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Свободата
на печата
е майка
на всички
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политика 6
Статия на президента на Руската федерация Владимир Путин
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Служебният министър на
младежта и спорта Андрей
Кузманов ще присъства на
официалната церемония
по откриването на 32-
рите летни олимпийски
игри на 23 юли в Токио и
ще изрази подкрепата си
към българските олимпий-
ци. Той ще има официална
среща с Коичи Хагиуда -
министър на образование-
то, културата, науката и
технологиите на Япония,
на която ще бъде обменен
опитът на двете държави
в областта на политиката
за младежта и спорта и
ще бъдат обсъдени
възможностите за бъдещо
сътрудничество. ç

До 22 юли близо 5,5
милиона китайци са
подписали онлайн отворе-
ното писмо, което призо-
вава СЗО да разследва
американската биолабо-
ратория Форт Детрик, и
броят им продължава да
се увеличава. Призивът
им получи и подкрепа от
медиите на различни
страни. Руската "Спутник"
коментира, че Вашингтон
трябва да направи
разследване на своята
биолаборатория, за да се
предотвратят потенциални
епидемии. Филипинската
"Манила таймс" подчерта,
че в лабораторията Форт
Детрик се пазят множест-
во вируси, като този на
ебола, едра шарка, SARS,
MERS и коронавируса. ç

случая не става
дума за българско-
то цирково изкуст-
во, което въпреки
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"Аз не видях поли-
цаи да бият мирно про-
тестиращи граждани, а
видях бити полицаи." С
подобен бисер учуди
пленарната зала бив-
шият министър на вът-
решните работи от
ГЕРБ Младен Маринов
от трибуната на Народ-
ното събрание по вре-
ме на дебатите за съз-
даване на временна ко-
мисия за насилието над
участници в миналого-
дишните летни протес-
ти.

По-късно по предло-

зависи дали ще го приемат, коментира
финансовият министър Асен Василев.
Актуализацията на пенсиите, както и
залагането на други разходи, става
възможно заради очаквания ръст на
приходите в хазната. България чака
авансово плащане по линия на Нацио-
налния план за възстановяване и устой-
чивост, както и по-високи приходи в
НАП и митниците покрай повишена
събираемост. Разчетите са, че плюсът в
хазната ще възлезе на 2 млрд. лв. Срещу
тези допълнителни приходи правителст-
вото предлага да се извършат разходи за
1,8 млрд. лв.  575 млн. лв. е допълнител-
ният транш за покриване на разходите в
социалната система. С тях ще бъде
финансирана актуализацията на пенсии-
те, която ще е най-голямата от идването
на ГЕРБ на власт през 2009 г.
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В
държавата продължава да
е на световно ниво. Иде
реч за новоизбраните
народни представители.
Които на първото си
редовно заседание ни
поднесоха още от също-
то... Цял ден слушахме
скандали за учредяването
на анкетни комисии,
прозвуча срамното
признание (а не лапсус!)
на бившия вътрешен
министър Младен Мари-
нов, че полицията при
ГЕРБ се е ползвала за
политически цели.
Очевидни са страхът на
ГЕРБ от разкриване на
истината за побоя над
протестиращите и нерег-
ламентираните подслуш-
вания и смехотворният
опит същият ексминистър
да… разследва сам себе
си, който бе отхвърлен от
депутатите. Звучаха и
изтърканите обиди и
заяждания, деленето на
"нови", на "протестъри" и
на "статукво" - сякаш
предизборната кампания
се пренесе в пленарната
зала.

Но това ли е дневният
ред на българина!?
Страната ни е най-
бедната в Европа, демог-
рафската катастрофа е
ужасяваща, работещите
бедни изнемогват, върлу-
ват спекула и ценови шок
с тока, парното, храните,
лекарствата... България е
последната държава в ЕС
без План за възстановя-
ване, а безропотното
съгласие на ГЕРБ с
"началствата" около
Зелената сделка ще
ликвидира десетки хиляди
работни места.

На този тъжен фон
редица депутати ни
поднасят кръчмарска
реторика и процедурни
хватки. Как да се върнат
дебатът за политики и
визии, парламентаризмът
и високият рейтинг на
Народното събрание!?
Надеждата е в едно.
Служебните министри
изработиха адекватен
План за възстановяване и
предложиха конкретна
пенсионна реформа,
която да извади българс-
ките пенсионери над
линията на бедност след
1 октомври. С решителни
действия бе пресечен
купеният вот, а мургавите
ни събратя, свикнали да
гласуват под строй срещу
"стимули", изгубиха
интерес, не отидоха до
урните и... ГЕРБ изгуби
изборите.

