Полша. През нощта срещу
неделя са били атакувани
военни обекти в района на
Яворов, Лвовска област. От
руска страна бе съобщено, че
през последното денонощие са
били поразени шест командни
пункта на украинските въоръже-
ни сили, 13 артилерийски
установки и два ракетни
комплекса С-300. Сраженията в
Донбас продължават, като
руските войски са изтласкани от
Харков, а при Изюм е предприе-
то контранастъпление. В други
райони обаче руските сили са
постигнали напредък, отбелязват
от украинската армия.
Папа Франциск
провъзгласи вчера за светци
десет видни фигури от католи-
ческата църква, сред които
отшелника Шарл дьо Фуко. Той
говори пред близо 45 000
богомолци от цял свят, събрали
се на площад "Св. Петър" в Рим.
Пристигнал с автомобил,
85-годишният папа Франциск,
който страда от болки в
коляното, поведе литургията за
канонизация - първата от
началото на пандемията, сред
петдесетина кардинали и
2000 свещеници и епископи.
След близо двучасовата
церемония великият понтифик,
усмихнат, започна традиционната
си обиколка с "папамобила",
като целуваше и благославяше
малки деца, приветствайки
същевременно богомолците,
скупчени отвъд бариерите.
Здравното министерство
в Гърция предприе мерки в
помощ на медиците да овладеят
последиците от пандемията,
които са се отразили върху
психичното им здраве. Съгласно
проучване на здравните власти
11% от медицинските служители
са с депресия, а 23% страдат от
безсъние и страхови неврози.
Тези състояния са резултат не
само от напрежение по време
на пандемията, но и ограничава-
не на социалните контакти
заради риска да заразят
близките си. Същевременно
властите препоръчват туристите
да спазват основните предпазни
мерки, за да не се заразят от
COVID-19 по време на почивка-
та. В Гърция все още е в сила
носенето на маски в обществе-
ния транспорт, както и в закрити
търговски обекти.

:
Íàêðàòêî

Финландия реши да
отправи молба за членст-
во в НАТО. Това обявиха
вчера президентът и
премиерката на северната
страна. Решението е
пряка последица от руско-
то нахлуване в Украйна,
предаде АФП. Държавният
глава и правителствен
съвет "решиха съвместно,
че Финландия ще поиска
да стане членка на НАТО",
заяви финландският
президент Саули Нинис-
тьо. "Това е исторически
ден. Започва нова ера",
каза той на пресконфе-
ренция.

Днес се очаква проек-
тът за присъединяване да
бъде разгледан от 200-
членния финландския
парламент, след което да
последва гласуване,
съобщи председателят на
камарата. Подкрепа за
членството на страната в
алианса бе получена в
събота от социалдемокра-
тическата партия на
премиерката Сана Марин.
"Надяваме се парламентът
да потвърди решението
относно кандидатурата ни
за НАТО в близките дни.
Тя ще се базира на ясен
мандат", заяви Марин.

Москва заплаши да
предприеме в отговор
репресивни "военнотехни-
чески" мерки. В близките
дни се очаква молба за
членство в пакта да
подаде и Швеция. Войната
в Украйна предизвика във
Финландия исторически
скок на подкрепата за
влизане в НАТО с цел по-
добра защита от Русия, с
която страната споделя
1300-километрова граница.

Ôèíëàíäèÿ ùå ïîèñêà ÷ëåíñòâî â ÍÀÒÎ, ñúîáùèõà
ïðåçèäåíòúò è ïðåìèåðêàòà íà ñòðàíàòà
Âëàäèìèð Ïóòèí: Îòêàçúò íà Õåëçèíêè îò âîåíåí íåóòðàëèòåò ùå å ãðåøêà

Според последните анкети
над 3/4 от финландците
желаят членство в алиан-
са - тройно повече, откол-
кото преди руската агре-
сия в Украйна, предаде
Епицентър.

В събота финландският
президент информира по
телефона руския си коле-
га Владимир Путин, че
Хелзинки скоро ще отпра-
ви молба за членство в
НАТО, което предизвиква
остра реакция в Москва.
Руският президент посочи,
че влизането в НАТО "би
било грешка", защото
"няма никаква заплаха за
сигурността на Финлан-
дия", съобщи Кремъл.

"Владимир Путин
изтъкна, че отказът от
традиционната политика
на военен неутралитет би
бил погрешен, тъй като
не съществуват никакви
заплахи за сигурността
на Финландия. Подобна
промяна във външнопо-
литическия курс на
страната може да се
отрази отрицателно
върху руско-финландски-
те отношения, изгражда-
ни дълги години в дух на
добросъседство и парт-
ньорско сътрудничество",
подчертава Кремъл.
Според съобщението
двамата лидери са обсъ-
дили и ситуацията в
Украйна. Путин споделил
с Нинистьо свои "оценки
за състоянието на прего-
ворния процес между
руски и украински предс-
тавители, фактически
замразен от Киев, който
не проявява заинтересо-
ваност от сериозен и
конструктивен диалог".

