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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Ãðèøà Ãàí÷åâ: Ñòàäèîíúò áåøå
ðàçìåííà ìîíåòà, íî ïðåäèøíèòå
óïðàâíèöè ìè „íàìàçàõà ñêèòå“
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Êèðèë Ïåòêîâ íè çàïëàøè
ñ âèñø àìåðèêàíñêè
÷èíîâíèê, òâúðäÿò îò ÄÏÑ
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О семнадесетгодишен
американец откри
огън в начално
училище в щата

Êîøìàð
ÑÂßÒ

ÑÏÎÐÒ

Áåðáàòîâ
â Òîï 10
íà Áàéåð

Международните санкции,
наложени на Москва
заради военната й
кампания в Украйна,
трябва да бъдат отмене-
ни, за да се избегне
световна продоволствена
криза, заяви руски
заместник-министър на
външните работи, предаде
агенция БГНЕС.
"Решаването на продовол-
ствения проблем изисква
цялостен подход, включи-
телно премахване на
санкциите, наложени
върху руския износ и
финансови трансакции",
заяви Андрей Руденко в
коментар, цитира от
руските информационни
агенции. "То изисква
също така Украйна да
разминира всички приста-
нища, където акостират
кораби, а Русия е готова
да осигури необходимия
хуманитарен достъп",
добавя той.

Тексас и уби 19 ученици
и двама възрастни.
Пореден подобен случай,
който показва, че амери-
канската мечта има
твърде мътна обратна
страна…

Тази новина логично
потресе целия свят и
даже извади президента
Джо Байдън от сенилното
му ежедневие и стопани-
нът на Белия дом призова
да бъде ограничено
мощното оръжейно лоби.
Но сам дали си вярва?
Нали лобито финансира
кампаниите на близо
половината конгресмени и
сенатори (и на съпартий-
ци на Байдън!) и те му
осигуряват непробиваема
стена в законодателната
и изпълнителната власт…

Разбира се, досущ
родната БГ-картинка, и в
САЩ е ясно, че тъгата,
сълзите и политическата
решимост ще са от ден
до пладне… Нищо същ-
ностно няма да се
измени, защото такава е
Системата!

Всъщност големият
проблем е в така рекла-
мирания ни американски
начин на живот. Да,
някога той е бил пример
на предприемчивост, вяра,
целеустременост и
патриотизъм, но в пос-
ледните години на тяхно
място се настаниха
съвсем други "ценности",
които налагат тежък
отпечатък върху психика-
та на хората и особено
на младите - гей и
джендър културата,
"модата" към наркотиците
и безразборните сексуал-
ни връзки, насилието в
медиите, крайният
индивидуализъм, заклей-
мяването на християнст-
вото, на ролята на
държавата, на социалните
идеи. Показателно
впрочем е че масовият
убиец от Тексас е мла-
деж, който е обичал да
се снима с женско
облекло!

Но ако Байдън реално
се е загрижил, защо ли
не спомена за големия
мощен военнопромишлен
комплекс - истинска
Машина за Смърт, за
който е изгодно по света
винаги да има войни,
военни блокове, напреже-
ние, силово налагане на
"фобии" и "цветни рево-
люции", обслужван от
послушни отхранени
елити, а съюзниците
"доброволно" да вдигат
разходите за отбрана.
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Димитър Бербатов получи
поредно признание.
Бившият голмайстор беше
нареден на престижното
девето място в класация-
та за най-добър футбо-
лист на Байер (Леверку-
зен) за всички времена.
Ранглистата беше напра-
вена от вестник "Билд".

ма обвиняем по случая с незаконните
погребения, установена е самоличността
на едно от намерените тела. Това стана
ясно от брифинг на прокуратурата,
свързан със скандалния случай, с който
осъмнахме вчера, предаде БГНЕС.
Сигнал за открити гробове в местност
край София е получен в Девето РУ
СДВР на 23 май от местен жител.

Незаконните погребения са извърш-
вани край село Клисура, телата са
заравяни плитко. Мястото се намира
близо до гробищен парк, който вече не
е действащ. Десислава Петрова от
Софийската градска прокуратура съоб-
щи, че при огледа на място са устано-

Çàäúðæàõà
ïîãðåáàëåí
àãåíò, ñúáèðàë
ïî 1000 ëåâà
çà ôàëøèâè
êðåìàöèè, çàðîâèë
7 òðóïà êðàé
ñåëî Êëèñóðàкрай София

вени в плитък гроб тленни останки на
три лица, а под тях тленни останки на
още четири лица. Няма данни за насил-
ствена смърт. От всички намерени
тленни останки е установена самолич-
ността на един от труповете. Става
въпрос за възрастен човек от Банкя,
който починал в болница. Синовете му
са поръчали услугите на погребалната
агенция, платили са и са получили
праха на баща си. От прокуратурата
разясниха, че за услугата кремиране,
която е била фиктивна, синовете са
платили 1000 лева. По случая има
задържан - мъж на 51 години. Повдиг-
нато му е обвинение. < 2

< 13

Русия и Украйна са
длъжни да седнат на
масата на преговорите
колкото се може по-ско-
ро, заявил в Давос бив-
шият държавен секре-
тар на САЩ Хенри Ки-
синджър, цитиран от

Êèñèíäæúð: Âîéíàòà
ìîæå äà îáõâàíå Åâðîïà

руски издания, преда-
де "Епицентър". Спо-
ред него, ако мирните
преговори не се възоб-
новят до два месеца,
военните действия мо-
гат да се разпростра-
нят по целия Европей-

Áèâøèÿò
äúðæàâåí
ñåêðåòàð
íà ÑÀÙ
ïðåäëàãà
Óêðàéíà
äà äàäå
òåðèòîðèè
íà Ðóñèÿ
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ски континент. Западът
е длъжен да повлияе на
Украйна с цел да възс-
танови преговорите с
Русия, дори ако на Ки-
ев му се наложи да нап-
рави ред отстъпки, твър-
ди Кисинджър.

София.
На най-българския
празник 24 май

учениците от Втора
английска гимназия

отпразнуваха
своя абитуриентски
бал и встъпването

в зрелостта.
Сред тях е и

първородният внук
на председателя на
Редакционния съвет

на в. ЗЕМЯ
проф. Димитър
Иванов, който

носи неговото име.
Тук Димитър Иванов-

младши е заедно
със сестра си
Александра и
първите си

братовчедки София,
Дара и Павла

(от ляво надясно).
Екипът на ЗЕМЯ

желае на Димитър и
неговите съученици

здраве, късмет и
много успехи

в учението, труда
и живота

Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ< 11
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"Българинът беше естет.
Неговите голове - общо
91 за Леверкузен, бяха
произведение на изкуст-
вото. След отказването
на Улф Кирстен с право
му бе позволено да
облече фланелката с
номер 9", пише в "Билд"
за българина.
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Êîøìàð: Àðåñò íà òðàóðåí àãåíò çà íåçàêîííè
ïîãðåáåíèÿ íà âúçðàñòíè õîðà, íàñòàíåíè â õîñïèñè

Столичните полицаи
работят за изясняване на
случай на мащабна схема
за нерегламентирани
погребения. Сигнал за
открити гробове в мест-
ност край София е полу-
чен в Девето РУ СДВР на
23 май от местен жител.

Предприети са неза-
бавни полицейски дейст-
вия. Извършен оглед
открити  погребани тела
на починали.

Образувано е досъдеб-
но производство. Уведо-
мена е прокуратурата.
Предстоят комплексни
процесуално-следствени
дейности - допълнителни
огледи, разпити, претърс-
ване, уточняване на
съпричастни към нелегал-
ните погребения.

По случая е задържан
мъж, на 51 години, който,
по първоначални данни
извършвал погребенията
вместо кремиране. Пов-

дигнато му е обвинение
по чл. 209 от НК. Наложе-
на му е мярка задържане
за срок до 72 часа.

Работата по случая
продължава под наблюде-
нието на СРП.

Седем трупа са наме-
рени в гроб в гориста
местност край София.
Новината бе потвърдена
официално от МВР пред
"Нова тв".

По неофициална ин-
формация става въпрос
за възрастни хора, наста-
нени в хоспис, които след
смъртта си е трябвало да
бъдат кремирани. На
телата се натъкнала в
понеделник жена, случаен
минувач.

Близките им са знаели,
че ще бъдат кремирани.
Местността, в която са
открити, е близо до
гробищен парк, но не е на
неговата територия.

По информация на

Недопустимо за премиер и по-
литик поведение си е позволил Ки-
рил Петков спрямо една парла-
ментарна партия - заплашил ДСП:
"Аз вас ще ви оправя", и използ-
вал авторитета на зам. държавния
секретар: "Джеймс О`Браян е име-
то на човека, до три седмици очак-
вайте новини!".

Кирил Петков използва името
на висш служител на Държавния
департамент на САЩ за разправа
с политическите опоненти.

Това разкри ДПС на извънре-
ден брифинг в парламента.

Петков замеси Джеймс О`Бра-
ян, ръководител на службата за
координация на санкции към Дър-
жавния департамент на САЩ, с

Êèðèë Ïåòêîâ íè çàïëàøè ñ âèñø àìåðèêàíñêè ÷èíîâíèê, òâúðäÿò îò ÄÏÑ
ранг на посланик, за да отправя
заплахи към ДПС, съобщи лиде-
рът на Движението Мустафа Ка-
радайъ.

Случаят е от последния блиц-
контрол в Народното събрание. Той
бе разказан от зам.-председателя
на ДПС Станислав Анастасов, пред
когото е отправена заплахата.

На излизане от залата, мина-
вайки покрай т. нар. кошара на
министрите, Петков се опита да
ме привика с жест, разказа Анас-
тасов. Застанах на дистанция от
метър и половина, не искам ня-
кой да ми говори на ушенце, ние
сме против тези неща, допълни де-
путатът.

"Кирил Петков каза: "Аз вас ще

ви оправя!". Не можах да повяр-
вам на ушите си. Отвърнах: "Мо-
ля?". А той каза: "Аз вас ще ви
оправя. Джеймс О`Браян е името
на човека, до три седмици очак-
вайте новини". Приканих Петков
да излезе на трибуната и да го
повтори. Но той се облегна назад
и каза: "До три седмици чакайте
новини!". Имаше колеги зад мен
от групата, имаше предостатъчно
свидетели на случката", разказа
Станислав Анастасов.

В този ден министър-предсе-
дателят не отговори на поставе-
ните от нас въпроси за изяснява-
не на внушенията, които направи
по адрес на ДПС за несъществу-
ваща връзка с различните потоци

- Южен, Турски, Балкански. И ко-
гато заявихме, че ще внесем пред-
ложение за временна анкетна ко-
мисия по тези теми, нервите му
явно не издържаха. И той отправи
директни заплахи към ДПС през
заместник-председателя на парти-
ята Станислав Анастасов, комен-
тира Мустафа Карадайъ.

За пореден път тук пред вас
искам да заявя, че ДПС така ще
реагира на всяка лъжа на кръга
"Капитал" на олигарха и медиен
монополист Иво Прокопиев и не-
говите проксита, включително и
на последните внушения, които
прочетохме тези дни от анализа-
тори от този кръг, категоричен бе
Карадайъ. ç

 Èçâúðøâàíè ñà ôàëøèâè
êðåìàöèè íà ïî÷èíàëèòå
 Ñëó÷àÿò îòíîâî ïîñòàâÿ âúïðîñà
çà óñëîâèÿòà â ÷àñòíèòå è
äúðæàâíèòå äîìîâå çà ñòàðè õîðà

Áëèçî 60 000 ÷åòâúðòîêëàñíèöè íà ìàòóðà
Задачи, които изискват твор-

чество и логическо мислене, са
включени в тестовете на нацио-
налното външно оценяване за IV
клас на 26 и 27 май т. г., както и
през предишните години. Очаква
се на изпитите по български език
и литература в четвъртък и по ма-
тематика в петък да се явят почти
58 300 четвъртокласници в 1751
училища.

И тази година изпитът по бъл-
гарски език и литература е от три
части. В първата децата трябва да
се справят с аудиодиктовка с обем
до 60 думи. Чрез нея се проверят
техните умения за прилагане на
изучени правописни правила и за
графическо оформяне на начало-
то и края на изречението. Към дик-
товката четвъртокласниците ще ре-
шават също 10 езикови задачи с
избираем отговор.

Полицията в София разследва незаконни погребения на възрастни хора.
Разследването се води вече няколко дни, след като близо до гробище до
столичен квартал са открити няколко тела на възрастни мъже и жени. По

случая има и задържан. Това е служител на погребална агенция в
столицата

"Нова телевизия" има
един задържан по случая
- служител на траурна
агенция.

От "Нова" припомнят,
че преди няколко години
е имало подобен случай в
хоспис в района на Бан-
кя, но сега не става
въпрос за него.

Следствените действия
продължават. Не е изклю-
чено да има още тела.

Поредица от инциденти

в старчески домове от
последната година повди-
гат въпроси за работата
на тези институции в
България и за контрола
върху социалните услуги,
които се предоставят.
Само в последната година
имаше два пожара в
хосписи във Варна със
загинали, а прокуратурата
проверява и високата
смъртност в тези институ-
ции.ç

Втората част от изпита включ-
ва текст за четене с разбиране и
10 тестови задачи към него - с
избираем и със свободен отговор.
При отворените въпроси ученици-
те трябва да дадат кратък отговор
с цитат от текста или със свои
думи.

Третата част е задачата за съз-

даване на собствен текст. От уче-
ниците се изисква да създадат са-
мостоятелно текст от няколко из-
речения, като покажат умения за
смислово единство, езикова свър-
заност на написаното и творческо
и оригинално мислене.

При теста по математика съ-
що няма промяна спрямо минала-

та година. Изпитът се състои от
25 задачи, 18 от които са с изби-
раем отговор. Пет задачи изиск-
ват кратък свободен отговор, има
и една текстова задача с практи-
ческа насоченост.

Максималният брой точки на
всеки изпит е 100. Той се преоб-
разува в оценка.

Изпитите започват в 10 ча-
са, а дните, в които се провеж-
дат, са учебни. При необходимост
всяко училище може да прави
разместване в седмичното раз-
писание, за да осигури по-добра
организация. Около 17 000 квес-
тори ще следят за реда и спо-
койното протичане на национал-
ното външно оценяване. Учени-
ците пишат с черен химикал вър-
ху отделна бланка, която след то-
ва се сканира и оценява в елек-
тронна среда.ç

Íàêðàòêî


Премахнаха решетките
в парламента
Депутатите останаха без
решетките, които бяха
сложени на вратите на
Народното събрание,
съобщи БНР.
Преди дни стана ясно, че
те са били поставени по
предложение на НСО, а
акцията по слагането им е
била ръководена от
главния секретар на
парламента.
Впоследствие председате-
лят на Народното събрание
Никола Минчев увери, че
те ще бъдат демонтирани,
без обжалвания, след като
Министерството на култу-
рата спусна препоръки за
отстраняването на решет-
ките.
А изработката им струва
на данъкоплатците 34
хиляди лева.
Стойността по демонтажа
към момента не е известна.

Децата ни учели по-
кратко от европейските,
твърдят от МОН
Нашите деца учат с месеци
по-малко от връстниците
си в чужбина. Това е много
неравен старт", каза по
бТВ министърът на образо-
ванието Николай Денков.
Според разчетите страната
ни е последна по продъл-
жителност на учебните
часове, особено в периода
от първи до шести клас.
Денков уточни, че разлика-
та в продължителността е
25%.
"Това трябва да се компен-
сира. Затова наред с
промените в учебните
програми, трябва да
помислим и как да удъл-
жим учебната година",
смята Николай Денков.
По думите му е възможно
учебната година да старти-
ра съдържателно около 7
или 8 септември.
"Това, което виждаме
също, освен по-късата
учебна година и по-дългата
лятна ваканция, е един
нарушен ритъм в тези
тактове на учене и вакан-
ция", обясни още просвет-
ният министър.
Друг проблем, който
очерта Денков, е, че
учебният материал не е
съобразен с възрастта.
"Материалът е поднесен
сложно. Най-много оплак-
вания има по отношение
на математиката в някои
от класовете", каза той.
"Искаме базовите учебници
да следват стриктно
програмите. Това различно
ниво, което имат ученици-
те, то трябва да бъде
покрито с учебните
помагала. Става едно
объркване, ако учител
избере по-сложен учебник
- нито го покрива качест-
вено, нито децата го
разбират", каза Денков.
По думите му около 5% от
децата в системата не
посещават учебни заведе-
ния или около 40 хиляди
деца.

Снимка БГНЕС
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Íà òîçè äåí

Събития
 17 г. - Германик празнува
триумф за победите си над
всички германски племена на
запад от река Елба.
 1647 г. - В Хартфорд (Къ-
нектикът) е извършена първа-
та в Америка екзекуция на же-
на, призната за вещица.
 1770 г. - В Гърция избухва
първото въстание за незави-
симост от Османската импе-
рия, завършило с трагичен не-
успех.
 1876 г. - След неуспеха на
Априлското въстание Панайот
Волов се отправя за Румъния
и при опит да премине буйни-
те води на Янтра се удавя.
 1894 г. - Емануел Ласкер
става вторият световен шам-
пион по шахмат.
 1896 г. - В Москва се със-
тои коронацията на последния
руски император Николай II.
 1938 г. - В град Волфсбург
(Германия) Адолф Хитлер пос-
тавя първия камък на завода
на Фолксваген.
 1986 г. - Европейската об-
щност приема Европейското
знаме.
 2002 г. - Завършва посе-
щението на папа Йоан Павел
II в България.
Родени
 1877 г. - Айседора Дънкан,
американска танцьорка
 1885 г. - Николай Лилиев,
български поет
 1912 г. - Янош Кадар, ми-
нистър-председател на Унгария
 1932 г. - Григор Вачков,
български актьор
 1946 г. - Нешка Робева,
българска гимнастичка и тре-
ньорка
Починали
 1917 г. - Борис Дрангов,
български офицер
 1976 г. - Мартин Хайдегер,
германски философ
 1993 г. - Цола Драгойчева,
български антифашист и поли-
тик, член на Политбюро на ЦК
на БКП, министър на съобще-
нията, председател и почетен
председател на Движението за
българо-съветска дружба
 1995 г. - Борис Велчев, бъл-
гарски политик, член на По-
литбюро и секретар на ЦК на
БКП от 1962-1977 г.



Âèöåïðåìèåðúò Íèíîâà íàðåäè
ñòðîã êîíòðîë ñðåùó ñïåêóëàòà
ïðè àíòèêðèçèñíèòå ìåðêè

Министърът на иконо-
миката и индустрията
Корнелия Нинова нареди
на Комисията за защита
на потребителите (КЗП) и
на Държавната комисия
по стоковите борси и
тържищата (ДКСБТ) да
изготвят план за строг
контрол и недопускане на
спекула с цените след
влизане в сила на антик-
ризисните мерки на пра-
вителството.

"Не бива да допускаме
нелоялни търговци да се
опитват да трупат печалби
на гърба на народа", заяви
тя.

Освен икономическия и
социален ефект, част от
мерките са насочени към
изсветляване на бизнеса и
намаляване на сивия
сектор - такава е мярката
0% ДДС на хляба.

Íå áèâà äà äîïóñêàìå íåëîÿëíè
òúðãîâöè äà ñå îïèòâàò äà òðóïàò
ïå÷àëáè íà ãúðáà íà íàðîäà, çàÿâè
ëèäåðêàòà íà ëåâèöàòà

"Искам всички структу-
ри на Комисията и Агенци-
ята да направят план за
строг контрол - да не се
пречи на коректните
фирми, но тези, които
спекулират с цени и укри-
ват данъци, да усетят
цялата строгост на закона.
Комисията за защита на
потребителите и Държавна-
та комисия по стоковите
борси и тържищата да
подготвят методика, по
която да се отчита ефектът
от мерките след 01.07.2022
г., как се отразяват те на
потребителското търсене и
на цените", допълни тя.

По-рано по "Нова ТВ"
проф. Румен Гечев от БСП
коментира: "Антиинфлаци-
онните мерки са свързани
с паричната и фискалната
политика. С тях се защита-
ват бизнесът и домакинст-

баланс на този етап, но
България се простира
според чергата си", заяви
социалистът и допълни:
"Ние не можем да печата-
ме пари повече от ограни-
ченията, които ни налага
Паричният съвет, тоест
трябва бъдат добре балан-
сирани интересите и
бизнесът да понесе про-
мените на пазара". По
думите му бизнесът няма
вина за това, което се
случва с енергийните
носители, но и държавата
ни няма пряка вина за
тези развития.ç

В своя позиция главният сек-
ретар на президента на републи-
ката Димитър Стоянов заяви: "Ед-
но от приетите предложения, по
което се постигна съгласие на Кон-
султативния съвет по национална
сигурност, проведен на 10 януари
2022 г., е:

"Даването на съгласие за за-
почване на преговори за членство
на Република Северна Македония
в ЕС да не се обвързва със сроко-
ве, а с постигане на реални резул-
тати, включително и по отноше-
ние на правата на македонските
българи".

Какви и кои са постигнатите
реални резултати пет месеца след
проведеното заседание?

По какъв начин правата на ма-

Ïðåçèäåíòñêè ñúâåòíèê: Çàä èñêàíåòî çà íîâ ÊÑÍÑ çà
ÐÑÌ ïðîçèðà æåëàíèåòî çà ïðîìÿíà íà ïîçèöèÿòà íè

ви реални резултати, прозира же-
ланието за промяна в позицията
на България.

Кой ще гледа сериозно на дър-
жава, па била тя и член на ЕС,
която променя позициите си през
4 - 5 месеца?

Външната ни политика следва
да е устойчива и да се формира в
България, а не да е привнесена
или наложена. Все пак имаме пре-
тенции за предвидим съюзник и
партньор!

И все пак да си честитим праз-
ника днес, поне докато все още
си е наш!", завърши Димитър Сто-
янов.

"Не за първи път има сигнали
от премиера, че е готов на комп-
ромис без РСМ да направи ни-

що. Той поиска КСНС, без да е
запознал никой дали има напре-
дък. Петков е доста нервен, поел
е ангажимент към Македония, ЕС
и САЩ, който не може да изпъл-
ни, и иска да прехвърли отговор-
ността към парламента на прези-
дента". Това заяви за "Твоят ден"
по NOVA NEWS бившият външен
министър и депутат от ГЕРБ Ека-
терина Захариева.

"Изпълнението на Договора за
добросъседство е близо до нула
от страна на РСМ. Има връщане
назад в отношенията, отколко-
то голям напредък. Не виждаме
необходимост от свикване на
КСНС за Македония, но ако има
такъв, вероятно ще участваме",
посочи тя.ç

вата от инфлацията, в този
смисъл те са действия
срещу инфлацията. Нався-
къде в Европейския съюз
се дават преки или косве-
ни помощи."

По думите му правител-
ството не е закъсняло с
тези мерки и припомни, че
вече имаше една актуали-
зация на бюджета, в която
бяха продължени мерките
от ковид кризата. "Така че
българското правителство
е взимало мерки така,
както и другите членки на
ЕС", каза още той.

"Хубаво е, че се намери

кедонските българи са защитени?
Вписани са в Конституцията на

Република Северна Македония ка-
то част от съставляващите народи
наред с власи, албанци, македон-
ци, роми, сърби, бошняци, турци?

Или езикът на омразата е из-
коренен, а учебниците вместо раз-
деление вече прокламират взаим-
но уважение? Нима вече сме пос-
тигнали съгласие за ОБЩАТА ни ис-
тория?

Реални резултати няма! Няма
и положени елементарни усилия
за постигане на сближаване на по-
зициите от страна на РСМ.

Зад искането за провеждане на
ново заседание на Консултативния
съвет по темата "Членство на РСМ
в ЕС", без да са постигнати никак-

"Ако добре познаваме истори-
ята си, никой няма да дръзва да я
пренаписва, да краде български
исторически страници, да се опит-
ва да подвежда нашите междуна-
родни партньори. Никой няма пра-
во да изтрива националната ни
памет." Това заяви вицепрезиден-
тът Илияна Йотова на церемони-
ята по награждаване на победи-
телите в Националния ученичес-
ки конкурс "Моите родови коре-
ни от Македония и Одринска Тра-
кия", организиран от Българско-

Âèöåïðåçèäåíòúò: Íèêîé íÿìà ïðàâî äà èçòðèâà íàöèîíàëíàòà íè ïàìåò
то сдружение на родовете от Ма-
кедония в партньорство с Исто-
рически факултет на СУ "Св. Кли-
мент Охридски".

 "Имаме още несвършена ра-
бота, трябва да градим по-амби-
циозно българско лоби на меж-
дународната сцена", посочи Йо-
това. Тя отново припомни твър-
дата и консенсусна българска по-
зиция - България ще свали ветото
за започване на преговори за ев-
рочленство на Северна Македония
само когато получи категорични га-

ранции за спазване правата на ма-
кедонските българи.

Илияна Йотова изтъкна, че и
в България не се знае достатъч-
но за борбите за свобода и не-
зависимост на българите в Од-
ринска Тракия и Македония.
"Трябва повече да се учи за тях
в училище, да разказваме пове-
че на децата си", посочи вицеп-
резидентът.

Йотова припомни старата мак-
сима, че който не знае история-
та, няма как да гради бъдеще.ç
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Åäâà 10% îò íèâèòå íè ñà
ñ íàøè ñîðòîâå æèòî
Â ñúñåäíè ñòðàíè íà Áúëãàðèÿ îò çåìåäåëöèòå ñå èçèñêâà çàäúëæèòåëåí
ïðîöåíò îò çàñÿâàíåòî äà å ñ „ðîäíè ñåìåíà“, êàçâà  äîö. Ãàëèí Ãåîðãèåâ

Земеделските площи в
България се засяват с
едва 10% български
сортове семена слънчог-
лед, пшеница и царевица,
които са с по-добри
качества от вносните.
Този коментар направи по
БНР доц. Галин Георгиев,
завеждащ отдел "Селек-
ция на слънчоглед" в
Добруджанския земеделс-
ки институт в Генерал
Тошево. Той смята, че
няма държавна политика,
която да защитава българ-
ските производители на
семена, както е в съседни
страни, където от земе-
делците се изисква задъл-
жителен процент от зася-
ването да е с "родни
семена". Доц. Галин Геор-
гиев съобщи, че такива са
изискванията в Гърция,
Турция, Италия, Испания.
Експертът обясни, че в
България почти 90% се
сеят вносни хибридни
сортове слънчоглед и
пшеница.

"По качество нашите
сортове пшеница не

Земеделските стопани в
Добруджа губят 5% от пло-
щите на нивите от самоза-
лесяване. Този проблем си-
гурно е от 20-30 години. То-
ва посочи Петър Петров,
производител от Добричка
област, на среща по проб-
лемите на полезащитните
горски пояси, събрала дър-
жавни и общински институ-
ции и организации в Доб-
рич. Фермерът изчислява и
загубите от разширените
горски съоръжения, които
стигат до 100 000 лв. за
средно стопанство от 10 000
дка: "През последните де-
сетина години в Добруджа
рентата е около 100 лева.
За едно стопанство от 10
000 дка - това са 500 дка.

Ïðîáëåì â Äîáðóäæà: Ïîëåçàùèòíè ïîÿñè íàâëèçàò â íèâèòå

След двумесечно зати-
шие Българската агенция по
безопасност на храните
(БАБХ) публикува информа-
ция за нова порция огнища
на Африканска чума по сви-
нете. Вирусът е открит при
диви свине в областите Кюс-
тендил и Благоевград. Седем
вторично възникнали огни-
ща на болестта са устано-
вени на територията на
следните държавни горски
и ловни стопанства: Кюстен-
дилско - ЛРД 15, село Коня-
во (3 огнища); ЛРД 24, село
Раково (1); ЛРД 26, село Пе-
латиково (1); и ЛРД 28, село
Страдалово (1); Благоевград-
ско - ЛРД Сокол 1911 (1).

Междувременно на 19

×óìàòà ïî ñâèíåòå ñå çàâúðíà â äâå îáëàñòè íà ñòðàíàòà

Î÷àêâà ñå ðåêîðäíà
ðåêîëòà îò ðóñêà
ïøåíèöà

Преди броени дни руският
президент Владимир Путин обя-
ви, че очаква рекордна реколта
от пшеница в страната и прогно-
зира много висок износ, незави-
симо от санкциите. Думите му по-
късно бяха потвърдени от анали-
затори. По-предпазлива остана
оценката на Департаментът по зе-
меделие на САЩ (USDA), съобщи
германският земеделски сайт
agrarheute.com. Русия е най-го-
лемият износител на пшеница в
света и тази година на фона на
очакваната реколта ще увеличи
износа на културата, заяви Пу-
тин по време на видеоконферен-
ция по икономическите въпроси,
предаде агенция Ройтерс. Русия
в момента очаква реколта от зър-
но от 130 милиона тона, вклю-
чително 87 милиона тона пше-
ница, уточни държавният глава.
Реколтата от зърно в страната бе
на рекордно ниво през 2020 г.
Тогава тя възлезе на 133,5 млн.
тона, включително 85,9 млн. то-
на пшеница.

Няколко дни по-рано руските
анализатори от СовЭкон напра-
виха подобна висока прогноза.
Реколтата на руската пшеница
през 2022 г. беше оценена от
СовЭкон. Те прогнозираха тя да
достигне рекордно високо ниво
от 87,4 милиона тона от предиш-
ните 86,5 милиона тона поради
отлични условия за отглеждане
и добра наличност на суровини.
За справка, през 2021 г. Русия
събра 76,0 милиона тона пшени-
ца. Времето беше много благоп-
риятно за зимната пшеница през
последните месеци, което дове-
де до щети под средните. Този
фактор напълно компенсира зна-
чителния спад от 5% на обработ-
ваемите площи миналата есен,
казва Андрей Сизов, ръководител
на СовЭкон.

Анализаторите очакват площи-
те със зимна пшеница преди при-
биране на реколтата да достиг-
нат 17,0 милиона хектара, което
би било нов най-висок показа-
тел за всички времена. Реколти-
те от пшеница в ключови регио-
ни за износ, в южния и централ-
ния район Шварцерде, изглеждат
много добре в момента, казва Си-
зов.

СовЭкон оценява руския из-
нос на пшеница на 41,0 милио-
на тона през 2022/23 г., в срав-
нение с 33,9 милиона тона през
настоящия сезон. Оценката е, ако
се приеме, че няма други запад-
ни санкции, директно насочени
към износа на храни от Русия,
или друга значителна ескалация
на военните действия в Черно-
морския регион, казва експертът.
Друг фактор, който може да пов-
лияе на износа, е действащата
правителствена регулация за ек-
спортните тарифи, смятат анали-
заторите. СовЭкон очаква, че рус-
кото правителство отново ще оп-
редели експортни квоти през вто-
рата половина на 2022/2023 г.,
но обемът вероятно ще бъде бли-
зо до експортния потенциал. ç

отстъпват на чуждестран-
ните, които са с по-високи
добиви, но показателите
им са по-лоши от българс-
ките. Неслучайно специал-
но за нашия институт
едни от най-големите ни
клиенти са турски компа-
нии, които искат качестве-
на пшеница, посочи
експертът. - Там, знаете,
първото нещо, като се
седне на масата, е да се
сложи хляб и вода. Но
нашите производители
гледат да имат добив,
съответно печалба и
наблягат на вносните
сортове и хибриди." По
думите му тенденцията
българските производите-
ли да предпочитат вносни-
те сортове семена е от
десетина години. "Не бива
да се отказваме от родно-
то, все пак нашата селек-
ция е създадена тук и е
приспособена за нашите
условия", отбеляза селек-
ционерът.

Според него засетите
декари със слънчоглед
тази година са почти

същите, колкото и минала-
та. "Есенниците бяха
засети миналата година,
когато не се знаеше, че
ще има война. Дори това
да беше известно, трябва
да се спазват определени
пропорции между житни и
маслени култури", посочи
той и потвърди, че площи-
те пак са над 7 милиона
декара. Що се отнася до
добива на слънчоглед,
доц. Георгиев отбеляза, че
се наблюдава нападение
от мана по много посеви,
затова се очаква "добивът
да бъде колкото миналого-

дишния и леко по-надолу".
Експертът обясни, че

при слънчогледа с вносни-
те сортове са навлезли и
най-новите раси мана. "На
много места получавам
обаждания за болестта
мана по слънчогледа и ще
има компрометиране на
добива с 10-15%", смята
той, дори "ако всичко
продължава да е нормал-
но". Доц. Галин Георгиев
прогнозира, че ще има
много добра реколта от
пшеница, ечемик и трити-
кале, като се позова на
данни на колегите си. ç

Така че само от рентите, ко-
ито трябва да дадем на соб-
ствениците, загубите стигат
50 000 лв. Като добавим и
невзетите субсидии, стават
още 30 000 лв. С продукци-
ята, която пропускаме да

произведем от тези площи,
загубите за едно такова
средно стопанство отиват
на 100 000 лв.".