Инициативата за
разговора дошла от
финландска страна, като
президентът Саули Ни-
нистьо се обади на рус-
кия си колега Владимир
Путин във връзка с пред-
стоящото кандидатстване
за членство в НАТО,
осъдено от Москва,
съобщи Хелзинки. "Разго-
ворът бе прям, без заоби-
калки и премина без
раздразнение. Сметнато
бе за важно да се избег-
нат напрежения", заяви
финландският държавен
глава в комюнике от своя
офис. Финландия "има
желание коректно и
професионално да се
занимава с практическите
проблеми, свързани с
факта, че е страна, съсед-
на на Русия", увери
Хелзинки. Според Хелзин-
ки Саули Нинистьо е
казал на Владимир Путин,

че искането на Москва от
2021 г. да се замрази
разширяването на НАТО,
а след това и нахлуване-
то в Украйна са промени-
ли "из основи сигурността
в околната среда на
Финландия". В сряда
финландският президент
заяви, че Москва носи
отговорността за плано-
вете на страната му,
исторически необвързана,
да се присъедини към
алианса. "Вие причинихте
това. Погледнете се в
огледалото", каза той. ç

Снимки Интернет

Хиляди тунизийци протестираха срещу президента Каис
Сайед с искане за връщане към демократично управле-

ние и отхвърлят замяната от президента  на независима-
та избирателна комисия с комисия, която той сам е
назначил. "Народът иска демокрация" и "Сайед води
страната към глад" бяха два лозунга, скандирани от
протестиращите, които се събраха в центъра на град

Тунис седмица след по-малка демонстрация в подкрепа
на президента. Сайед утвърди едноличното си управле-
ние, след като завзе изпълнителната власт миналото

лято, като разпусна парламента, премина към управле-
ние с декрети и заяви, че ще замени демократичната

конституция чрез провеждане на референдум.

18-годишен младеж уби 10 души и рани тежко трима при
атака в магазин в Бъфало, щата Ню Йорк, в събота

следобед. Властите подчертават, че той е пътувал часове
наред, за да пристигне в супермаркета в квартал с

предимно цветнокожо население, само двама от 13-те
жертви са бели. Властите описват нападението като

"насилствен, расово мотивиран екстремизъм".
От полицията казаха, че  въоръжен  бял мъж в бронежи-

летка и в облекло с военен стил е открил стрелба по хора
от супермаркет, намиращ се в  район,  населен предимно

с афроамериканци. Случващото се той е излъчвал
директно с камера, поставена върху каската на главата му.

Стрелецът  се е предал на полицията и е идентифициран
като Пейтън Гендрон от Конклин,  щата Ню Йорк,  селище,

намиращо се на около 320 км югоизточно от Бъфало.
Часове по-късно в съда Гендрон бе обвинен в убийство

първа степен и задържан под стража.

Премиерката на Финландия Сана Марин и президентът на страната
Саули Нинистьо по време на пресконференция. Финландия ще

кандидатства за членство в НАТО, обяви вчера официално президентът
Саули Нинисто. Премиерката на страната Сана Марин изрази надежда,
че парламентът ще ратифицира решението. Турция се обяви против

членството в НАТО на Финландия и Швеция, защото приемат кюрдски
бежанци, които Анкара смята за терористи.  Президентът на Русия
Владимир Путин предупреди, че приемането на двете скандинавски

страни в алианса ще е грешка.
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Единадесеткратният
шампион на България по
футбол Лудогорец вдигна
поредния си трофей за
номер 1 в първенството в
истинско шоу на своя
"Хювефарма Арена" в
Разград. За първи път
празненствата бяха не на
терена, а на централната
трибуна на стадиона,
което се прави, за да
бъде отборът по-близо до
своите фенове. Капитанът
на отбор Антон Недялков
пръв вдигна шампионския
трофей, след което всички
си направиха обща сним-
ка на терена, а купата бе
занесена и до най-верни-
те привърженици на
"орлите" в трибуна "Моци".

Новият - стар шампион
по футбол на България
Лудогорец победи Черно
море с 1:0 в среща от 30-
ия кръг на Първа лига. В
последния си домакински
мач за сезона разградча-
ни показаха екипите, с
които ще играят през
следващото първенство, а
преди началото на двубоя
почетоха убития бивш

Шампионите
от Разград
победиха
Черно море
и отказаха
"моряците" от
борбата за
третото
място

Хебър (Пазарджик) спечели с
3:0 домакинството си на Марек и
по този начин отборът на Николай
Митов си осигури поне четвъртото
място в крайното класиране на Вто-
ра лига.Тази позиция осигурява ба-
раж с 13-ия от Първи лига.

Головете за победителите пад-
наха след почивката, когато първо
Георги Каракашев опъна мрежата
на вратата на гостите от Дупница.
В 59-ата минута капитанът на Хе-
бър Евгени Игнатов удвои, за да
дойде 84-тата минута, когато То-
дор Чаворски заби последния гол.

След тази загуба Марек продъл-
жава да е в червената зона, която
праща към аматьорския футбол.

Добруджа постигна домакинска
победа срещу Миньор (Перник) в
зрелище с 5 попадения в друг мач
от кръга. Домакините направиха пъ-
лен обрат срещу "чуковете" и се на-
ложиха с 3:2. В герой за победите-
лите се превърна Яя Соу, който се
появи от резервната скамейка и се
отчете с два гола и една асистен-
ция.? Перничани откриха резултата
в 22-рата минута чрез Борис Тютю-
ков. Двубоят се развиваше в спо-
койно темпо и успехът на тима, во-
ден от Христо Янев, изглеждаше си-
гурен.