Проблемът със самозале-
сяването и изместването на
границите на горските поя-

си засяга и малки, и големи
производители. "Моят въп-
рос е кога да очакваме ре-
зултати. Разбирам и Горско-
то стопанство, но в един мо-
мент ние търпим загуби, ку-
пуваме техника, с която да
режем клони, но не можем,
въпреки че кадастралната
граница е по-навътре в поя-
са. Всички загуби са за нас",
допълва още Петров.

 По данни на Агенцията
по геодезия, картография и
кадастър 8 % от полезащит-
ните пояси са с изместени
граници. Оказва се, че част
от тях попадат в частна и
общинска собственост.
"Какво правим със собстве-
ност, която не е държавна?",
питат още лесничеите. ç

май се проведе заседание
на Ловния съвет, който е
консултативен орган към
изпълнителния директор
на Изпълнителната аген-
ция по горите (ИАГ). На не-
го бяха разгледани резул-
татите от пролетната так-
сация и проектоплановете
за ползване на дивеча
през 2022 г. Според чле-
новете на Съвета планът
за ползване на дивата сви-
ня е твърде завишен и не-
реалистичен в сравнение
с резултатите от таксаци-
ята и миналогодишното
ползване на този вид ди-
веч, съобщава НЛРС "Съ-
юз на ловците и риболов-
ците в България".

За 2022 г. планът за полз-
ване е определен на 32 320
броя, което е 74% от про-
летния запас, докато отстре-
лът на диви свине през 2021
г. е 15 455. На места е пред-
видено ползване на 100% от
пролетните запаси въпреки
незавидното състояние на

вида, допълват от Съюза. Ето
защо планът за дивата сви-
ня не е бил приет. Предстои
той да бъде коригиран от слу-
жителите на ИАГ и съответ-
ните районни поделения на
агенцията, след което отно-
во да бъде предложен за гла-
суване на Ловния съвет. ç
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"Изчерпаха се възможности-
те на бюджета и трябва да се спре
с това раздаване на средства на
всеки, който изреве", заяви по Но-
ва тв Пламен Данаилов, който е
зам.-министър на енергетиката. Той
коментира и предвижданата отс-
тъпка от 25 ст. на литър гориво за
частни потребители у нас. "Разб-

Âëàñòòà: Äà ñå ñïðå ñ ðàçäàâàíåòî
íà ñðåäñòâà íà âñåêè, êîéòî èçðåâå

Мнозинството в Народно-
то събрание даде зелена свет-
лина за изграждане на обек-
ти за производство на ток от
възобновяеми енергийни из-
точници при облекчен режим.
С окончателните промени в
закона депутатите записаха,
че уведомителният режим ще
бъде само за обекти за собс-
твено ползване в урбанизи-
рани територии. Краен кли-
ент може да изгради енергий-
ни обекти за производство на
електрическа енергия от въ-
зобновяеми източници върху
покривни и фасадни конструк-
ции на сгради. Условието е
енергията да се използва са-
мо за собствено потребление,
като общата инсталирана
мощност на енергийните
обекти може два бъде до два
пъти размера на предоставе-
ната мощност, но не повече
от 5 мегавата. Това записаха
народните представители с
окончателно одобрените тек-
стове в закона за възобно-
вяемите енергийни източни-
ци. Управляващите от ПП, БСП
и ИТН мотивират законодател-
ните промени като бърза мяр-
ка, с която всяко едно пред-
приятие ще може да намали
сметките си за ток.

От ГЕРБ приветстваха та-
зи стъпка за бизнеса, но ви-
дяха вратичка за продажба на
електроенергия от инстала-
ции, изградени по облекчен
режим. Теменужка Петкова се
обоснова: "Ще изградят съот-
ветната мощност, след което
ще решат, че тези не са им
необходими и ще искат те да
бъдат вкарани в мрежата, то-
ест да бъдат продавани".

Владимир Табутов от ПП
заяви, че риск за мрежата ня-
ма: "Нашето желание е да не
позволяваме под претекста,
че искат да ползват собстве-
на енергия, впоследствие да
започнат да продават елект-
роенергия".ç

Çåëåíà ñâåòëèíà çà
èçãðàæäàíå íà ÂÅÈ
îáåêòè çà
ïðîèçâîäñòâî íà
òîê çà ëè÷íè íóæäè

Áúëãàðñêèÿò ïóáëè÷åí äúëã ðàñòå ñðåäíî ñ 362
ëåâà íà ñåêóíäà, îò÷èòà "×àñîâíèê íà äúëãà"

"Часовник на дълга" показва
приблизителното ниво на бъл-
гарския публичен дълг на цент-
рално софийско кръстовище. Ча-
совникът със специален екран е
инсталиран на балкона на кръс-
товището на бул. "Цар Освобо-
дител" и ул. "Г. С. Раковски" ди-
агонално срещу Военния клуб.
Той е поставен там от консул-
тантската инвестиционна компа-
ния "Експат Капитал". Нейните
управляващи партньори Никола
Янков и Николай Василев целят
да заострят вниманието на об-
ществеността към недисциплини-
раната бюджетна политика в Бъл-
гария с оглед на потенциалното
? приемане в еврозоната.

Към момента часовникът по-
казва, че българският публичен
дълг е над 31 млрд. лева. Прог-
нозата на експерти е, че той рас-
те средно с 362 лева на секун-
да, или с 31,25 млн. лева на

последните данни от сайта на
Министерството на финансите.
От "Експат Капитал" посочват,
че ще коригират числата ди-
намично, когато се публикуват

В края на април 2022 г.
депозитите на неправител-
ствения сектор са близо
105.2 млрд. лв. (71,6 на
сто от брутния вътрешен
продукт), като годишното
им увеличение е 10,1 на
сто (9,8 на сто годишно
повишение през март),
съобщава Българската
народна банка. Депозити-
те на нефинансови предп-
риятия са 33,545 млрд. лв.
(22,8 на сто от БВП) в
края на април 2022 годи-
на. В сравнение със
същия месец на 2021 г. те
се увеличават с 15,4 на
сто (13,3 на сто годишно
повишение през март 2022
година). Депозитите на
финансовите предприятия
нарастват с 32,1 на сто на
годишна база през април
2022 година (47,4 на сто

Äîìàêèíñòâàòà èçòåãëèëè
êðåäèòè çà íàä 30 ìëðä. ëåâà
Íà ãîäèøíà áàçà òå ñå
óâåëè÷àâàò ñ 14,2 íà ñòî

годишно повишение през
март) и в края на месеца
достигат малко над 4
млрд. лв. (2,7 на сто от
БВП). Депозитите на
домакинствата са 67,614
млрд. лв. (46,1 на сто от
БВП) в края на април
2022 година. Те се увели-
чават на годишна база с
6,5 на сто.

В края на април 2022 г.
кредитите за неправителст-
вения сектор са над 74
млрд. лв. (50,5 на сто от
БВП) при близо 73,4 млрд.
лв. към март 2022 г. (50 на
сто от БВП). През април
2022 г. те се увеличават на
годишна база с 10,7 на сто.
Кредитите за нефинансови-
те предприятия нарастват
със 7,7 на сто на годишна
база през април 2022 г. и в
края на месеца достигат

38,8 млрд. лв. (26,4 на сто
от БВП).

Кредитите за домакин-
ствата в края на април
са повече от 30,1 млрд.
лв. (20,5 на сто от БВП) и
на годишна база се
увеличават с 14,2 на сто.
В края на април жилищ-
ните кредити са близо
14,7 млрд. лв. и нарастват
на годишна база с 18,1 на
сто. Потребителските
кредити възлизат на

нови данни.
Investor.bg припомня, че от

началото на годината на вътреш-
ния пазар за пласирани ДЦК за
1,8 млрд. лева. През тази годи-
на на дълговия пазар ще се тър-
сят инвеститори за 7,3 млрд. ле-
ва - 3 млрд. лева ще са за ре-
финансиране на стари дългове,
а 4,3 млрд. лева ще са нов дълг.
На последните аукциони цената
на облигациите значително се
повиши. Очаква се до края на
годината България да излезе и
на международните пазари.

В периода 2022-2024 г., въз
основа на допусканията и прог-
нозното дългово финансиране,
размерът на държавния дълг в
абсолютни стойности и съотно-
шението му спрямо прогнозния
БВП ще продължи да нараства
от 24,8% в края на 2022 г. (35,5
млрд. лв.) до 29,3% през 2024 г.
(47,1 млрд. лв.).ç

рали сме се да има отстъпка за
горивата, но самият механизъм на
получаването й все още не е изяс-
нен". По думите му компенсация-
та, която търговците ще получават
за количествата продадени с отс-
тъпка горива, е, че няма да им
бъде начисляван ДДС в края на
месеца за тях.

Данаилов заяви, че българс-
кият бюджет не може да си поз-
воли помощите от 200 евро, ко-
ито Италия дава за закупуване
на горива от гражданите. "Още
повече в светлината на послед-
ните препоръки от Европейската

комисия, че доста сме се отпус-
нали в харченето, че излизаме в
сравнително голям дефицит и че
това трябва да бъде коригира-
но", допълни зам.-министърът от
квотата на ИТН. "На макроико-
номическо ниво не виждам ос-
нование за голяма част от про-
тестите", каза още Пламен Да-
наилов. Според него "като цяло
българските предприемачи се
справят добре". Той коментира
данни за високи нива на износ,
ниски нива на безработицата у
нас и нуждата от още работна
ръка, която да се влее в иконо-

повече от 13.9 млрд. лв. и
се увеличават с 11,9 на сто
спрямо година по-рано.
Кредитите за работодатели
и самонаети лица се
увеличават през април с
3,1 на сто на годишна
база. Кредитите, предоста-
вени на финансови предп-
риятия в края на април, са
повече от 5.1 млрд. лв. (3,5
на сто от БВП) и се увели-
чават на годишна база с
13,6 на сто.ç

ден. Разделено на около 2 млн.
семейства, всяко семейство
средно дължи над 15 хил. ле-
ва, изчислява часовникът. За
информацията са използвани

миката.
Данаилов коментира и плаща-

нията на руския газ. По думите
му, според новите условия за
България, които са били поста-
вени от "Газпром", плащането се
счита за завършено, едва когато
бъде превалутирано в рубли, в
сметка, която страната ни все
още не е открила. "Ние имаме
допълнително писмо от ЕК, кое-
то казва, че плащането по този
механизъм с конвертиране в руб-
ли е нарушение на санкциите",
категоричен беше ресорният
зам.-министър. ç
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РЕГЛАМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Изкуствен интелект. Парламентът очертава пътя на ЕС
към глобално лидерство

Европейският парламент предс-
тавя дългосрочните си идеи на пле-
нарната сесия този май.

на законодателство в тази област.
Европейският съюз е в догонва-

ща позиция по отношение на ин-
вестициите, изследванията и разра-
ботването на технологии с изкуст-
вен интелект. Това е ключова сфера
за амбициите на ЕС в цифровата
област и ще има все по-голямо зна-
чение за икономическия растеж и
за ежедневието.

Европейските правила трябва да
направят така, че изкуственият ин-
телект да реализира потенциала си
и да донесе реални ползи за евро-

пейците в сфери като борбата с кли-
матичните изменения, здравеопазва-
нето, промишлеността, публичната
администрация, селското стопанство
и производителността на труда.

Европа трябва да осигури благо-
приятна регулаторна среда. В момен-
та законодателните разпоредби на ЕС
и на отделните страни са фрагмен-
тирани, решения се вземат бавно и
липсва правна яснота. За да бъдат
подкрепени иновациите в тази об-
ласт и да се избегне налагането на
прекомерна нормативна тежест, на
регулиране следва да се подложат са-
мо приложения, които носят висок
риск.

Тъй като приложенията на изкус-
твения интелект зависят силно от
наличието на данни за обработва-
не, трябва да се преразгледат и раз-
ширят правилата на ЕС за споде-
ляне на данни. Пълната интегра-
ция и хармонизация на единния
цифров пазар в ЕС ще допринесе
за обмен на данни от различни стра-
ни и иновации.

ЕС трябва също така да подпо-
мага развитието на умения за бо-
равене с изкуствен интелект - това
би повишило доверието в техноло-
гията, би насърчило иновациите и
би предотвратило напускането на ЕС
от експерти, които искат да работят
в тази област.

Изкуственият интелект неизбежно
ще намери приложение и в области
като сигурността и отбраната. Док-
ладът посочва, че ЕС трябва да си
сътрудничи с партньори от други стра-
ни, за да гарантира, че технологии-
те, които се разработват, поставят
нуждите на хората на първо място и
са в съответствие с ценностите на ЕС.

Източник: https://jawabsoal.live/

Сърцевината на
следващата революция
в търговията на дребно
е превръщането на фи-
зическите магазини в
мощни средства за ко-
муникация. Те ще из-
пълняват нова роля в
живота на хората - да
правят пазаруването
персонализирано, жела-
но, информативно и
удовлетворяващо, и раз-
бира се печелившо за
търговците и произво-
дителите (брандовете).

Тази радикална про-
мяна идва в отговор на
бурното развитие на
онлайн търговията, чи-
ито мащаби през пос-
ледните години достиг-
наха неподозирано го-
леми размери: 2.1
млрд. клиенти и 4.28
трилиона щатски дола-
ра приходи от продаж-
би в целия свят през
2020 г. С нарастването
на онлайн продажбите

Новата роля на физическите магазини

онната (физическата)
търговия.

В бъдеще физически-
те магазини ще се прев-
ръщат все повече в ко-
муникационна среда,

логии, които бяха обект
на разглеждане в пре-
дишните броеве на бю-
летина (интернет на не-
щата, машинното обу-
чение, програмираната
реклама, анализа на го-
леми бази данни и др.)

Наред с ползите за
купувачите, новата ро-
ля на физическите ма-
газини ще генерира но-
ви източници на пос-
тъпления за търговци-
те, идващи от:
� Приходи от рек-

лама от брандовете,
чиито продукти се про-
дават в магазините.
Съгласно оценките на
Бостънската консул-
тантска група (BCG),
годишните приходи от

физическите магазини
концентрират все пове-
че разходи, което кара
много търговци да на-
малят търговските пло-
щи или да закрият фи-
зическите магазини.
През 2020 г. в САЩ,
например, затварят 12
200 магазина - рекорд-
но голям брой в пери-
ода след Голямата деп-
ресия. Всичко това на-
лага необходимостта от
предефиниране на биз-
нес модела на традици-

ги. Той се превръща в
място за общуване и
преживяване. Това се
постига чрез насищане-
то на физическите ма-
газини с комуникацион-
ни средства ("умни" ек-
рани и рафтове), които
персонализират излъч-
ваното послание, т. е.
правят го релевантно за
купувачите в магазина,
които са наблизо.

Представете си, че
влизате в Супермаркет
КООП и се обръщате
към посрещащия Ви
"умен" екран с въпрос
за местоположението в
магазина на ориз с

ИНОВАЦИИ

След 18 месеца работа специал-
ната комисия на Парламента за из-
куствения интелект в цифровата ера
предлага пътна карта за дългосроч-
ното развитие на изкуствения ин-
телект в ЕС. Докладът цели да об-
върже насърчаването на техноло-
гията със защитата на европейс-
ките ценности и е продължение на
усилията на ЕС за разработване

където купувачите се ан-
гажират чрез комуника-
ционните активности на
различните брандове и
получават вълнуващо
ново преживяване, т. е.
получават това, което
не могат да получат при
онлайн пазаруването.
Физическият магазин
ще бъде нещо повече от
място за покупко-про-
дажба на стоки и услу-

марката КООП. В от-
говор се трасира със
светлини пътя Ви до
съответното място и ед-
новременно с това по-
лучавате персонализи-
ран дискаунт за покуп-
ка на любимия Ви сос
за ориз, който и преди
сте купували в магази-
на. Това е възможно
благодарение приложе-
нието на новите техно-

магазинна реклама
възлизат на 100 млрд.
щатски долара;

� Нарастване на
приходите от продажби
в резултат на персона-
лизираните послания в
магазина. Екраните и
сензорите в магазини-
те генерират поток от
данни, които позволя-
ват на търговците по-
добре да посрещат нуж-
дите на клиентите и да
им създават преживява-
не, което да ги връща
по-често в магазина.



ÌÍÅÍÈÅ 26.05.2022
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

7

Къде се загуби лявото
в България? Този трево-
жен въпрос, породен от
срива на БСП на редов-
ните парламентарни
избори от 4 април мина-
лата година, ни накара
на 15 май 2021 г. да
учредим Платформа
"Социализъм ХХI век"
като идейно-политическо-
то обединение в Българс-
ката социалистическа
партия, отворено и към
всички симпатизанти на
лявата идея. В Обръще-
нието, което приехме
тогава, призовахме: "Да
погледнем истината в
очите. Ако не осмислим
къде грешим и просто
"продължим напред", БСП
е обречена на дълготрай-
но политическо забве-
ние!" Подчертахме, че
спешно се нуждаем от
нова стратегия и поведе-
ние, нова предизборна
платформа и нови лица,
с които да се представим
пред обществото. Една
година работихме за
това, но с тревога днес
констатираме, че нега-
тивните тенденции в
развитието на БСП и
левицата не само не са
преодолени, но се задъл-
бочиха още повече.

Вече години, отговорът
на БСП на кризисните
процеси и предизвикател-
ства в българското об-
щество е сведен до
усилия за самосъхране-
ние на ръководството на
партията. А е известно, че
всяка голяма социална
система (каквато е и
Българската социалисти-
ческа партия), която се
отказва от развитие -
неизбежно деградира и
загива. Единствено вер-
ността на идеалите и
високият морал на голяма
част от членовете на БСП
забавят тези процеси,
пораженията от които
вече са очевидни. Без
категорични действия за
тяхното спиране негатив-
ните последици ще бъдат
необратими.

Пагубните последици
от отказа на партийното
ръководство да осъзнае
своята политическа
отговорност и да предп-
риеме неотложните про-
мени се видяха на двата
предсрочни избора от
юли и ноември 2021 г., в
резултат на които БСП се
прости с мястото и роля-
та си на основна полити-
ческа сила с първосте-
пенна роля за съдбините
на България. Връх на
тази безотговорност
стана заседанието на 50-
ия конгрес на 22 януари
т. г., което, вместо реши-
телно да поеме по нов

Ó÷àñòèåòî â êàáèíåòà „Ïåòêîâ“ å ïàãóáíî çà ÁÑÏ,
ñìÿòàò îò èäåéíî-ïîëèòè÷åñêîòî îáåäèíåíèå

спасителен курс, се
превърна в унизителен
фарс за спасяване на
загубилата всякакъв
морален авторитет пред-
седателка.

Включването на сегаш-
ното ръководство в чет-
ворния кабинет неизбеж-
но прави БСП съучастник
в национално безотговор-
ната и социално безпо-
мощна политика на каби-
нета "Петков - Василев" и
обрича партията на по-
нататъшна деградация,
превръщайки я в котерия
за лично устройване на
приближените на Нинова
и сие, независимо от пи-
ар акциите за прикриване
на горчивата истина.
Най-лошото е, че тази
пагубна линия лишава
страната от авторитетна и
силна лява партия, спо-
собна да отстои нацио-
налните интереси във
взаимодействие с широк
спектър леви и центрист-
ки сили и движения в
сегашния изключително
отговорен момент!

Една от централните
идеи, които записахме в
нашата Платформа от 15
май 2021 г., бе искането
за изработване и реали-
зиране на "Категорична
позиция на БСП за колек-
тивна сигурност и мирно
сътрудничество в Балканс-
ко-Черноморския регион,
в общоевропейски и
глобален мащаб в новия
полицентричен свят.
България - държава на
мира!" Днес ние наново
високо заявяваме:

Категорично НЕ на
нова глобална конфронта-
ция и войната!

 Категорично ДА на
мира и разрешаването на
конфликтите чрез прего-
вори!

- Конфликтът в Украй-
на скоростно прераства в
пълномащабна война на
САЩ и НАТО за "победа"
над Русия;

- Това е гибелен път
към десетилетия разруши-
телна конфронтация с
непредвидими последици;

- Час по-скоро е нужен
спасителен обрат към
устойчив мир чрез споде-
лени гаранции за нацио-
налната сигурност на
всички държави в Европа
и отвъд нейните предели;

- Първа стъпка по
този път следва да стане
незабавното възстановя-
ване на отговорни прего-
вори между Украйна и
Русия за спиране на
ужасяващото кръвопро-
литие и договаряне на
трайните условия и
гаранции за мирно съжи-
телство;

- Едновременно е
наложително да стартира
процес за нова архитек-
тура на глобална сигур-
ност, който да насърчи
умиротворяването на
локалните войни и да
проектира параметрите
на колективна сигурност
за новото столетие;

- Подобна архитектура
не може да се гради на
принципа на блоковото
противопоставяне и
нарастващата милитари-
зация, а напротив - въз
основа на споделената
сигурност, включваща и
оптималния за конкретни
случаи статут на неутра-
литет;

- Множеството екзис-
тенциални кризи, пред
които днес се изправят
хората по целия свят,
императивно налагат
общи подходи и съгласу-
вани стратегии, каквито
биха имали шанс за
успех само и единствено
в условията на глобален
мир в колективна сигур-
ност.

България със своя
позиция за национална и
регионална сигурност:

- Конституцията поста-
новява, че основни цели
на външната политика на
България са национална-
та сигурност и независи-
мостта на страната,
благоденствието и основ-
ните права и свободи на
българските граждани,
както и съдействието за
установяване на справед-
лив международен ред;

- В съвременните
условия това означава
България активно да
спомага за прекратяване
на военните действия в
Украйна и премахване на
влиянието и заплахите за
мира от страна на ултра-
агресивните украински
националистически кръго-
ве и формирования;

- Едновременно, като
член на НАТО и на
Европейския съюз,
страната следва да пред-
лага подходи и решения
за активизиране на
тяхната роля за утвърж-
даване на нормите на
Устава на ООН като
задължителните основи
за колективна сигурност
и мирно решаване на
конфликтите;

- В същия контекст

България трябва да акти-
визира ролята си в полза
на сътрудничеството
и интеграцията на
Балканите и в Черномор-
ския регион въз основа
на своя немалък опит
в това отношение в
контекста на новите
реалности;

- В новите условия
България се нуждае от
обновена концепция за
национална сигурност за
ускорено повишаване на
собствените отбранителни
способности с необходи-
мите съюзнически прино-
си като съставна част от
цялостна стратегия за
устойчиво социално и
икономическо развитие
на страната.

Мястото и ролята на
БСП в сегашния момент:

- В рамките на коали-
ционното управление
БСП заема обоснована
позиция срещу доставки-
те на оръжие за Украйна
като начин за решаване
на конфликта. Независи-
мо от това остават съм-
нения за непреки достав-
ки на български оръжия и
боеприпаси, независимо
от нееднократните опро-
вержения от страна на
лидера на БСП и минис-
тър на икономиката;

- Същевременно про-
дължава да отсъства
цялостна позиция на
БСП, отхвърляща разрас-
тващата се агресивна
конфронтация на НАТО
срещу Русия, която да се
основава на член първи
на договора за Алианса,
предвиждащ държавите
членки в съответствие с
Устава на ООН да уреж-
дат международните
спорове с мирни средст-
ва и да се въздържат от
заплахата със сила или
употребата на сила;

- Поради липсата на
подобна позиция и като
последица от катастро-
фалния срив на доверие
към БСП партията днес
се оказва неспособна да
стане носител на очаква-
нията на голяма част от
гражданите за нов под-
ход към членството на
България в НАТО, из-
ключващ участието в
операции и стратегии
извън обхвата му.

ИК на ИПО в БСП

„Ñîöèàëèçúì XXI âåê“: Êúäå
ñå çàãóáè ëÿâîòî â Áúëãàðèÿ
„Ñîöèàëèçúì XXI âåê“: Êúäå
ñå çàãóáè ëÿâîòî â Áúëãàðèÿ

Платформа
"Социализъм ХХІ век"

От списание "Ново време"

Заглавието и
подзаглавието са на

ЗЕМЯ
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В един от любимите ми
романи - "1984" на Джордж
Оруел, промиването на мо-
зъците на населението, се
осъществява от институция,
наречена "Министерство на
истината". Тя следи дали
навсякъде и във всичко се
спазва правилната линия на
партията. И не допуска по-
явата на каквото и да е мне-
ние, различно от нейното.
Всичко, което Министерст-
вото на истината предлага
на хората - новини, разв-
лечения, образование, кул-
тура, има право на живот
само ако е под постоянен
и повсеместен контрол.

По всичко личи, че  бла-
годарение на "харвардски-
те възпитаници" и тяхната
шуробаджанашка тайфа,
настанила се в коридори-
те на властта у нас, и ние
скоро ще се сдобием с Ми-
нистерство на истината.
Вече е  създадено  специ-
ално звено за контрол и
анализ на съдържанието на
медии и социални мрежи.
Според министъра на елек-
тронното управление Божи-
дар Божанов (естествено,
"демократ" - депутат от лис-
тата на "Демократична Бъл-
гария", и лондонски възпи-
таник) това е част от стра-
тегията за справяне с де-
зинформацията.

Целта на звеното според
министъра е "да следи тен-
денции, да следи разпрост-
ранение на определени на-
ративи - как те текат във
времето, кога се засилват,
кога отслабват, да ги свърз-
ва със събития в реалния
свят и да предоставя на ми-
нистерствата доклади за те-
ми, които са свързани с тях-
ното поле на компетент-
ност".

За негов късмет  в пар-
ламента ни  има предоста-
тъчно мераклии за сурови
мерки спрямо всеки, който
си позволи да изразява
различно от "евро-атланти-
ческото партийно мнение".
Така друг английски възпи-
таник - депутатът от "Про-
дължаваме промяната" Ка-
лин Иванов, задава съдбо-
носен въпрос: защо  разп-
ространяването на "фалши-
ви новини" още не е кри-
минализирано и хората, ко-
ито се занимават с това, не
са вече открито-ограниче-
ни? Вероятно вижда себе
си и себеподобните си, дъл-
боко предани на "евро-ат-
лантическите ценности" об-
рази, и в ролята на опре-
делящи що е това "фалши-
ва новина". Чудя се как те-
зи млади родни "демокра-
ти" все още не са поискали
българите, които си позво-
ляват да мислят различно
от тях и да не споделят  "ев-
ро-атлантическата партийна
линия", да бъдат незабавно
изпращани в концлагери.
Впрочем като съдя по на-
лудничавите решения, кои-

канското правителство неп-
рекъснато "произвежда лъ-
жи и дезинформация в ин-
дустриален мащаб и винаги
го е правило", то плаща на
"хиляди прессътрудници да
скриват фактите."

Politico припомня: прави-
телството на Америка излъ-
га американците, че война-
та във Виетнам ще бъде спе-
челена, подценяваше афера-
та Уотъргейт,  криеше за
скритата война в Никарагуа,
мамеше хората за тайната

Ùå ñå ñäîáèå ëè Áúëãàðèÿ è ñ
„Ìèíèñòåðñòâî íà èñòèíàòà“?

то вземат подобни овлас-
тени недоразумения, скоро
и това ще се случи.

За Божидар Божанов де-
зинформацията е системен
проблем за България, а най-
вероятният източник на де-
зинформационни кампании
у нас е властта в Русия. Ни-
що чудно за британски въз-
питаник - та точно Великоб-
ритания е лидер на русо-
фобите на планетата! И оп-
ределено в мъгливия Алби-
он сериозно са промили

ционалните и интереси). Ян-
кович е не само заклета ру-
софобка, но и най-активен
творец на дезинформация.
Губернаторът на Флорида
Рон де Сантес я определи
като "адвокат на Ковид лок-
дауни" и разпространител на
фалшива информация - ка-
то тази за лаптопа на сина
на президента Хънтър Бай-
дън, за руска намеса в пре-
зидентските избори и др.

В САЩ  Съветът за бор-
ба с дезинформацията вед-

мацията на правителството
на САЩ."

В резултат на невероят-
но силния натиск на общес-
твеното мнение администра-
цията на Байдън бе прину-
дена да разпусне "Минис-
терството на истината". На
18 май т. г. The Washington
Post съобщи, че дейността
му, продължила едва три
седмици, е спряна. Нина Ян-
кович официално подаде ос-
тавката си като негов шеф.

Народната мъдрост каз-
ва, че под вола не може да
се намери теле. Истинският
генератор на дезинформация
и в България, както и в САЩ,
е властта. Парламентът, пра-
вителството, всевъзможни
държавни агенции и др.  де-
нонощно бълват фалшиви но-
вини. Самият премиер е един
от ентусиазираните и най-ак-
тивни творци на лъжи - като
се започне от канадското му
гражданство и се стигне до
цените на горивата. В пос-
ледното го уличи дори и Бе-
лият дом! Абсолютна дезин-
формация е и твърдението
на началника на кабинета му
Лена Бориславова, че турс-
кият поток е  "изключително
скъп. Този проект е постро-
ен за рекордно кратко вре-
ме, но няма разклонения за
България и това е в ущърб
на националните интереси".
Истината е, че от 1 януари
2020 г. България получава
руски газ не от Трансбалкан-
ския газопровод през Румъ-
ния, а  през Турция.

"Пътят към ада е пост-
лан с добри намерения" е
крилата фраза, за автор на
която се смята английският
писател Самуел Джонсън.
Зад красивите  приказки за
мониторинг на социалните
мрежи и борба с дезинфор-
мацията прозират опитите
на овластени западни ма-
рионетки в прекрасната ни
татковина да създадат сво-
ето "Министерство на исти-
ната". Явно тоталната цен-
зура, която те са наложили
върху големите медии, им
се струва недостатъчна, за
да форматират обществено-
то мнение в пълно съответ-
ствие с изискванията на
господарите си. Трябва да
бъде изключена възмож-
ността да се появяват ал-
тернативни гледни точки,
защото те могат да поро-
дят съмнения в единствено
правилната - "евро-атланти-
ческата партийна линия".

Джордж Оруел е написал
в "1984": ако се придържаш
към истината дори и когато
си сам срещу целия свят, ти
не си луд. Дали ще загубим
разума си и ще допуснем
на всевъзможни неграмот-
ни марионетки да ни казват
кое е бяло и кое е черно,
кое е истина и кое е дезин-
формация, зависи единстве-
но от нас самите!

мозъка му. "Видимо за все-
ки, който използва социал-
ни мрежи, е, че дезинфор-
мацията се шири в страна-
та. Източноевропейските
държави диспропорционал-
но са засегнати от дезин-
формационните кампании,
които най-вероятно имат
посока на произход Кре-
мъл", цитират медии стано-
вище на министъра.

Публична тайна е, че
днес страната ни  директно
е управлявана от англосак-
сите (САЩ и най-верният й
съюзник Великобритания).
Косвено доказателство за
това е факта, че  за звено-
то за борба с дезинформа-
цията  се заговори, когато
в Америка се появи Съветът
за борба с дезинформация-
та в структурата на нейното
Министерство на вътрешна-
та сигурност (Department of
Homeland Security - DHS). От
американски медии можем
да научим, че той ще бъде
фокусиран най-вече върху
дезинформацията, създава-
на от Русия. За негов ди-
ректор бе назначена 33-го-
дишната американка Нина
Янкович - научен сътрудник
по дезинформацията в Цен-
търа Уилсън, координатор на
руските и беларуските прог-
рами в Националния демок-
ратичен институт  (неговата
дейност е обявена за "не-
желателна" в Русия, защото
представлява заплаха за на-

нага бе определен като "Ми-
нистерство на истината" и
подложен на най-яростна
критика. Според National
Review  точно  демократите
на власт, прикривайки се с
"руска дезинформация", лъ-
жат и премълчават неудоб-
ни новини. Медията бе въз-
мутена и от факта, че  Ни-
на Янкович е избрана да ръ-
ководи този съвет, защото
тя е доказала единствено
своята професионална не-
компетентност. Тя е злоупот-
ребявала  с положението си
на "експерт по дезинформа-
ция", за да "разобличава"
историята с Хънтър Байдън
като "измислица на Кре-
мъл". Според National Review
чрез новият съвет управля-
ващите искат да диктуват на
обикновените американци
кое е истина, а кое е не-
достоверно, какво трябва
да четат и слушат и какво
им е забранено.