След 73-тата минута обаче бя-
ха отбелязани 4 попадения. Първо
Андриян Димитров изравни, а мал-
ко по-късно Веселин Васев (76) от-
ново върна преднината на гостите.
Яя Соу обаче не бе казал послед-
ната си дума и с два гола, съответ-
но в 78-ата и 81-вата минута, до-
несе успеха на своя отбор.

По този начин шансовете на
Миньор за промоция в елита драс-
тично се намалиха. "Жълто-черни-
те" остават на пето място с актив
60 точки. Етър се намира на чет-
върта позиция и, ако спечели поне
една точка в последните си два ма-
ча, ще си гарантира минимум ба-
раж за участие в Първа лига.ç

Õåáúð ñè îñèãóðè
ìèíèìóì áàðàæ çà
âëèçàíå â åëèòà

там успехи."
"Следващият шампионат

се надявам да има повече
конкуренция. Ще бъде по-
интересно първенството.
Не само един тим или
два, а повече да се борят
за титлата. Левски са
добър отбор, ЦСКА също.
Надявам се други клубове
като Ботев (Пловдив) и
Локо (Пловдив)  да се
опитат да влязат в играта
за шампионска титла",
каза Десподов.

"Не искам да говоря
как ще изглеждаме през
следващия сезон. Надя-
вам се силен Лудогорец и
да изживеем луди евро-
пейски вечери", пожела си
нападателят.ç

футболист на тима Джоди
Лукоки с минута мълчание.

В началото на втората
част в игра за Лудогорец
се появи бразилецът
Вандерсон, който изигра
последния си мач за
тима. В 48-ата минута
Пиерос Сотириу удари
гредата на вратата на
Черно море, но се оказа,
че при ситуацията Евгений
Сердюк е играл с ръка и
разградчани получиха
дузпа, която кипърският
нападател  превърна в гол
(1:0). В следващата атака
Черно море също вкара,
но след ВАР реферът
реши да отмени гол на
Сердюк.

Така Лудогорец увеличи

Един Джеко, звездата на Ин-
тер и на националния отбор на
Босна и Херцеговина, говори екс-
клузивно за предаването "Код
Спорт" по RING. Визитката на на-
падателя е впечатляваща. Шам-
пион на Германия и на Англия. Гол-
майстор №1 на Бундеслигата и
на Серия "А". Участник в идеалния
отбор на Шампионската лига и
Лига Европа. И железен капитан
във водения от Ивайло Петев тим
на Босна и Херцеговина.

- Г-н Джеко, вие сте капитан
на националния отбор на Босна
и Херцеговина. Как работи дуото
Джеко - Ивайло Петев? Разбира-
те ли се с българския специалист?

- Работи добре, както се вижда
от предишните квалификации. Не е
вярно това, което се говори от ня-
кои за българския треньор - че не
се справял на ниво. Мисля, че в
отминалите квалификации не се
представихме добре само в един
мач и той бе срещу Финландия у
дома. Загубихме го и така, за съ-
жаление, пропиляхме шансовете за
бараж. Но въпреки това мисля, че
генерално този квалификационен
цикъл беше добър, тъй като в отбо-
ра има доста млади играчи. Нов
беше и селекционерът, който тряб-
ваше да въведе и наложи своите

Åäèí Äæåêî: Ñúæàëÿâàì, ÷å íå ïîñðåùíàõà äîáðå Èâàéëî Ïåòåâ

Футболистите на Лудогорец отпразнуваха поредната си шампионска титла заедно с феновете си

аванса си пред втория
ЦСКА на 20 точки, нои с
мач повече от "червените".
Черно море пък пропусна
шанса да влезе в топ 3 и
остава на пето място с 46
точки и среща повече от
Левски и Ботев (Пловдив),
които са с 49.

След двубоя една от
звездите на Лудогорец
Кирил Десподов отговори
на слуховете за евентуал-
но напускане на тима от
Разград.  "Тук съм. Ако
има нещо, ще го разбере-
те", заяви Десподов. -
Добра година. Предстои
още един мач с Левски,
след това влизаме на
лагер с националния
отбор. Дано постигнем и

тактически виждания. Вярвам, че
сега ще сме напълно готови за пред-
стоящите квалификационни мачо-
ве.

- Работил сте с много треньо-
ри. Кое е специалното при Пе-
тев? Кои негови качества харес-
вате?

- Жал ми е най-много, че кога-
то дойде, не получи добро посре-
щане. Някои наши хора гледат на
други хора въз основа онова, кое-
то някой им е казал. Въпреки това
още от първите си дни тук той до-
каза, че е голям професионалист.
По време на мачовете показа, че
има свои идеи. И въобще мисля,
че е един от най-добрите селекци-
онери, които сме имали. Все още
съжалявам за онзи мач с Финлан-
дия, защото този отбор с него на-
чело заслужаваше много повече от
това, което в крайна сметка пос-
тигна.

- Какъв е колективът при Пе-
тев и възможно ли е Босна и Хер-
цеговина да се класира за Евро
2024?