За  друга популярна аме-
риканска медия - Politico,
създаването на съвета за
борба с дезинформацията е
поредно доказателство за
безнадеждната информаци-
онна политика на президен-
та Байдън. DHS не е в със-
тояние да се пребори с де-
зинформацията, дори ако му
бъде  "преразпределено ця-
лото оръжие, което в момен-
та доставяме в Украйна",
иронично написа Politico. И
направи извода, че амери-

любовна афера в Белия дом,
за войната в Близкия из-
ток…  "От 600 изявления на
Обама, проверени от
PolitiFact по време на него-
вото управление, една чет-
върт от тях се оказаха фал-
шиви", отбелязва Politico. И
припомня, че "50 служители
от разузнаването - всеки от
тях по-умен и по-добре ин-
формиран, от който и да
е умник на DHS - увериха
нацията, че историята на
лаптопа на Хънтър Байдън
носи "всички класически
признаци на руска инфор-
мационна операция". Впо-
следствие се оказа, че и те
са разпространявали дезин-
формация.

Абсурдно е да направиш
федералното правителство
официален пазител на исти-
ната. Като създаде Съвет за
управление на дезинформа-
цията, администрацията на
Байдън  си дава  правомо-
щие да обявява някои неща
за опасни или неприемли-
ви, да ги маркира като де-
зинформация, да потиска
оспорвана информация, да
я заменя с "алтернативни
факти", изтъква Politico. И да-
ва безплатен съвет на влас-
тимащите: "Ако DHS толко-
ва силно се нуждае от про-
ект за документи, то може
да реши проблем, който е
по-близо до дома: да съз-
даде бюро за проучване и
изкореняване на дезинфор-
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Здравко РАЙКОВ
От "Клуб 24 май"
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На 13 май във Вашинг-
тон се проведе специална
среща на върха между САЩ
и Асоциацията на държави-
те от Югоизточна Азия (АСЕ-
АН). За САЩ тя бе от "важ-
но значение за тяхната ин-
до-тихоокеанска стратегия",
но всъщност предизвика ре-
дица противоречия в много
отношения - от действител-
ните намерения и дневния
ред до резултатите. В съв-
местната декларация след
срещата също не стана яс-
но нищо съществено. Чуж-
ди медии съобщиха, че Ва-
шингтон е обещал да инвес-
тира 150 милиона щатски до-
лара в региона, но тази су-
ма се отнася за всички де-
сет страни-членки на АСЕ-
АН. Само два дена по-рано
обаче Камарата на предс-
тавителите на САЩ одобри
законопроект за помощ на
Украйна на стойност 40
млрд. щатски долара, което
ясно показва какъв ще бъ-
де статутът на тези държа-
ви от Югоизточна Азия в
стратегията на Белия дом.

Асоциацията на държави-
те от Югоизточна Азия ви-
наги е подкрепяла самосто-
ятелността и независимост-
та и много добре разбира
какви са намеренията на
САЩ - да принудят членки-
те ? да се присъединят към
някоя страна или група. За-
това не е трудно да се раз-
бере защо те не проявиха
интерес към представената

Îáåêòèâíàòà è àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ çà Êèòàé ñ âåñòíèê „Êèòàé äíåñ“
Уважаеми читатели,
В многополюсния свят Китайската

народна република играе съществена
роля в икономически, социален и
културен аспект. Световният интерес
към китайското икономическо чудо, към
социализма с китайска специфика, към
инициативите "Един пояс, един път" и
"17 плюс 1" придоби глобален мащаб.

Историята, съвремието и бъдещето

на тази велика страна ще характеризи-
рат съдържанието на седмичника
"Китай днес", който излиза от 2019 г.
като продължител на приложението
"Китай днес" на в. ЗЕМЯ, съществувало
в течение на близо десетилетие.

За вас остава привилегията да се
запознавате с това всеки петък от
страниците на седмичника "Китай
днес"!

от Вашингтон "индо-тихооке-
анска икономическа рамка".
Освен това в декларацията
след срещата не се споме-
нава името на Русия. Това
още веднъж показва, че по
украинския въпрос АСЕАН
поддържа своята постоянна
позиция. Анализаторите са
на мнение, че това е пред-
пазлив подход на Асоциаци-
ята в отношенията й с Ва-
шингтон и защитава държав-
ния суверенитет и регионал-
ните интереси. В известна
степен това също е знак за
отслабването на американ-
ската хегемония и външна
политика.

На 23 май 75-ата Светов-
на здравна асамблея взе
решение да не включва в
дневния ред предложение-
то на някои държави "Тай-
ван да бъде поканен да
участва в Световната здрав-
на асамблея". Това е пос-
ледното шесто отхвърляне
на свързан с Тайван проект
от асамблеята и доказател-
ство, че международната
общност подкрепя принци-
па за "един Китай", който не
бива да бъде провокиран.

Настоящата Световна
здравна асамблея е първа-
та, която не се провежда он-
лайн след началото на пан-
демията. Международната
общност се надява на об-
щи усилия за овладяването
на заразата. В навечерие-
то на асамблеята обаче
САЩ за пореден път прило-

Â ìåæäóíàðîäíàòà îáùíîñò íÿìà ìÿñòî çà ïðîâîêàöèè
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жиха триковете си, изиск-
вайки "да бъде подкрепено
участието на Тайван в асам-
блеята". Австралия, Великоб-
ритания, Канада, Япония и
някои други западни държа-
ви вървят по техните стъп-
ки. Политизирането на
здравните въпроси има за
цел да се "блокира Китай
чрез Тайван". Сепаратисти-
те на острова се опитват да
се обединят с чуждите сили
в опит "за отцепване на Тай-
ван от Китай, използвайки
усилията за овладяване на
пандемията".

Тази година относно учас-
тието на Тайван в Световна-
та здравна асамблея някои
американски политици раз-
пространяват твърдението,
че в международната анти-
епидемична система не би-
ва да има пропуски. Факти-
те показват, че това е ис-
тински абсурд.

В навечерието на насто-
ящата Световна здравна
асамблея близо 90 страни
чрез писма до СЗО и други
начини изразиха своята по-
зиция и подкрепа на прин-
ципа за "един Китай" и се
противопоставиха на участи-
ето на Тайван. Политически-
те манипулации на САЩ и
сепаратистките сили в Тай-
ван бяха посрещнати с про-
тест от множество страни.

От 2017 г. насам опитът
да бъде допуснато участие-
то на Тайван в Световната
здравна асамблея завърш-

ва с провал. САЩ и някои
западни държави трябва да
преосмислят този факт.
Принципът за "един Китай"
не бива да бъде провоки-
ран. В международната об-
щност няма място за поли-
тизирането на здравните
въпроси.

На 23 май американски-
ят президент Джо Байдън,
който бе на визита в Япо-
ния, обяви старта на т. нар.
"индо-тихоокеанска иконо-
мическа рамка" (IPEF). Го-
ляма част от съдържанието
й е двусмислено и обърк-
ващо. Освен застъпването
за "разделяне" с Китай във
веригата на доставки, ста-
ва ясно, че САЩ няма да
намалят митата за внос.

Концепцията за т. нар.
"индо-тихоокеанска иконо-
мическа рамка" бе иниции-
рана от американския лидер
на видео срещата на върха
в Източна Азия миналия ок-
томври. Търговският предс-
тавител на САЩ Катрин Тай
заяви, че "индо-тихоокеанс-
ката икономическа рамка"
ще противодейства ефектив-
но на нарастващото влия-
ние на Китай. Очевидно е,
че мотивите й са съмнител-
ни от самото начало и тя е
изготвена предимно, за да
ограничи Китай. Всъщност
САЩ създадоха такъв малък
икономически кръг като по-
литическо средство за под-
държане на своята иконо-
мическа хегемония в реги-
она. Това в никакъв случай

не е споразумение за сво-
бодна търговия, характери-
зиращо се с намаляване на
митата и отваряне на паза-
ра.

Вашингтон обаче подце-
нява мъдростта на страните
в региона. Конспирациите на
САЩ са насочени към Ки-
тай, но колкото и да се опит-
ват, няма да повлияят на пер-
спективите за регионално
развитие. Като втората по
големина икономика в све-
та, Китай е най-големият тър-
говски партньор на повече-
то страни в региона и огром-
ният пазар с население от
1,4 милиарда е напълно от-
ворен за тях, което САЩ не
могат да направят.

Бързо развиващият се
азиатско-тихоокеански реги-
он не е терен за геополити-
чески игри на шах. С измис-
лената "индо-тихоокеанска
икономическа рамка" САЩ
се опитват да формират но-
ва система, за да предизви-
кат раздяла, технологична
блокада и прекъсване на ин-
дустриалната верига, което
неизбежно ще навреди на
основните интереси на стра-
ните в региона. Азиатските
държави трябва да бъдат
бдителни към този злонаме-
рен ход на САЩ и сами да
решават своето бъдеще. Все-
ки опит да се изолира Ки-
тай е обречен на провал. В
крайна сметка тези, които
прибягват към подобно дей-
ствие, ще изолират самите
себе си.

На церемонията по откриването на ви-
деосрещата на външните министри на
БРИКС, проведена на 19 май, китайският
председател Си Дзинпин изнесе видео реч,
в която представи двете основни неща за
сигурността и развитието, като подчерта,
че страните от БРИКС, като положителна,
прогресивна и конструктивна сила в меж-
дународната общност, трябва да бъдат ре-
шителни, да се изправят пред предизви-
кателствата и да внесат стабилност и по-
ложителна енергия в международните от-
ношения в периода на бурни промени.

Политическата сигурност е важен стълб
на сътрудничеството в БРИКС. Неотдав-
на китайският председател предложи гло-
бална инициатива за сигурност, предста-
вяща мерките на Китай в сферата. Този
път той повтори важността на тази ини-
циатива, като подчерта, че страните от
БРИКС трябва да се погрижат за основ-
ните си интереси и въпроси, да уважават
взаимно суверенитета, сигурността и ин-
тересите на развитието, да се противо-
поставят на хегемонизма и силовата по-
литика и да се противопоставят на ман-
талитета от Студената война и групова
конфронтация, и да работят за съвмест-
но изграждане на общност на споделена
съдба в сигурността.

В същото време развитието е друга за-
дача пред страните от БРИКС. През сеп-
тември миналата година Си Дзинпин пред-
ложи глобална инициатива за развитие,
която получи подкрепа от повече от 100
държави и много международни органи-

зации, включително ООН. "Нека сътруд-
ничеството се разширява и нека силите
на прогреса се консолидират" - предло-
жението от речта на председателя Си то-
зи път отново въплъщава духа на откри-
тост и споделяне.

През 2001 г., когато Джим О'Нийл, гла-
вен икономист на Goldman Sachs, за пър-
ви път предложи концепцията за "БРИКС",
той вече беше прозрял уникалната сила
на нововъзникващите пазари. Въпреки че
мъглата от епидемията още не се е разсе-
яла и международната сигурност и иконо-
мическото възстановяване са изправени
пред множество предизвикателства, дока-
то страните от БРИКС работят по двата
основни въпроса за сигурността и разви-
тието, те със сигурност ще инжектират "си-
лата на БРИКС" в глобалното развитие.

Ïåêèí: Ñòðàíèòå îò ÁÐÈÊÑ òðÿáâà äà ñå
ôîêóñèðàò âúðõó ñèãóðíîñòòà è ðàçâèòèåòî
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Индия ограничи износа
и на захар
За пръв път от 6 години
Индия въвежда ограниче-
ния в износа на захар,
съобщава агенция Рой-
терс. Това са поредните
ограничения за експорт
на продоволствени стоки,
след като преди няколко
дни бе ограничен и
износа на пшеница.
Индия е най-големият
производител на захар и
втори по големина
износител в света след
Бразилия.
Ограничения в износа на
селскостопански продукти
наложиха и други азиатс-
ки държави. Малайзия
забрани експорта на
пилешко месо, а Индоне-
зия ограничи износа на
палмово масло. Остров-
ната държава е най-
големият производител на
тази мазнина в света.

Унгария дава газовите
си хранилища
на Сърбия
Унгария ще позволи на
Сърбия да съхранява
малки количества приро-
ден газ в нейните газови
хранилища. Това обяви
унгарският външен
министър Петер Сиярто
след разговори със
сръбския финансов
министър.
Резервните количества
газ трябва да гарантират
доставките през следва-
щата зима. Унгария
разполага с повече от 6
милиарда кубически
метра капацитет за
съхранение на газ. Сиярто
също така повтори, че
Унгария няма да подкрепи
предложението на ЕС за
петролно ембарго срещу
Русия, докато не се
намери решение, което
гарантира енергийната
сигурност на Унгария.

Пристанището
в Мариупол
е разминирано
Пристанище Мариупол е
напълно разминирано и
започна да работи в
обичайния си режим,
заяви говорителят на
руското министерство на
отбраната Игор Конашен-
ков, предаде БГНЕС.
По-рано министерството
съобщи, че специалисти
от Черноморския флот и
инженерните войски са
приключили с разминира-
нето на територията на
пристанището в Мариу-
пол. Открити и обезвре-
дени са били повече от
12 000 взривоопасни
предмета и оръжия,
изоставени от украински-
те бойци.
Освободени са от потъна-
ли плавателни съдове и
други навигационни
препятствия подходните
канали и вътрешните
акватории. Руските
сапьори са разминирали
участъка по крайбрежието
на Азовско море в
съседство с пристанище
Мариупол.

:
Íàêðàòêî

Логото на групата "Обнови Европа"
в Европарламента

Деветнайсет ученици и
двама възрастни са били
в началното училище "Роб"
в град Ювалди, щата
Тексас, съобщи Си Ен Ен.
Други трима души са в
тежко състояние в болни-
ца, предава "Асошиейтед
прес". Убиецът е местен
жител, 18-годишният
Салвадор Рамос. Той е
бил застрелян на местоп-
рестъплението от служи-
тел на реда.

Рамос е пристигнал
пред началното училище
"Роб" в град Ювалди в
южната част на щата с
автомобил и е влязъл
вътре, въоръжен с писто-
лет и вероятно с пушка,
след което е открил огън
по учениците и персонала.
На сигнала за помощ се
притекли първо федерал-
ни агенти от граничната
охрана. Един от тях не
дочакал полицейското
подкрепление, влязъл в
училището, където водил
престрелка с укрилия се
зад барикада убиец. Успял
да го ликвидира, но бил
ранен.

Ïîðåäåí ìàñîâ
ðàçñòðåë â ÑÀÙ

19 äåöà è äâàìà
âúçðàñòíè
áÿõà óáèòè
â ó÷èëèùå îò
18-ãîäèøåí
ìëàäåæ

Полицаи и следователи на местопрестъплението в началното училище
"Роб" в град Ювалди, Тексас

Снимка БГНЕС

„Ïîëèòèêî“: Ïàðòèÿòà íà Êèðèë Ïåòêîâ âëèçà â ëèáåðàëíèÿ àëèàíñ
Премиерът Кирил Пет-

ков планира да присъства
на среща на политически-
те лидери на групата "Об-
нови Европа", която ще се
състои на 30 май, понедел-
ник, предаде БГНЕС като
цитира информация на из-
данието "Политико".  Спо-
ред изданието това е "най-
силният знак, че неговата
партия "Продължаваме
промяната" се готви да се
присъедини към либерал-
ната група на европейско
ниво".

Срещата в понеделник

Марк Рюте, както и евро-
пейските комисари Марг-
рете Вестагер и Тиери Бре-
тон.

Петков е обсъдил въз-
можността да се присъеди-
ни към групата със Стефан
Сежурне, лидер на група-
та "Обнови Европа" в Ев-
ропейския парламент, през
януари по време на пъту-
ване до Брюксел, по вре-
ме на което се срещна и с
двамата лидери на Зелени-
те.

Според "Политико" все
още обаче предстои да бъ-

де изчистена една основ-
на пречка пред членство-
то на българския лидер:
фактът, че в "Обнови Ев-
ропа" членува конкурент-
ната българска партия
Движение за права и сво-
боди (ДПС), чийто депутат
Делян Пеевски Вашингтон
е санкционирал по закона
"Магнитски". Според изда-
нието Петков е изразявал
безпокойство от факта, че
то остава в "Обнови Евро-
па". ДПС има трима евро-
депутати в групата евро-
либералите. ç

Преди стрелбата в
училището Рамос убил
баба, съобщи Ройтерс.
След това избягал от
местопрестъплението,
катастрофирал с автомо-
била си и накрая напад-
нал училището "Роб".

Това е най-смъртонос-
ната стрелба в училище в
САЩ от 2012 г. насам,
когато нападател уби 20
деца и шестима възраст-
ни в началното училище
"Санди Хук" в Нютън,
Кънектикът. Инциденти

като този, но с по-малко
жертви обаче има много
повече, припомня сайтът
"Вести. бг". На 13 ноемв-
ри м. г. 15-годишен юноша
уби хладнокръвно четири-
ма ученици и рани шести-
ма други и преподавател
в комплекс на гимназията
на Оксфорд, градче
северно от Детройт. На
14 ноември 2019 г. 16-
годишен юноша отбеляза
рождения си ден, стре-
ляйки по съучениците си
от гимназията, като уби

двама и рани трима
други, преди да опита да
се самоубие. Жертвите са
на 14-15 години. На 18
май 2018 г. в тексаския
град Санта Фе 17-годишен
ученик простреля 20 души
в гимназията, където учи.
Двама възрастни и осем
младежи загинаха.

Президентът на САЩ
Джо Байдън разпореди
знамената в Белия дом и
във всички обществени
сгради да бъдат спуснати
наполовина в знак на
почит към жертвите. В
обръщение в Белия дом
той поиска от американ-
ците да се противопоста-
вят на оръжейното лоби и
да окажат натиск върху
членовете на Конгреса да
приемат разумни закони
за правото за притежава-
не на оръжие.

"Когато станах прези-
дент, се надявах, че няма
да се налага да правя
това отново", каза видимо
потресен Байдън по повод
на "поредната касапница",
предаде Ройтерс, цитира-
на от "Вести.бг" . ç

е известна като предвари-
телна среща на върха, ко-
ято се провежда преди Ев-
ропейския съвет. В него
участват национални лиде-
ри, като френския прези-
дент Еманюел Макрон и
нидерландския премиер

Китайските въоръжени
сили наскоро са провели
военни учения в акватори-
ята около остров Тайван, съ-
общава "Ройтерс". Целта е
била отправяне на "сериоз-
но предупреждение" към
Съединените щати.

Ученията са включвали
патрулиране и комплексни
маневри в режим на реа-
лен бой с участието на раз-
лични видове войски в ак-
ваторията на островната
държава.

Новината идва само дни
след като американският
президент Джо Байдън обя-
ви изненадващо, че Съеди-

Êèòàé ïðîâåæäà ó÷åíèÿ
îêîëî Òàéâàí

нените щати биха защитава-
ли Тайван по военен път, в
случай че бъде нападнат от
Китай. По-късно Белият дом
поясни, че президентът не
е имал предвид използва-
нето на военна сила срещу
Китай, а само предоставя-
нето на помощ на острова.

От няколко десетилетия
Съединените щати водят т.
нар. политика на стратеги-
ческа неяснота спрямо Тай-
ван, която се състои в това
да признават дипломати-
чески само Китай, но съ-
щевременно да предоставят
на Тайван необходимите во-
енни средства, за да се за-

щити при евентуална инва-
зия, без обаче това да оз-
начава изрична намеса на
САЩ в евентуален конф-
ликт.

В последно време се за-
силиха опасенията на Тай-
ван, че Китай може да из-
ползва кризата в Украйна,
за да предприеме действия
срещу острова.

През март стана ясно, че
Тайпе обмисля удължаване
на задължителната военна
служба, чиято продължител-
ност в момента е четири ме-
сеца. Освен това през ап-
рил тайванската армия за
първи път публикува наръч-
ник с насоки към гражда-
ните за оцеляване при евен-
туална война. ç
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"Преговорите трябва да
започнат в близките два ме-
сеца, преди да са възник-
нали напрежения, които ще
бъде трудно да се преодо-
леят. В идеалния случай
разделителна линия трябва
да бъде връщане към пре-
дишното статукво", казва
Кисинджър. Това включва
Украйна с Луганска и До-
нецка област, а Русия - с
Крим. Според Кисинджър,
ако бойните действия не се
прекратят, то те вече ще бъ-
дат не за свободата на Ук-
райна. "Това ще бъде нова
война срещу самата Русия",

Êèñèíäæúð: Âîéíàòà ìîæå äà îáõâàíå Åâðîïà
казва Кисинджър.

Освен това в своята реч
на форума в Давос Кисин-
джър напомнил, че Русия
400 години е неразривна
част от Европа и гарант за
баланса на силите, затова
европейските лидери не би-
ва да отхвърлят перспекти-
вата за дългосрочно сътруд-
ничество с Руската федера-
ция. Политикът уточнил, че
не си струва Москва да бъ-
де подтиквана към съюз с
Пекин.

В Киев реагираха рязко
на подобно предложение,
заявявайки, че Украйна ня-
ма да направи никакви от-

стъпки на Москва и ще за-
щитава с бой своя сувере-
нитет. Съветникът на пре-
зидента Володимир Зелен-
ски - Михайло Подоляк, на-
писа в Туитър: "В кулоарите
на международния иконо-
мически форум в Давос го-
ворят: не дойде ли време
за примирие, за договори
с Кремъл и за връщане към
бизнеса с Русия. Какво е
това, нов вирус, водещ до
слепота? Украйна не раз-
меня своя суверенитет за
това някой да си напълни
джобовете. Най-краткият
път към края на войната е -
оръжие, пари, ембарго". ç

Западът трябва да спре с опитите да победи Русия в Украйна, смята
патриархът на американската дипломация

Гърция започва
процедура по закупу-
ването на американс-
ки изтребители пето
поколение Ф-35, съоб-
щава електронното из-
дание на гръцкия вес-
тник "Прото тема", ци-
тиран от БТА.

Американска деле-
гация вече е имала
среща в Атина с ми-
нистъра на отбраната
на Гърция Никос Пана-
йотопулос, на която е
присъствал и послани-
кът на САЩ в гръцка-
та столица Джордж
Джеймс Цунис.

На срещата Панайо-

Ãúðöèÿ èñêà äà êóïè îò ÑÀÙ èçòðåáèòåëè Ô-35
топулос е заявил, че
като продължение на
посещението на преми-
ера на Гърция Кириа-
кос Мицотакис в САЩ
Атина незабавно ще за-
почне процедура по
придобиване на лета-
телните апарати, кои-
то покриват изисквани-
ята на военната авиа-
ция. Според информа-
ция на "Прото тема" са
били обсъдени техни-
ческите параметри на
изтребителите и сроко-
вете, в които могат да
бъдат предадени.

Това е третият по-
реден път в рамките на

последните шест месе-
ца, когато експерти от
американското минис-
терство на отбраната
посещават Гърция. Бю-
джетът на програмата
по доставка на Ф-35

надвишава три мили-
арда евро, а изтреби-
тели за нуждите на
гръцката армия биха
могли да бъдат произ-
ведени в периода 2026
- 2031 г. ç

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви въ-
веждането на извънредно положение в стра-
ната заради войната в Украйна, съобщи "Блум-
бърг".

Орбан заяви, че мярката ще даде на прави-
телството на страната "пространство за манев-
риране и възможност за незабавна реакция"
на последиците от събитията в Украйна.

"Виждаме, че войната и санкциите на Брюк-
сел доведоха до огромни икономически сътре-
сения и скок на цените. Светът е на ръба на
икономическа криза. Правителството, упраж-
нявайки правото си съгласно конституцията,
обявява извънредно положение от полунощ (25
май)", заяви министър-председателят, цитиран
от ТАСС, като отбеляза, че войната в Украйна
застрашава енергийната и финансовата сигур-
ност на Унгария. ç

Îðáàí âúâåäå èçâúíðåäíî
ïîëîæåíèå çàðàäè Óêðàéíà

Изтребителят Ф-35 е най-съвременният западен изтребител
Снимка БГНЕС

Международните
санкции, наложени на
Москва заради военната
й кампания в Украйна,
трябва да бъдат отменени,
за да се избегне световна
продоволствена криза,
заяви руски заместник-
министър на външните
работи, предаде агенция
БГНЕС.

"Решаването на продо-
волствения проблем
изисква цялостен подход,
включително премахване
на санкциите, наложени
върху руския износ и
финансови трансакции",
заяви Андрей Руденко в
коментар, цитира от
руските информационни
агенции. "То изисква също
така Украйна да размини-
ра всички пристанища,
където акостират кораби,
а Русия е готова да
осигури необходимия
хуманитарен достъп",
добавя Руденко.

Военната кампания на
Русия в Украйна и вълна-
та от санкции срещу
Москва заради офанзива-
та нарушиха доставките
на торове, пшеница и
други стоки, които двете

Ìîñêâà äàâà õðàíè ñðåùó
îòìÿíà íà ñàíêöèèòå

Ïðîäîâîëñòâåíàòà
êðèçà êðèå ðèñêîâå
îò ãðàæäàíñêè
âúëíåíèÿ â Åâðîïà,
ñî÷è àíàëèç íà
„Åâðîíþç“

страни изнасят. Само
Русия и Украйна произ-
веждат 30 % от световни-
те доставки на пшеница.

ООН призова преди
дни руските власти да
освободят зърното, засед-
нало в украинските прис-
танища.

Войната в Украйна
разкри уязвимостта на
нашата хранителна систе-
ма, както и първите месеци
на епидемията от COVID,
посочва междувременно с
свой анализ "Евронюз". В
него фокусът е върху
украинската пшеница, но
ограниченията на руските
износители да се разпла-
щат в долари и евро също
играе своята роля.

Най-много се очаква да
пострадат страните с
голям внос, но има и
опасения за повишаване
на цените в развитите
икономики в Европа и
Северна Америка. Украйна
изнася една десета от
световното производство
на пшеница, една пета от
ечемика и рапицата и
около половината от
слънчогледовото семе.
Държавите от Близкия

изток биха могли да
пострадат най-много, тъй
като Египет и Либия
внасят над 40% от храна-
та си от Украйна, но
износът на страната
доминира и в Западна
Африка, където Нигерия,
Сенегал и Гвинея внасят
много, твърди "Евронюз".

За западните потреби-
тели цените на суровите
съставки съставляват
само малка част от цена-
та, което означава, че

инфлацията на цените на
храните, дължаща се на
украинския износ, е само
около 10%. На места
обаче, където цените на
храните са тясно свърза-
ни с цените на суровини-
те, като Сомалия или
Тунис, инфлацията може
да достигне 100-200%.

Въпреки изолацията от
увеличението на сурови-
ните, в момента животът
на много хора в Европа е
затруднен от токсичната

комбинация между цените
на храните и енергията.

Политическите протес-
ти срещу повишаването
на цените могат лесно да
прераснат в насилие,
както се случи във Фран-
ция през 2019 г., когато
протестиращите от "Жъл-
тите жилетки" подпалиха
огньове и разрушиха
сгради в отговор на
повишаването на цените
на горивата, припомня
"Евронюз". ç

Шри Ланка изпадна в продоволствена криза и бе залята от улични бунтове на гладни хора
Снимка БГНЕС
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От ЦСКА публикуваха
пълното видео със собстве-
ника на клуба Гриша Ганчев,
който отговори на въпро-
сите на привържениците
на "червените". Феновете
можеха да го попитат
всичко, което ги вълнува, в
рубриката Q&A. Босът на
"червените" заяви, че от
следващия сезон тимът
започва да налага много
повече млади футболисти
на възраст между 17 и 20
години. Той коментира
темата за стадиона,
както и целите на тима
през следващия сезон.
Гриша Ганчев категорично
заяви, че Стойчо Стоилов
от една година не е на
работа в ЦСКА, защото по
думите му е честен и
коректен.

- Кое от стореното през
последните 6 години
отчитате като грешка и
какво бихте променили?

- Много грешки напра-
вихме. И аз, и мои хора.
Мисля, че е поправимо.
Една от грешките ми, която
е най-важната според мен,
е, че се доверих изцяло на
ръководни фактори в
държавата заради стадио-
на. Като имам предвид, че
са професионални лъжци,
останах с пръст в устата.
Има хоризонт сега. Мисля,
че ще бъде поправено това
нещо.

- Защо не се работи
върху подобряването на
комуникацията между вас
и феновете?

- Не съм специалист
пиар. Отчитам го като
грешка. Мисля си, че ще се
вземат мерки в това нещо
и ще се види промяната
много скоро.

- Защо маркетингът не
върви, защо се дърпате от
феновете и не искате да
се сближите?

- Първо, според мен
клубът няма условия, за да
има модерен фен магазин,
както е в белите държави.
Второ, имахме договор с
Adidas, където постоянно
имахме проблеми с достав-
ките, макар че е световен
бранд топ 3. Трето, отчита-
ме, че това перо беше
занемарено. Мисля си, че
в следващите няколко
седмици ще се види корен-
но различно отношение
специално към това перо
на клуба.

- Докога Стойчо Стои-
лов ще е на работа в
клуба?

- Стойчо Стоилов не
работи в клуба от една
година. Второто нещо,
големият проблем на
Стойчо Стоилов е, че е
много честен човек. Безк-
райно коректен. Не влиза в
комбинации. Ако той се
беше хванал с разни
псевдоагенти и така ната-

Без модерна база клубът
е обречен, твърди
собственикът на ЦСКА

тък, щеше да е най-прек-
расният човек на света.
Той обаче не е корумпи-
ран. Аз имам доверие в
Стойчо Стоилов, защото
има набито око. За 20
години ми го е доказал.
Разбирам защо ги дразни,
не влиза в комбинации.
Каквото мисли, го казва.
Опорката, че Стойчо
Стоилов се бърка в работа-
та на треньорите… Ето ги,
те са живи и здрави, да са
още 100 години. Извикайте
ги публично да кажат на
кой треньор Стойчо Стои-
лов се е бъркал в работа-
та. Когато докара Стойчо
Стоилов Юнус Санкаре,
мисля си, че никога повече
няма да има такъв играч в
България. Знайни и незнай-
ни герои направиха всичко
възможно да го изгонят.
Той даваше класа на
нашия отбор и още щеше
да си е в клуба. Много
сложно е за обяснение и
не мисля, че трябва да
занимаваме широката
общественост с вътрешни-
те борби в клуба. Едно е
ясно. Кепенците  са падна-
ли. Отчитам грешките си,
че не работихме за хората,
които обичат клуба истинс-
ки. Не го обичат само
заради това, че трябва да
се възползват от парите на
клуба.

- Кога ще започнем да
налагаме повече българи
в състава, които знаят
какво е ЦСКА?

- От този сезон започва-
ме с българи, наши юноши
- 17 - 20-годишни. Няма как
да вземем от друг отбор
българи. Знам ли го пипан
ли е, за какво е пипан. То
такова време стана комер-
сиално, че да нямаш
доверие на никого.

- Оказва ли Ви се
натиск и има ли разменна
монета ЦСКА да има нов
стадион?

- Имаше разменна
монета, докато бяха пред-

клуба и продължавам да
го мисля. Ще вкараме ред
и тоя ред, ако не даде
резултат, вече не знам.
Просто не знам как ще я
караме.

- Има ли ясен план и
намерено финансиране
за новия стадион?

- Естествено. Това го
говоря, откакто съм дошъл
на "Армията". Трябва да се
знае, че без новия стади-
он, без модерната база на
Панчарево отборът е
обречен.

- Колко пари е инвес-
тирала фамилия Ганчеви
в ЦСКА и колко пари сте
спечелили за периода, в
който сте собственик?

- Заедно с Инджов сме
дали над 80 милиона
общо.

- Искате ли ЦСКА да е
шампион на всяка цена,
защото сте достатъчно
влиятелна личност, която,
ако иска нещо, ще го
постигне?

- Какво значи на всяка
цена? Да събера въоръже-
ни бригади, да превзема
футболния съюз, да пла-
щам на клубове да ни
дават мачове? Не разби-
рам какво иска да каже
господинът. Преди мен
много по-влиятелни лич-
ности се опитаха в ЦСКА.
И двамата успяха и това е
хубаво, че по една или
друга причина съм бил
свидетел. Говоря и за
Илия Павлов, и за Васил
Божков. Единия го няма,
другият е жив и здрав. По-
любознателните могат да
попитат за някои от титли-
те. Аз не искам по този
начин. Искам да си станем
по нормалния начин
шампиони. Ние ще си
станем по нормалния
начин. Когато си честен и
се трудиш, няма начин да
не се възнагради. Ще
стане рано или късно.

- За какво ще се бори
отборът през следващия
сезон?

- Отборът се бори да
побеждава всеки един
мач, без значение дали е
в България, или Европа.
Всеки един мач. Това е в
гените на ЦСКА, да се
бори и да побеждава. За
7 - 8 срещи, като махна
Черно море и Славия,
всичко на всичко имахме
към 6 - 7 удара в очерта-
нията на противниковата
врата. С ония нямахме и
удар в очертанията. Ако
това е футболът на ЦСКА,
какво да ти приказвам?