- Треньорът трябва да е винаги
искрен с играчите. Това е една от
отличителните черти на Петев. Той
винаги е искрен с нас. Казва ни
всичко в очите - какво очаква от
нас или какво не сме направили

както трябва. Точно това очакваме
ние от него - да ни казва смело и
открито как стоят нещата. В отбо-
ра има млади футболисти, има и
някои по-опитни като мен. И няма
да крия - ние, по-старите, заедно с
Петев, се опитваме да помогнем на
младите да вървят в правия път.
Само така ще можем да изпълним
целта си - да играем на финалите
на европейското.

36-годишният Един Джеко (вдясно) се изказа ласкаво за треньора Ивайло Петев
- Може ли да се сравни с не-

що участието на Босна и Херце-
говина на световното първенство
през 2014 г.? Мачът на "Марака-
на" срещу Лионел Меси и Аржен-
тина.

- Това е най-голямото първен-
ство, на което Босна и Херцегови-
на е участвала до момента. Бяхме
горди, че сме там. При това Мон-
диалът беше в Бразилия и играх-

ме на митичната "Маракана" - един
от най-известните стадиони. И не
срещу кого да е, а срещу Аржен-
тина с Меси, който е един от най-
добрите играчи в света. За всички
нас това беше изживяване, което
няма да забравим, въпреки че не
успяхме да прескочим групата. Но
сега пък се надявам, че Ивайло
Петев ще ни заведе пак на голямо
първенство.ç
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Êóáðàò Ïóëåâ ñìàçà
àìåðèêàíåö â Ëîñ Àíäæåëèñ

Кубрат Пулев се за-
върна с победа на про-
фесионалния ринг. Кобра-
та смаза от бой америка-
неца Джери Форест,
побеждавайки категорич-
но своя опонент в 10
рунда в Лос Анджелис.
Срещата от дългоочаква-
ната боксова гала
TrillerVerz 5 започна със
закъснение от почти час
и половина. Мачът се
забави заради изненад-
ващо желание от страна
на Пулев и компания
Форест да смени ръкави-
ците си. Причината за
това бе, че от лагера на
Кобрата смятаха, че
американецът излезе на
ринга с "използвани"
ръкавици.  Оказа се, че
опонентът на Кобрата
няма други ръкавици, в
които да постави ръцете
си. Дълго време в цялата
зала се търсеха ръкави-
ци, които да бъдат одоб-
рени от Калифорнийската
комисия и лагера на
Кубрат Пулев. Самият
двубой се забави с
повече от 40 минути, а
това вбеси и двамата
боксьори, и публиката в

Ще стана
световен
шампион,
но преди
това ще
се срещна
с един
от топ 10 в
ранглистата,
обяви
българският
боксьор

Кубрат Пулев (вляво)  се завърна с победа на професионалния ринг, след като нанесе три пъти повече удари
от своя опонент

залата.
Кобрата не успя да

нокаутира американеца,
но бе близко до това.
Българинът взе катего-
рично превъзходство
между 3-и и 8-и рунд, а
комбинацията ляв-десен
му донесе много ползи,
нанасяйки почти тройно
повече точни удари в
сравнение със съперника
- 151 - 54.  Съдийските
оценки за мача бяха
98:92, 99:91 и 99:91 в
полза на Кубрат Пулев.
За Кобрата мачът ще е
първи на ринга от близо
година и половина.

ник, вкарах му много
удари. Той не играеше
много чисто, непрекъсна-
то се пазех, защото той
влизаше много с глава",
започна Кубрат.

Запитан дали е имало
моменти, когато е мис-
лел, че съперникът му ще
рухне, Кобрата заяви:
"Това бе моят проблем.
Трябваше да го довърша
с много удари, но не
беше лесно. Не беше
лесен съперник".

"Аз знам правилата, в
цял свят са такива. Той
знае, той е шампион, а
те са, че винаги трябва
да има нови ръкавици за
всеки. Всеки трябва да
носи своето оръжие. Има
комисия, тя трябва да
позволи. Аз му дадох
моите нови ръкавици. Той
опита втори чифт, каза,
че не са му удобни. Той
саботираше мача. За да
има двубой, казах: "Дай-
те му моите ръкавици",
разясни ситуацията със
забавянето на срещата
Кубрат Пулев.

"Следващият съпер-
ник? Да е по-добър. Ще
бъда световен шампион!
Ще се срещна с един от
топ 10", добави Кобрата,
който записа 29-и успех
на профиринга. ç

Áðàòÿ Ïóëåâè çàðàáîòèõà îáùî áëèçî 400 000 äîëàðà

След двубоя Кубрат
Пулев призна, че не му е
било лесно да постигне
победата над Джери
Форест. Той посочи, че
следващата му цел е да
се бие за световната
титла и да я спечели.

"Това не е най-необичай-
ният ми мач, имал съм
доста двубои - над 300
аматьорски и много
професионални. Имам
достатъчно опит. Беше
ми трудно, това бе
немного удобен съпер-

Американската платформа за излъчване на бой-
ни спортове FITE разкри сумите, които са спече-
лили Кубрат и Тервел Пулеви за мачовете си в
боксовата галавечер в Лос Анджелис. Кобрата е
заработил 204 000 долара за победата си над
американеца Джери Форест, който от своя стра-
на е прибрал 140 000 долара.

Премията на Тервел е малко по-малка от та-
зи на брат му. По-малкият Пулев е заработил
195 000 долара, стана ясно от предаването на
FITE. Руснакът Сергей Ковальов е спечелил по-
вече пари от двамата братя Пулеви, взети заед-
но. Неговата премия за победата в боксовата
галавечер е 500 000 долара.