- Защо като сте фен на

ните на власт. Това прави-
телство си е ОК. Имат
желание като нас да
свършим работа и в близ-
ките дни ще стане ясно как
и защо, какви са срокове-
те. Ставаше въпрос не за
клуба. Мои лични неща
трябваше да свърша. Там
по техни политики и да
стане работата със стадио-
на. Свърших ги, “намазаха
ми ските”. Да са живи и
здрави. Сега се вижда
светлина в тунела. Мисля,
че до няколко дни ще се
подпишат договорите и ще
го направим. Това е моята
последна мечта, защото
тази гробница там, където
е, плюс незавършеното на
Панчарево, защото нямаме
възможност да го напра-
вим. Като дойде време да
кажат, че тез хора имат
модерен, европейски
стадион. Това нещо там,
което е, ни струва 6.7
милиона тази година.
Плащаме наем към държа-
вата за това чудо. Трябва
да се направи на Панчаре-
во общежитието. Да качим
юношите горе. Да нямат
никакъв допир. Да учат в
Панчарево. Да се хранят,
да почиват и от там ната-
тък да търсим по-високо
професионално развитие.
Тук по цял ден знайни и
незнайни хора се разкар-
ват по "Армията". Деца
тренират. Имаме оплаква-
ния от родители и там
вземахме мерки. Ще има
нова охранителна фирма.
Да не може всеки, който
си реши, цял ден кибик.
Ще има пропусквателен
режим. Къде го има по
света това? По цял ден да
стоят и да висят на кафето
на "Армията". Идват роди-
тели. Оплакват се. Има
непристойно държание
към майки и баби, където
си водят децата там. Бях
достатъчно толерантен,
защото си мислех, че
всичко е било в името на

59-годишният бизнесмен Гриша Ганчев разкри какво се случва в
"кухнята" на ЦСКА

ЦСКА, ни победихте 8:0
(с Литекс през 1998). Три
точки се дават и при 5:0,
защо не влязохте на
почивката да кажете
"стоп"? Хващали ли сте
играчи на ЦСКА в този
мач?

- Ще почна отзад
напред. Никога не съм
правил лошо на ЦСКА,
докато съм бил в Ловеч.
Само съм помагал. На
полувремето говорих.
Живи и здрави са играчи-
те, които участваха в този
мач. Викам спрете, защо-
то ще стане голяма беля
след това. Какво да
направя, че имаше хора,
които викаха "вкарвайте,
вкарвайте" и така нататък.
Това е спортът. До 15-ата
минута ЦСКА имаха чети-
ри чисти ситуации сами
срещу вратаря. Не успяха
да вкарат. Можеше да е
0:4. Заради това футболът
е непредвидима игра. Кой
можеше да ми каже, че
Барселона тази година на
"Камп Ноу" пред 90 хиляди
зрители ще бъде унижена
така грозно от Айнтрахт?
Какво трябваше да напра-
ви президентът на Барсе-
лона, Шави Ернандес и
компания? По логиката на
наши фенове е, че трябва-
ше да падне атомна
бомба на "Камп Ноу". Не
са полезни крайните
ексцесии. Утре ще тръг-
нем пак да правим селек-
ция. Идва нов сезон. Как
да обясним на тези играчи,
които ще привличаме, че
няма да ги бият с шишета
и еди-кво си по главите?
Няма да им викат маймуни
и така нататък. Грозно е.
Критикувай мен, обиждай
ме, както го правят, но
играчите за нищо не са
виновни. Това са професио-
налисти, които си печелят
хляба с това нещо. Няма
играч на този свят, който
иска да губи мач. Според
мен. Тези играчи им се
плаща за резултати. Като
не успеят да го направят,
им се плаща по-малко.
Така е направена система-
та с контрактите им, с
премиите им, че трябва да
побеждават, за да си
заработват парите. Запла-
тата си е заплата. Но от
там нататък има още много
работи, че трябва да е луд
да симулира по опорките
на някои хора. Тая тема
въобще не трябва да се
дискутира. Съжалявам и аз
за този резултат, но какво
да се направи.

На 13 стр.
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Португалски гранд
проявява интерес към
централния защитник на
Левски Хосе Кордоба,
съобщава БЛИЦ. Панаме-
цът е грабнал окото на
съгледвачи, които са го
наблюдавали в три срещи
през пролетния дял на
вече отминалото първенст-
во. "Има реален интерес
към Кордоба. Става въпрос
за един от трите гранда на
Португалия Бенфика, Порто
и Спортинг. Нищо повече
обаче не може да се каже
на този етап", уточниха от
"Герена". Шефовете на
Левски трудно ще се
разделят с Хосе Кордоба
за малко пари. Говори се,
че цената на панамския
национал  е минимум 3
милиона евро.

Генералният спонсор на
турнира за Купата на
България - Sesame.bg,
преведе близо 100 000 лв.
по сметката на ПФК

Левски. "Като носител на
трофея клубът получава
общо 94 283 лв. Сумата се
формира от твърдата
допълнителна премия от 70
000 лв. в комбинация с
депозитите от страна на
"сините" привърженици в
рамките на специалната
финална кампания в сайта
на бранда, равняващи се
на 24 283 лв.

Припомняме, че Левски
получи и няколко премии
от различните си спонсо-
ри. "Палмс Бет" първо
възнагради "сините" със 100
000 лева, след което връчи
бонус от 30 000 лева на
Управителния съвет на
ПФК Левски и Станимир
Стоилов. Бившият собстве-
ник на клуба Спас Русев
зарадва любимия си отбор
със 100 хиляди лева, а
освен това на "Герена"
получиха и 25 000 лева от
рекламния си партньор
"Еврохолд".

В същото време дрийм
тимът на Станимир Стои-
лов, който стигна до 1/4-
финал в Лига Европа и
игра в групите на Шампи-
онската лига, победи с 4:2
в демонстративен мач
настоящия състав на
Левски. Шоуто се състоя
пред около 8 хиляди фено-
ве на "Герена", където

цареше празнична атмос-
фера. Сред титулярите за
Дрийм тима бяха големите
любимци на "синя" Бълга-
рия - Димитър Иванков,
Георги Иванов-Гонзо,
Даниел Боримиров, Христо
Йовов, Димитър Телкийски,
Седрик Бардон, Игор
Томашич, капитанът Елин
Топузаков и др.ç
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От стр.12
- Как ще коментирате слу-

ха, че "червените" са дали на
Левски финала за Купата на
България.

- Знам ги двете лица, които
пуснаха опорката, че сме дали
мача на Левски, но явно са се
объркали, че и аз съм като тях -
мога да се продавам денонощ-
но. С какво да ме купи Наско
Сираков? С голия си задник? С
кое да ме купи? И колко пари
той трябва да ми даде, че да му
продам мача аз на него? Свър-
зало ме 30-годишно приятелст-
во. Аз приятели нямам, имам доб-
ри познати. Най-добрият ми при-
ятел е моето куче Пухчо. Ще пре-
живеем и тая опорка.

- Какво се случи, че се раз-
делихте със Стойчо Младенов?

- Стойчо Младенов е уника-
лен треньор. Обаче ние имахме

договорка с него, когато мои мно-
го близки приятели, цесекари,
настояха да го сложа, го попи-
тах най-малко десет пъти: "кажи
ми за състава, ширината на със-
тава". Уникални играчи имате, той
го е казвал това и публично, мис-
ля. "Ще работим, ще надградим."
Декември пред свидетели сме го-
ворили с него, той искаше да му
вземем едно крило, ние взехме
две. Отделно през септември той
поиска Мухар, Лам и Калоян
Кръстев, взехме и тримата на се-
кундата. Март разбирам, че ня-
мал широчина в състава. Март!
Окей, това е негово право, но
март е затворил трансферният
прозорец. Второ, няма откъде да
ги вземем. И трето, коня го бях-
ме изтървали вече в реката, всич-
ко беше свършило. Отчитам, че
януари е бил болен човекът от
COVID-19, заради това е бил ня-

колко дни по болниците в Тур-
ция, платихме всичко на болни-
цата, всичко беше точно. Нещо
има сбъркано, аз такива мудни,
тромави играчи… Да кажеш, че е
един… Отборът ни е в насипно
състояние. Аз твърдя, че през
пролетта по-слаб отбор от на-
шия няма - в цялата ни измис-
лена Първа лига. Мога да се под-
пиша с двете си ръце. Момчета-
та от Локо (София) ни изтърваха
със "страшната" им селекция,
трябваше да ни бият 3:1 или 4:1
на "Васил Левски". Уникалната
селекцията на "царете", събрани
от кол и въже, седмица преди
това ги картотекираха и т.н. Не е
за първи път ЦСКА да пада от
този съперник (Левски), сигурно
няма и да е за последен, но дай
да видим последните пет години
тенденцията каква е. Аз като дой-
дох на "Армията", беше много не-

гативна за ЦСКА, сега е доста
положителна. И другата опоро-
ка: те правели бойкот, че еди-
кой си, еди-що си им бил казал
да правят. На мен треньор, кой-
то побеждава, не ми пречи. Как
ще ми пречи треньор, който по-
беждава? Не можаха да разбе-
рат някои с опорните точки, че
много мразя да падам на фут-
бол, сантасе и каквото се се-
тиш. Другото нещо - коренна раз-
лика в тези хора след втория ла-
гер в Банско - спукаха от ритане
тая топка. Другото - контузия
след контузия от подготовката зи-
мата. Не казвам кой е виновен,
казвам факти.  И последното не-
що - никой не го е гонил Стойчо
Младенов. Свършва мачът със
Славия - тръгвам си, правим сре-
ща на "Армията", час и половина
говорим… В крайна сметка наси-
ла можем ли да го държим. Да,

отчитам - икона на ЦСКА и т. н.,
но когато дойдоха дербитата,
трябва да благодарим на Алън
Пардю, че иначе нямаше кой да
ги изведе. Кой да вземем за пос-
ледните няколко мача? Тръгва си
човекът, окей, няма проблеми.
Трябва да се разбере едно нещо
- клубът е над всичко! Над Гри-
ша Ганчев. Да, той трябва да ува-
жава легендите си, аз несъмне-
но съм доказал, че го правя. Кол-
ко легенди има Байерн (Мюн-
хен)? Ако всички се наредят да
дават акъл, да са на хранилка?
Респект към големите личности на
ЦСКА, но в крайна сметка уважа-
ваме ли клуба, или не го уважа-
ваме? Когато не сме на заплата,
ни няма на мач. Не трябва да е
така. Всички с поне 100 мача имат
VIP карти, безплатни, да си спи-
рат колите, да се кефят на отбо-
ра или да страдат с отбора. ç

"Сините" искат 3 милиона
евро за Хосе Кордоба

21-годишният панамски национал Хосе Кордоба направи силен сезон с
екипа на Левски

Полузащитникът на Ботев
(Пловдив) и на националния от-
бор Тодор Неделев бе избран за
"Футболист на футболистите" за
сезон 2021/2022 в анкетата на
Асоциацията на българските фут-
болисти. В допитването гласуват
играчите от Първа и Втора лига -
българи и чужденци. Капитанът на
Ботев събра общо 318 гласа и
спечели за трети път, след като
беше победител и за сезоните
2017/2018 и 2018/2019. Втори

Òîäîð Íåäåëåâ ¹1 â àíêåòàòà "Ôóòáîëèñò íà ôóòáîëèñòèòå"
остана халфът на ЦСКА 1948 -
Ивайло Чочев с 281 гласа, а по-
четната тройка допълва Радослав
Кирилов от Славия с 268 гласа.
Футболист №1 на България за
2021 година Кирил Десподов (Лу-
догорец) завърши на четвърто
място с 220 гласа.

"Най-ценното нещо за всеки
футболист е да получи призна-
нието на своите колеги. Затова
тази награда ми е най-скъпа и
съм щастлив, че отново съм не-

ин носител. Благодаря на всич-
ки, които са гласували за мен и
разбира се, на моите съотбор-
ници и треньори, без които не
бих могъл да постигна нищо", за-
яви победителят в анкетата То-
дор Неделев.

За най-добър млад футболист
бе избран Филип Кръстев от Лев-
ски, който получи 415 гласа. За
най-добър треньор на първенст-
вото футболистите определиха
наставника на Левски Станимир

Стоилов. Той заслужи 424 гласа.
Това е четвърта награда в кари-
ерата на Стоилов, който до този
момент два пъти бе печелил ка-
то треньор на Левски и веднъж -
на Литекс.

Наградата за най-добра фут-
болистка заслужи Вероника Го-
цева (Барокко София), която из-
превари само с 2 гласа Яна Ди-
нева от Локомотив (Стара Заго-
ра). Гоцева печели приза за вто-
ри път в своята кариера.ç

29-годишният Тодор Неделев бе
избран за номер 1 от своите

колеги в професионалния футбол

Президентът на БФС Борислав
Михайлов връчи дипломите за УЕ-
ФА Про лиценз на общо 20 род-
ни специалиста на церемония,
състояла се в Бояна. Лицензите
дават възможност на треньорите
да ръководят елитни клубове както
в България, така и в цяла Европа,
а също така - и национални отбо-
ри на всички нива.  Специалис-
тите, завършили успешно програ-
мата са: Ангел Стойков, Алексан-
дър Тунчев, Живко Желев, Вален-
тин Илиев, Станислав Генчев, Ле-
вон Апкарян, Тодор Симов, Сашо
Ангелов, Юри Васев, Владимир
Манчев, Христо Арангелов, Малин
Орачев, Мирослав Косев, Петър
Костадинов, Константин Мирчев,
Светослав Петров, Тодор Живон-
дов, Веселин Великов, Димитър
Палазов и Мартин Кушев.ç

20 òðåíüîðè
ïîëó÷èõà ëèöåíç

Áåðáàòîâ â Òîï
10 íà Áàéåð

От стр.1
Интересно е, че зад Бербатов

в класацията се нареждат Тони Кро-
ос, Руди Фьолер, Бернд Шустер,
Хюн-Мин Сон, Щефан Кислинг, ко-
ито очевидно са оценени с по-ма-
лък принос за "аспирините".

За най-добър футболист в ис-
торията на Леверкузен е посочен
бразилецът Лусио, а челната тройка
се допълва от Улф Кирстен и Ми-
хаел Балак.  Пред българина в под-
реждането са още Бернд Шнай-
дер, Зе Роберто, Йенс Новотни,
Емерсон и Кай Хавертц.ç
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05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
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
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Давай, Астробой! - анимационен

филм
14.30 Герои с опашки - детски тв филм

/13, последен епизод/
15.00 Ранчото "Хартленд" - тв филм /4

сезон, 11 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории /п/
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно преда-

ване
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели - забавно-

познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Музика безкрай - музикално шоу/

п/
22.00 Марсилия - 8-сериен тв филм

/Франция, 2018 г./, 2 сезон, 1
епизод, режисьор Флоран Сири,
в ролите: Жерар Депардийо, Бе-
ноа Мажимел, Жералдин Паяс,
Надя Фарес и др. (16)

23.00 По света и у нас
23.25 Ханибал - тв филм /6 епизод/

(16)
00.10 Светът и ние /п/
00.30 100% будни /п/
02.20 Култура.БГ /п/
03.10 Туризъм.бг /п/
03.40 Ранчото "Хартленд" - тв филм /4

сезон, 11 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 Алексан-
дър Кадиев

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

комедийно шоу
13.30 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /

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

риал, с. 12
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,

с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

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

сериал, с. 3, еп. 42
21.00 Премиера: "Съни бийч" - сериал,

с. 2, еп. 10
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу

23.00 "Островът на Пиетро" - сериал, с.
3, еп. 4

00.10 "По средата" - сериал, с. 2, еп. 23
00.40 "Столичани в повече" - сериал,

с. 11, еп. 11
01.30 "Като на кино" - предаване за

кино
01.40 "Домашен арест" - сериал, с. 3,

еп. 4
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.40 "Буря от любов" /п./ - сериал,

с.12

bTV ACTION

05.15 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 9,
еп. 13

06.00 Анимационен блок: "Турбо" - се-
риал, еп. 15 - 18

08.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 9,
еп. 13

09.00 "Легендите на утрешния ден" -
сериал, с. 5, еп. 6

10.00 "Стрелата" - сериал, с. 7, еп. 2
11.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" -

сериал, еп. 2
12.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 14
13.00 "Фатален обмен" - трилър, крими-

нален, драма (САЩ, 2017), режи-
сьор Том Шел, в ролите: Линдзи
Хартли, Синти Уотроз, Валентина
Новакович, Виктория Конефол,
Джейсън-Шейн Скот и др.