Ðóñíàêúò Ñåðãåé Êîâàëüîâ ïîêàçà
êëàñà è ïîáåäè Òåðâåë Ïóëåâ

Тервел Пулев даде всичко от
себе си, но това на бе достатъч-
но за успех срещу бившия све-
товен шампион в по-лека кате-
гория Сергей Ковальов. Руснакът
показа сериозна класа при зав-
ръщането си на професионалния
ринг след 3 години пауза, но в
полутежка категория. В здрава
битка в Лос Анджелис бившият
световен шампион демонстрира
скорост и сериозна класа срещу
бронзовия медалист от Лондон
2012 и показа как се печели убе-
дително срещу Тервел Пулев в 10-
рундова битка.

Сергей Ковальов демонстри-
ра по-големия си опит, но и Тер-
вел Пулев показа много сериоз-
но израстване. Сблъсъкът на бъл-
гарина със славния руснак Сер-
гей Ковальов бе главен на гала-
вечерта в Калифорния. Тервел Пу-
лев допусна първо поражение на
профиранга в битка №17.

"Благодаря на всички свърза-
ни с работата ни да стигна до тук
да играя с един от най -добрите

боксьори в света в нашето вре-
ме. Благодарности и на всеки, кой-
то вярва  в мен и не спира да ме
подкрепя, въпреки че моята ръка
не беше вдигната от реферите.
Радвам се, че бях на това ниво
на този ринг, с такъв легендарен
боксьор. Въпреки трудния мач и
високото темпо се чувствам в от-
лично здраве и настроение", зая-
ви българският боксьор.

"Не спирах да чувам гласа на
брат ми Кубрат през всичките 10
рунда, от край до край. Това ми
даваше страшно много сила. Чувах
подкрепата на българите в залата.
Много се радвам, че имаше такова
силно българско присъствие в за-
лата в Лос Анджелис. От загубите
учим повече, отколкото от победи-
те", каза още Тервел Пулев.

"Нямам търпение да се при-
бера в България при семейство-
то си и да ги прегърна - много
ми липсваха през всичките три
месеца на подготовка в САЩ", на-
писа Тервел Пулев в профила си
в Инстаграм. ç

Äðàìà ñ äóçïè ïàê äîíåñå òðîôåé
íà Ëèâúðïóë ñðåùó ×åëñè

Ливърпул спечели тазгодишния
финал на ФА къп на стадион "Уем-
бли" с 6:5 след дузпи срещу Чел-
си и прибави още един трофей
към актива си за сезона. След 0:0
в редовното време и двете про-
дължения мърсисайци триумфира-

Отборът на Ливърпул триумфира за осми път с ФА къп
Снимка БГНЕС

ха при 11-метровите удари и взеха
осмия си трофей в турнира, като
Сезар Аспиликуета и Мейсън Ма-
унт пропуснаха за "сините", а Са-
дио Мане за "червените".

През февруари Ливърпул спе-
чели и Купата на Лигата срещу

Челси с 11:10 след дузпи, като
вратарят Кепа тогава пропусна ре-
шителния удар.  "Сините" от Лон-
дон загубиха трети пореден фи-
нал за ФА къп след 1:2 от Арсе-
нал през 2020-а и 0:1 от Лестър
през 2021-ва.ç
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05.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Ива-
нов

09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
13.00 Последният печели /п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Давай, Астробой! - анима. филм
14.30 Герои с опашки - детски тв филм

/7 епизод/
15.00 Ранчото "Хартленд" - тв филм /4

сезон, 4 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 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 предава-

не
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg
22.00 Марсилия - тв филм /2 епизод/

(16)
22.45 Устойчивост: Истории на хора, ко-

ито правят промяната - Испания -
документална поредица

23.00 По света и у нас
23.25 Братството - тв филм /2 сезон, 11

епизод/ (14)
00.20 Светът и ние /п/
00.40 100% будни /п/
02.30 Култура.БГ /п/
03.25 Олтарите на България
03.40 Ранчото "Хартленд" - тв филм /4

сезон, 4 епизод/п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

bTV

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

предаване с водещ Златимир Йо-
чев

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели" /п./
13.30 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п./
15.00 Премиера: "Буря от любов" - сери-

ал, с. 12
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 "Стани богат" - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, с. 3, еп. 37
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Островът на Пиетро" - сериал, с. 2,

еп. 8
00.30 "По средата" - сериал, с. 2, еп. 15
01.00 "Като на кино" - предаване за кино
01.10 "Столичани в повече" - сериал,

с. 11, еп. 3
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Буря от любов" /п./ - сериал, с. 12

bTV ACTION

05.15 "Спенсър" - сериал, еп.10
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Академия Рескю Ботс" - сериал, с.

2 еп. 41 - 48
08.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 9,

еп. 5
09.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 4, еп. 14
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 17
11.00 "Господарят на илюзията" - сериал,

еп. 7
12.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 6
13.00 "Прислужницата" - драма (тв филм,

САЩ, 2016), режисьор Дарин Скот,
в ролите: Катрин Тютън, Фей Мас-
търсън, Кентън Дюти, Том Мейдън

15.00 Премиера: "Хуберт без Щалер" -
сериал, с. 9, еп. 6

16.00 "Легендите на утрешния ден" -
сериал, с. 4, еп. 15

17.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 7
18.00 "Господарят на илюзията" - сериал,

еп. 8
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата"

- сериал, с. 5, еп. 18
20.00 Екшън в 8: "Закон и ред: Специални

разследвания" - сериал, с. 20, еп.
18

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Чистокръвни" -

криминален, комедия (САЩ, 2017),
в ролите: Оливия Кук, Аня Тейлър-
Джой, Антон Йелчин, Пол Спаркс

23.45 "Кобра" - сериал, еп. 2
00.45 "Господарят на илюзията" - сериал,

еп. 8
01.45 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 18
02.45 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 7
03.45 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 4, еп. 15
04.45 "Геймър" /п./ - предаване за елек-

тронни спортове и игри с водещ
Натали Трифонова, еп. 15

bTV COMEDY

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

9, еп. 9, 10
07.00 "Мистър Пибоди и Шърман" /п./ -

сериал
07.30 "Да живее крал Джулиън!" - сери-

ал, анимация, с. 2, еп. 9, 10
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Модерно семейство" /п./ - сериал
10.00 "Отново на 17" - фентъзи, комедия

(САЩ, 2009), в ролите: Зак Ефрон,
Матю Пери, Лесли Ман, Томас
Ленън, Тайлър Стилман, Стърлинг
Найт, Мишел Трактенбърг и др.

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "Модерно семейство" /п./ - сериал
16.00 "Боб и Абишола" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 "Комиците и приятели" - комедий-

но шоу (2019 есен)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 8, еп. 7, 8
19.00 "Модерно семейство" - сериал, с.

10, еп. 5, 6
20.00 Премиера: "Боб и Абишола" - сери-

ал, с. 2, еп. 13, 14
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7,

еп. 3
22.30 "Модерно семейство" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 6, еп. 6, 7
00.00 "Промяна в плана" - комедия, ро-

мантичен (САЩ, 2017), режисьор
Уилям Мейси, в ролите: Кейт Ъп-
тън, Алекзандра Дадарио, Мат Бар,
Мат Джоунс, Роб Кордри и др.

02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /

п./ - вечерно токшоу
03.30 "Комиците и приятели" - комедий-

но шоу (2019 есен)
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,

с. 2, еп. 5, 6
08.00 "К-9" - комедия, екшън, кримина-

лен (САЩ, 1989), в ролите: Джим
Белуши, Мел Харис, Кевин Тай, Ед
О`Нийл и др.

10.00 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 2,
еп. 7, 8

12.00 "Той не си пада по теб" - романти-
чен, драма (САЩ, Германия, Холан-
дия, 2009), в ролите: Джинифър
Гудуин, Дженифър Анистън, Дже-
нифър Конъли, Кевин Конъли, Дрю
Баримор, Брадли Купър, Скарлет
Йохансон, Луи Гузман, Бен Афлек,
Крис Кристоферсън и др.

14.30 "Мъжът от U.N.C.L.E." - екшън, ко-
медия, приключенски (САЩ, Вели-
кобритания, 2015), в ролите: Хен-
ри Кавил, Хю Грант, Алисия Викан-
дер, Арми Хамър, Джаред Харис,
Елизабет Дебики, Даниел Уестууд

16.45 "Пътят на Юпитер" - фентъзи, ек-
шън, (САЩ, 2015), в ролите: Мила
Кунис, Чанинг Тейтъм, Дъглас Буут,
Еди Редмейн, Шон Бийн, Гугу Емба-
та-Ро, Тери Гилиъм, Джеймс Д`Ар-
си, Ванеса Кърби, Тапънс Мидъл-
тън, Мариа Дойл Кенеди и др.

19.15 "К-9: Частен детектив" - екшън,
комедия, криминален (САЩ, 2002),
в ролите: Джим Белуши, Гари Баса-
раба, Ким Хъфман, Кристофър Ша-
йър и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Предателство за начи-

наещи" - трилър, исторически, дра-
ма (САЩ, 2018), в ролите: Тио
Джеймс, Бен Кингсли, Белджим
Билгин, Жаклин Бисе, Даниела Ла-
вендър, Рейчъл Уилсън и др.

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

01.45 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 2, еп. 7, 8

03.45 "Мъжът от U.N.C.L.E." - екшън, ко-
медия, приключенски (САЩ, Вели-
кобритания, 2015), в ролите: Хен-
ри Кавил, Хю Грант, Алисия Викан-
дер, Арми Хамър, Джаред Харис,
Елизабет Дебики, Даниел Уестууд

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" /п/
06.00 "Здравей, България"

09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериал
13.30 "Неразделни" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка"
17.00 "Откраднати мечти" - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Като две капки вода" (нов сезон)

- музикално шоу, финал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Слуга на народа" - сериал, сезон 1
00.00 "Престъпни намерения" - сериал,

сезон 12
01.00 "Врагът сред нас" - сериал
01.45 "Кобра 11: Обади се!" - сериал,

сезон 16
02.30 "Някой като теб" - сериал
04.10 "Неразделни" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.10 "От местопрестъплението: Маями"
- сериал, сезон 5 /п/

07.10 "Пролет: Надежда за промяна" -
драма с уч. на Симоне Томала,
Кристоф Орт, Кристина до Рего,
Щефан Гросман и др. /п/

09.10 "Стюарт Литъл 2" - семейна коме-
дия с уч. на Джина Дейвис, Хю
Лори, Джонатан Липники и др. /п/

11.00 "Страховити Истории" - комедия с
уч. на Джак Блек, Кен Марино,
Дилън Минет, Одея Ръш, Халстън
Сейдж, Райън Ли, Джилиан Бел и др.