15.00 Премиера: "Хуберт без Щалер" -
сериал, с. 9, еп. 16 (последен)

16.00 "Легендите на утрешния ден" -
сериал, с. 5, еп. 7

17.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 15
18.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" -

сериал, еп. 3
19.00 Часът на супергероите: "Стрела-

та" - сериал, с. 7, еп. 3
20.00 Екшън в 8: "Закон и ред: Специ-

ални разследвания" - сериал, с.
21, еп. 2

21.00 "Наркос" - сериал, еп. 3
22.00 Бандата на екшън: "Джона Хекс"

- фентъзи, екшън (САЩ, 2010),
режисьор Джими Хейуърд, в ро-
лите: Джош Бролин, Мегън Фокс,
Джон Малкович, Майкъл Фасбен-
дър, Уил Арнет, Уес Бентли и др.

23.45 "Наркос" - сериал, еп. 3
01.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" -

сериал, еп. 3
02.00 "Стрелата" - сериал, с. 7, еп. 3
03.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 15
04.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 5, еп. 7

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ -
сериал

06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал,
с. 13, еп. 7, 8

07.00 "Мистър Пибоди и Шърман" /п./ -
сериал

07.30 "Да живее крал Джулиън!" - сери-
ал, анимация, с. 2, еп. 25, 26

08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -
сериал

09.30 "Модерно семейство" /п./ - сери-
ал

10.00 "Всички мои мъже" - комедия,
драма, романтичен (САЩ, 2017),
в ролите: Рийз Уидърспун, Лейк
Бел, Майкъл Шийн, Нат Улф, Крис-
тин Уудс, Кандис Бъргън, Пико
Алекзандър 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./ - сери-

ал

16.00 "Татенца" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
17.30 "Комиците и приятели" - комедий-

но шоу (2019 есен)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 8, еп. 23,

24
19.00 "Модерно семейство" - сериал,

с. 10, еп. 21, 22
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал,

еп. 6
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7,

еп. 11
22.30 "Модерно семейство" /п./ - се-

риал
23.00 "Двама мъже и половина" - сери-

ал, с. 6, еп. 22, 23
00.00 "Всички мои мъже" /п./ - коме-

дия, драма, романтичен (САЩ,
2017)

02.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ -
сериал

03.00 "Шоуто на Николаос Цитири-
дис" /п./ - вечерно токшоу

03.30 "Комиците и приятели"  (2019 есен)
04.00 "Модерно семейство" /п./ - се-

риал

bTV Cinema

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

ал, с. 3, еп. 9, 10
08.00 "Въпрос на време" - романтичен,

фентъзи (Великобритания, 2013),
в ролите: Донъл Глийсън, Рейчъл
Макадамс, Бил Най, Линдзи Дън-
кан, Ванеса Кърби, Марго Роби,
Том Холандър и др.

10.30 "Случаите на Поаро" - сериал, с.
4, еп. 1

12.30 "Нашето мото е "Криза" - коме-
дия, драма (САЩ, 2015), в роли-
те: Сандра Бълок, Били Боб Тор-
нтън, Антъни Маки, Жоаким де
Алмейда, Ан Дауд, Скут Макнеъ-
ри, Зоуи Казан и др.

14.45 "Крал Артур: Легенда за меча" -
фентъзи, екшън (Великобритания,
САЩ, Австралия, 2017), в ролите:
Чарли Хънам, Анабел Уолис, Ей-
дън Гилън, Ерик Бана, Джуд Лоу,
Хърмони Корфилд, Джаймън Ха-
унсу, Кейти Макграт, Дейвид Бе-
към, Майкъл Макелхатън и др.

17.15 "Кодово име: Чистачът" - екшън,
комедия, криминален (САЩ,
2007), в ролите: Седрик Шоуме-
на, Луси Лиу, Николет Шеридан,
Марк Дакаскос, Калъм Кийт Рени,
Нийси Неш, Уил Патън и др.

19.00 "Дънди Крокодила" - приключен-
ски, фентъзи, комедия (Австра-
лия, 1986), в ролите: Пол Хогън,
Линда Козловски, Джон Мейлон,
Дейвид Кълпилил, Ричи Сингър,
Марк Блъм, Реджиналд ВелДжон-
сън

20.50 "Като на кино" - предаване за
кино

21.00 "След залеза" - екшън, комедия,
криминален (САЩ, 2004), в роли-
те: Пиърс Броснан, Салма Хайек,
Уди Харелсън, Дон Чийдъл, Нао-
ми Харис, Крис Пен, Майкълти
Уилямсън и др.

23.00 "Специален отдел Q: Пациент 64"
- криминален, психотрилър (Да-
ния, Германия, 2018), в ролите:
Николай Лий Коос, Фарес Фарес,
Йохане Луизе Смид, Сьорен Пил-
марк и др. [14+]

01.30 "Случаите на Поаро" - сериал, с.
4, еп. 1

03.30 "Те живеят в нощта" - кримина-
лен, драма (САЩ, 2016), в роли-
те: Бен Афлек, Ел Фанинг, Брен-
дън Глийсън, Ремо Джироне, Крис
Месина, Сиена Милър, Зоуи Сал-
дана, Крис Купър, Тайтъс Уеливър
и др. [16+]

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" - сериал
15.00 "Не ме оставяй" - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистич-

но шоу
17.00 "Откраднати мечти" - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" (нов се-

зон) - риалити
21.00 "Под прикритие" - сериал, се-

зон 2
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Хъдсън и Рекс" - сериал, сезон 1
23.30 "Слуга на народа" (премиера) -

сериал, сезон 2
00.00 "Престъпни намерения" - сериал,

сезон 13
01.00 "Военни престъпления" - сериал,

сезон 15
01.50 "Кобра 11: Обади се!" - сериал,

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

Êèíî Íîâà

06.15 "В кадър"
06.45 "Пролет: Радвай се на всеки миг"

- романтичен филм с уч. на Симо-
не Томала, Кристоф Орт, Кристо
Феркич, Йоханес Хершман /п/

08.45 "Лято в Саламанка" - романтичен
филм с уч. на Фернандо Корал,
Мануел Кортез, Патриция Аулиц-
ки, Адолфо Ассор , Сузан Хьоке,
Карлос Клаумансмьолер и др.

11.00 "Дъхът на живота" - романтична
драма с уч. на Андрю Гарфийлд,
Клеър Фой, Миранда Райсън, Том
Холандър, Ед Спилърс, Дейвид
Бътлър, Том Холандър, Бен Лойд-
Хюз, Камила Ръдърфорд и др.

13.30 "Холивудски новини"
14.10 "25-ят час" - драма с уч. на

Едуард Нортън, Филип Сиймур
Хофман, Бари Пепър, Росарио
Доусън, Ана Пакуин, Браян Кокс

17.00 "Казино "Роял" - екшън с уч. на
Даниел Крейг, Ева Грийн, Джуди
Денч, Джефри Райт, Мадс Микле-
сън,Катерина Мурино, Джанкар-
ло Джанини и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 15

21.00 "Четири сватби и едно погребе-
ние" - романтична комедия с уч.
на Хю Грант, Анди Макдауъл,
Кристин Скот Томас, Саймън Ка-
лоу, Джон Хана, Шарлот Коул-
ман, Роуън Аткинсън и др.

23.30 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 15 /п/

00.20 "Бърз или мъртъв" - уестърн с уч.
на Шарън Стоун, Джийн Хекман,
Ръсел Кроу, Леонардо Ди Каприо
и др.

Тв програма - четвъртък, 26 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, 21.00 ч., "След залеза" - екшън,
комедия, криминален (САЩ, 2004), в ролите:
Пиърс Броснан, Салма Хайек, Уди Харелсън,

Дон Чийдъл, Наоми Харис, Крис Пен,
Майкълти Уилямсън и др.

Времето
Днес ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се

развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в източ-
ната половина от страната и планинските райони ще има краткот-
райни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира
от запад-северозапад, ще се усили и ще бъде умерен, в Дунавската
равнина временно до силен. Максималните температури ще бъдат
между 28° и 33°, в София около 28°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. По-късно следо-
бед и вечерта на места, главно по северното крайбрежие, ще прева-
ли, в отделни райони и с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от юг-
югоизток, който следобед ще се ориентира от запад-северозапад и
ще се усили до умерен. Максимални температури на въздуха ще са в
широки граници - от 21° до 30°. Температурата на морската вода е
15°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. Над планините преди
обяд ще бъде слънчево, но в следобедните часове на много места ще
има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен до силен
северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200
метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 15°.   НИМХ/БТА
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Победителите на наградите
"Аскеер" за 2022 г. бяха обявени
на официална церемония в
театър "Българска армия".
"Опашката" от Захари Карабаш-
лиев бе отличена за най-добро
представление. Сред режисьо-
рите статуетка спечели Диана
Добрева ("Коприна").

Най-добри актьори в главни
роли са Малин Кръстев и
Мария Каварджикова. Те бяха
отличени за участието си в
"Една испанска пиеса". В
категорията за съвременна
драматургия "Аскеер" взе
Александър Секулов за "Наро-
дът на Вазов".

Цветана Манева получи
Голямата награда за цялостен
принос към театралното изкуст-
во "Аскеер 2022". "Това, за
което ме награждавате, осмис-
ли съществуванието ми в
театъра", посочи Манева. Тя
изрази своята благодарност и
към своите колеги от различни
театри в страната, на чиито
сцени е играла.

Почетен "Аскеер" на сцената
в театър "Българска армия"
получи актрисата Меглена

Грамотността ще е те-
мата на 15-ото издание
на Пролетния базар на
книгата. Изложението се
открива открито офици-
ално на 30 май в 11.00 ч.
пред Националния дво-
рец на културата (НДК),.
Събитието ще продължи
до 5 юни.

Рекорден брой изда-
тели от цялата страна ще
вземат участие в базара
тази година. Над 15 хи-
ляди книги ще бъдат
представени на четящи-
те. Те ще бъдат разпре-
делени по издателства в
над 60 шатри.

Акцент на Пролетния
базар на книгата ще бъ-
де петият Софийски меж-
дународен литературен
фестивал за деца и мла-
дежи. Той ще разполага
със самостоятелно обо-
собена сцена с програ-
ма, целяща повишаване
интереса към литература-
та и четенето. ç

Ãðàìîòíîñòòà
å ôîêóñúò
íà Ïðîëåòíèÿ
ïàíàèð
íà êíèãàòà

Галерия
„Петко Чурчулиев“
стана на 60
Галерия "Петко Чурчулиев"
в Димитровград е създа-
дена на 24 май преди
60 години. За празника е
уредена изложба "Запазе-
на марка", каза кураторът
й Минко Атанасов:
"Идеята на тази изложба
е да събере всички
запазени знаци, фирмени
надписи, емблеми, лога и
марки, които са създава-
ни за Димитровград и за
Хасково в периода
началото на 60-те до
края на 90-те години".
Един от творческите
сътрудници е Тома Гълов,
докторант в катедра
"Плакат и визуална
комуникация" в НХА.

„Златната липа“
стартира в Стара Загора
В Стара Загора летните
фестивали и празници
започва с откриването на
Международния филмов
фестивал за ново евро-
пейско кино "Златната
липа" на 28 май. Поради
големия интерес, освен
традиционните сцени на
операта и Регионална
библиотека "Захарий
Княжески", прожекции ще
има в "Културен център
Стара Загора", като
всички ще са безплатни.
Предлагат се 43 заглавия
на нови филми и съпътст-
ващи инициативи до 1
юни. От 9 до 11 юни е
очакваният Джаз форум -
Стара Загора.

Íàêðàòêî

�
„Ñîôèÿ õàðòèåí àðò ôåñò“
ñòàðòèðà íà 3 ìàé

Ìàðèÿ Êàâàðäæèêîâà è Ìàëèí Êðúñòåâ

Премиерата e на 3 юни
от 19.00 ч. в "Каса Либри",
издателство "Колибри".

Книгата е оформена с
илюстрации на Сандро Бо-
тичели и калиграфия на
Костадин Кокаланов. "До-
като пише своята творба,
Данте гради и обогатява ли-
тературния италиански
език. В много случаи той
създава нови думи, за да
даде израз на страховити-
те си видения, неподатли-
ви на наличните към мо-
мента езикови възможнос-
ти. Сложната, центробеж-
на иносказателност на по-
емата се проявява още в
началната песен на "Ад". За

Картината "Бара-
ката за захар" от
Ерни Барнс бе про-
дадена на търг на
"Кристис" за 15,3
млн. долара - 76
пъти повече от
предварителната
оценка от 200 хиля-
ди долара.

Цената й над-
хвърля тази за
произведения на
Сезан, Моне и Де
Кунинг. "Бараката за
захар" е нарисувана
през 1976 г. Тя
показва разгореще-
ни танцуващи мъже
и жени, забравили
всичко в ритъма на

Êàðòèíà íà Åðíè Áàðíñ -
çâåçäà íà òúðãà çà
èçêóñòâî íà „Êðèñòèñ“

да възпроизведе възмож-
но най-точно ритъма на
Дантевата творба, Кирил
Кадийски следва оригинал-
ния петостъпен ямб и тер-
цините, възпроизвежда
структурата, разработена
от Данте, която той довеж-
да до съвършенство и коя-
то е истинският двигател на
повествованието. В своята
поетическа версия, съблю-
давайки ритъма и т. нар.
тройна рима (terza rima) на
оригинала, Кадийски ни
позволява да открием сло-
весната красота, изобрета-
телната сила и съвремен-
ното звучене на този ше-
дьовър", казват издателите.

ñà íîñèòåëèòå íà „Àñêååð“-èòå çà âîäåùè ðîëè

Ïîåòúò Êèðèë Êàäèéñêè ùå ïðåäñòàâè íîâ ïðåâîä íà ïúðâàòà
÷àñò îò „Áîæåñòâåíà êîìåäèÿ“ íà Äàíòå Àëèãèåðè - „Àä“

музиката. Ърни
Барнс е известен
именно с това -
пресъздава умело
фигури в движение.
Картината е на
корицата на албума
I Want You на
Марвин Гей и е
използвана през
четири сезона на
сериала "Добри
времена".

"Картината пре-
дава ритъма, така
че преживяването
се предава на чо-
века, който я съзер-
цава", казва самият
Барнс. "Показва, че
афроамериканците

използват ритъма,
за да намаляват
физическото напре-
жение." Купувач на
"Бараката за захар"

е предприемачът
Бил Пъркинс, който
наддава на място в
Ню Йорк срещу още
22-ма души по

телефона. "За някои
слоеве в Америка тя
е по-известна от
"Мона Лиза", обяс-
нява той. ç

Най-ранният превод от
1906 г. е дело на Констан-
тин Величков. Впоследст-
вие има опити на Кирил
Христов, Любен Любенов,
Иван Иванов. Данте Алиги-
ери е италиански поет, пи-
сател и политически деец,
роден във Флоренция през
1265 г. и починал в Равена
през 1321 г. Произхожда от
видно флорентинско се-
мейство, изиграло важна
роля в живота на града.
След възшествието на чер-
ните гвелфи Данте е осъ-
ден и принуден да напусне
родния си град. По време
на изгнанието си написва
"Божествена комедия". ç

Караламбова. Актрисата отпра-
ви специални благодарности на
колежката си Елена Райнова.
"Аз искам тя да бъде тук до
мен, защото тя е човек, който
неизменно е бил с мен от
първия ден на следването ми в
театралната академия и от
първия ден в този театър".

Награди "Аскеер" получиха
сдружение "Суматоха"  (в кате-
горията "Изгряваща звезда" за
"Въпреки живота, всичко е лю-
бов"), Лили Шомова (в категори-
ята за поддържаща женска ро-
ля в "Госпожица Юлия"), Юлиан
Вергов (в категорията за под-
държаща мъжка роля в "Наро-
дът на Вазов"), Мира Каланова
(в категорията "Сценография" за
"Коприна"), Марина Райчинова
(в категорията "Костюмография"
за "Коприна"), Николай Иванов
(в категорията "Театрална музи-
ка" за "Шахнаме: Сказание за
Зал") и "На живо" (в категорията
"Моноспектакъл"). Фондация
"А'Аскеер" раздаде отличия за
31-ва година. Церемонията
премина под надслова "Урок по
български". Водещ на вечерта
бе актьорът Веселин Ранков. ç