13.10 "Да откриеш Коледа" - драма с уч.
на Тия Сиркар, Лиза Дюпърт, Даян
Лад и др. /п/

15.00 "Кънки с тъп връх" - комедия с уч. на
Уил Феръл, Джон Хедър, Уил Арнет,
Ейми Поулър, Джена Фишер, Уилям
Фихтнър, Романи Малко и др. /п/

17.00 "Армагедон" - фантастика с уч. на
Брус Уилис, Били Боб Торнтън, Бен
Афлек, Уил Патън, Лив Тайлър,
Стив Бушеми, Оуен Уилсън, Майкъл
Кларк Дънкън, Питър Стормеър /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 14

21.00 "Кръстникът III" - криминален филм
с уч. на Ал Пачино, Анди Гарсия,
Даян Кийтън, София Копола, Талия
Шайър, Бриджит Фонда, Джордж
Хамилтън, Джо Мантеня, Ели Уолак

00.30 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 14 /п/

01.15 "Непознатите: Жестоки игри" - ужа-
си с уч. на Кристина Хендрикс,
Мартин Хендерсън, Бейли Мади-
сън, Луис Пълман, Ема Беломи и др.

Тв програма - понеделник, 16 май 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.

bTV Cinema, 23.15 ч., "Чакала" - криминален,
екшън (САЩ, Великобритания, Франция,

Германия, Япония, 1997), в ролите: Брус Уилис,
Ричард Гиър, Сидни Поатие, Даян Венора,

Матилда Мей, Джей Кей Симънс, Джон Кънингам,
Джак Блек, Даниел Дей Ким, Лари Кинг

Времето
Днес над Западна и Централна България

ще бъде предимно слънчево. Над източни-
те райони ще се развива купеста и купес-
то-дъждовна облачност, на места ще пре-
вали и прегърми. Вятърът ще е слаб, отна-
чало със западна, по-късно през деня с юж-
на компонента. Максималните температури
ще са между 24° и 29°. Във вторник в цяла-
та страна ще бъде предимно слънчево, сут-
ринта по морския бряг ще има значителна
ниска облачност или мъгла. Вятърът вре-
менно ще стихне, а температурите ще се
повишат и на места в низините отново ще
са около 30°.                                НИМХ/БТА

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 89

ВОДОРАВНО: "Говорящата кожа". Талес. Лимитед.
Лилит. КЕЛИН. Ле (Иван). Нот. Роман. "Вам". Мине-
рал. Кагот. "Рапид". "Татик". Маб ("Кралица Маб").
Батат. Рани. Девон. "Манон". Талаш. ПАЛАС. Но. Мел.
"Санин". Сет. Чигорин (Михаил). Нобел (Шантал). Га-
нев (Христо). Сатен. Бод. Калаф. "Лепо". Череп. Ра-
дар. "Шибил". "Карин". Пи. Лив. ПАН АМ. Бах (Йохан
Севастиан). "Катерин". Домино. Торопов (Андрей).
"Вакер". Карабинер. "Сара".
ОТВЕСНО: "Готини мадами". "Очилата". Валон (Ан-
ри). Белег. Дебитор. Солитер. Валог. Ривера (Диего).
Рет. Рабош. Ракел. Роб. Бяс. РАПАН. Синап. Пипи
("Пипи дългото чорапче"). Колит. Панел. Канон. Ка-
лем. Даман. Варан. Ве. Тилак. Талин. Фарад. Лами-
нат. Нанос. Димов (Димитър). Кин. Гарос. Балан (Мил-
ко). Мас. Вот. Вотан. Сетер. Бика. Желатин. Нелеп
(Георгий). Панер. Кадем. Кирот (Ана). "Нови хора".
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Èâàéëî Ìèð÷åâ ïðåìèíàâà
âúâ âðåìåòî

"Преминаване във
времето" е наречена
новата изложба на Ивай-
ло Мирчев от 12 май до
11 юни в галерия "Астри".

"Неотдавна извадих от
един килер няколко стари
мои картини, някои нави-
ти на руло платна, други
върху картон, но всички
потънали в прах и в лошо
състояние. Защо съм ги
скрил от себе си, не
помня, но вероятно не
съм ги харесвал. След
като ги стегнах и почис-
тих, установих, че прецен-
ката ми не е била съвсем
справедлива. Правени са
в студентските и първите
години на художническата
ми практика. Очевидно не
са най-представителните
ми произведения, но в тях
има нещо безхитростно и
очарователно, особено в
онези, в които е осезател-
но силното влияние на
Светлин Русев. Бяхме

Ñîôèéñêàòà
îïåðà èãðàå
„Øðåê“ â öèðêà

Мюзикълът "Шрек" ще
има три представления в
цирк "Балкански" на 23 и
24 май.

На 14 май артистите
на цирка и на операта,
начело с героите Шрек и
Фиона, пътуваха в сто-
личната атракция "Ретро
трамвай" - от депо "Ба-
нишора" до площад "Сла-
вейков", където направи-
ха пърформанс. Малки и
големи успяха да видят
и да се забавляват с ге-
роите от "Шрек" по ани-
мационния филм на
DreamWorks и книгата на
Уилям Стайг . Мюзикълът
се изпълнява на българ-
ски език и е с продъл-
жителност едни час и че-
тиридесет минути. ç

Вида Пиронкова предс-
тавя "Енигматични състоя-
ния" в авторски клавирен
концерт на 27 май в център
"Орфей" - бул. "Пейо К. Яво-
ров" 18.

Композиторът и пианист
Вида Пиронкова твори в об-
ластта на популярната, ка-
мерната, класическата, те-
атралната и филмова музи-
ка и на мюзикъла. Тя ще за-
радва почитателите на кла-
вирното изкуство със сво-
ите красиви,  жизнерадос-
тни творби.

"С школовката на акаде-
мичен музикант и с разма-
ха на музикалното си въоб-

Âèäà Ïèðîíêîâà ïðåäñòàâÿ
„Åíèãìàòè÷íè ñúñòîÿíèÿ“
â êëàâèðåí êîíöåðò

Рекордни цени за
скулптури на Дега и
Пикасо в Ню Йорк
Скулптура на Едгар Дега бе
продадена за 41,6 млн.
долара на търг на "Кристис"
в Ню Йорк. Най-високата
цена, платена на търг за
произведение на френския
художник. Бронз на Пабло
Пикасо също счупи рекор-
да. Скулптурата на Дега -
изобразява млада балерина
в муселинова пола с
панделка в косата.
Това не е оригиналът,
който е изложен в Нацио-
налната художествена
галерия във Вашингтон, а
отливка, направена от
Адриен-Орелиен Хебрар 10
години след смъртта на
импресиониста през 1917
г. Това не попречи за нов
рекорд за творба на Дега.
Връчването на наградите
„Оскар 2023“ ще бъде
на 12 март
Церемонията за връчване-
то на наградите "Оскар"
през 2023 г. ще бъде на
12 март, предаде Асошией-
тед прес. Датата за разда-
ването на най-престижните
киноотличия е изтеглена
малко по-напред. Провеж-

дането на тазгодишното
шоу в края на март бе и
заради Олимпийските игри
през февруари. 95-ата
церемония за връчването
на наградите "Оскар" през
2023 г. отново ще се
излъчва по телевизионния
канал Ей Би Си.

Íàêðàòêî

:
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âúâ âðåìåòî
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прилежни ученици, а той
амбициозен и взискателен
учител", разказва Ивайло
Мирчев.

"Така се появи идеята
да споделя тези творчески
"находки" заедно с момент-
ните ми занимания по

живопис. А те са най-вече
във водните техники,
защото харесвам хартията,
която се отдава с нежна
съпротива на молива и
акварелното петно.  Оби-
чам да владея случайност-
та и собствените си емо-

ции. Освен това, част от
тези акварели-рисунки са
всъщност проекти за
маслени картини и преце-
них, че би било интересно
да запозная публиката с
творческата си кухня",
допълва художникът. ç

ражение, Вида Пиронкова
ще ни преведе през зага-
дъчни емоции, обвити в ма-
гията на сантименталното
пиано. Публиката ще се по-
топи в богат звуков коло-
рит, нежна чувствителност,
буреносни емоции, спокой-
ни миражи и съзерцания,
дъждовен ромон, последван
от слънчеви, пролетни изг-
реви. Творбита носят загла-
вия "Радостно", "Кармично",
"Изумрудено", "Носталгич-
но", "Елегия", "Пролетно",
"Магична нощ",  писани са
в последните години, ще мо-
гат да бъдат чути за първи
път. ç

Френската актриса и но-
сителка на награда "Оскар"
Жулиет Бинош ще бъде
удостоена с отличието за
цялостно творчество на ки-
нофестивала в Сан Себас-
тиан, между 16 и 24 септем-
ври, предаде Франс прес.

Тя ще бъде почетена с
наградата "Доностия" за ця-
лостната си кариера, "по
време на която интерпре-
тира близо 75 героини, от
най-силните до най-крехки-
те личности", сред които ис-
торически фигури, драма-
тични и комедийни роли.

Лицето на Бинош, която
спечели награда "Оскар" за
"Английският пациент" на
режисьора Антъни Мингела,

е на плаката за 70-ото из-
дание на кинофеста в ис-
панския град.

Парижката актриса де-
бютира на големия екран
през 1983 г. с филма "Прек-
расна свобода". Жулиет Би-
нош (58 г.) е участвала в
много продукции, сред ко-
ито "Три цвята: Синьо" (1993)
на Кшищоф Кешловски, за
който бе отличена с награ-
дата за най-добра актриса
във Венеция, "Английският
пациент"(1996), донесъл й
"Оскар" за най-добра актри-
са в поддържаща роля,
"Вярно с оригинала" (2010)
с  отличие от кинофестива-
ла в Кан.

Наградата "Доностия",

която носи баското име на
северния морски град в
Бискайския залив, е връче-
на за първи път през 1986

г. Сред лауреатите й са Ме-
рил Стрийп, Ричард Гиър,
Робърт де Ниро, Изабел
Юпер, Марион Котияр. ç