инималната пенсия от 1 октомври 2021
г. се вдига от 300 на 340 лв., като за
достигане на линията на бедност от 369
лв. ще се дадат добавки на всички
пенсионери без допълнителни доходи.
Всички пенсии ще бъдат актуализирани
чрез завишаване на коефициента за
всяка година осигурителен стаж от 1,2
на 1,35. Социалната пенсия също се
увеличава - от 158 на 170 лв. Макси-
малната пенсия се вдига от 1440 на
1500 лв. От октомври обаче отпада
добавката от 50 лв. към пенсиите заради
ковид кризата и септември ще бъде
последният месец, в който тя ще се
изплаща. Това предвижда изготвеният от
служебното правителство проект за
актуализация на държавния бюджет за
2021 г. Документът е представен на
срещи с 5 партии в парламента, от тях
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от 1 октомври

< 4

жение на БСП НС гла-
сува Маринов да не бъ-
де включен в комисия-
та, което стана повод
ГЕРБ да напусне зала-
та, а другият предло-
жен от бившата власт
за комисията Тома Би-
ков си направи отвод.
Бившият вътрешен ми-
нистър бе отхвърлен
със 132 гласа от депу-
татите, защото влиза в
конфликт на интереси,
тъй като е бил начело
на МВР в периода, в
който комисията ще
разследва. < 2

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

< 2
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Народното събрание
гласува за създаването
на временна комисия за
миналогодишните събития
около лятната резиденци-
ята на "Росенец". "За"
гласуваха 193-ма народни
представители, 1 беше
против, а 12 се въздържа-
ха. Дълъг спор и остри
реплики между депутати-
те предизвика точката за
създаването на комисия-
та, предложено от "Де-
мократична България",
съобщи "Нова телевизия".
Временната комисия за
целия комплекс беше
очаквана с голямо вълне-
ние особено от ГЕРБ, да
се надяваме, че ще
подкрепят. Но тук е
въпросът за бездействие-
то на българските инсти-
туции, каза един от
вносителите - Христо
Иванов. Ние също сме за
разкритие на факти и
обстоятелства, но сме
против лицемерието да
говориш за един магист-
рат, а да не говориш за
друг, да говориш за едни

Äåïóòàòèòå ñúçäàäîõà âðåìåííà
êîìèñèÿ çà Ðîñåíåö

За първи път ВСС - "правител-
ството на съдебната власт", обсъж-
да предсрочното освобождаване на
един от тримата първи в съдебна-
та система - при това сезиран от
представител на изпълнителната
власт.

Миналия петък Янаки Стоилов
едновременно внесе искането и
свика Висшия съдебен съвет. Ис-
кането е над 100 страници - мо-
тиви плюс приложение, съдържа-
що публикации от наши и чужди
медии и прессъобщения на про-
куратурата. С тях вътрешният ми-
нистър Бойко Рашков аргументи-
ра твърденията си, че с действи-
ята или бездействията си Иван Ге-
шев е уронил престижа на съдеб-
ната власт и е нарушил Етичния
кодекс на магистрата. На послед-
ното си преди лятната ваканция
заседание Пленумът на Висшия
съдебен съвет обсъжда искането
на служебния правосъден минис-
тър за предсрочно прекратяване
мандата на главния прокурор
Иван Гешев. В основата на иска-

ÂÑÑ îáñúæäà èñêàíåòî çà ïðåäñðî÷íî ïðåêðàòÿâàíå íà ìàíäàòà íà Ãåøåâ

ДАНС, КПКОНПИ и прокурату-
рата проверяват депутата от ГЕРБ
Лъчезар Иванов по сигнал дали
няма пране на пари при реали-
зирана от него голяма печалба
от продажба на акции. Това твър-
ди в своя публикация "Свободна
Европа".

Депутатът е извършвал кон-
султантска дейност за американ-
ска компания, която разработва
лекарствени продукти. Вместо
възнаграждение в пари той е по-
лучавал акции на дружеството.
Няколко години по-късно депу-
татът продава част от акциите си
на борсата и реализира голяма

за едни зависимости, а
не против други. Ще се
борим с това лицемерие
и в тази връзка ще пред-
ложим тази комисия да
разшири обхвата си с
други случаи, каза Йор-
дан Цонев от ДПС. След
което от ДПС предложиха
в комисията да влезе и
полуостров Буджака в
Созопол, включително и
това дали се изливат
фекални води от къщата
на бизнесмена Иво Про-
копиев в морето.

Ако искате да си
направите комисия за
Буджака, нека е отделна.
Ние искаме отделна за
"Росенец", защото там,
вие от ДПС и ГЕРБ,
събрахте модела "Доган-
Борисов", припомни Иво
Мирчев. В крайна сметка
идеята за разширяване
на обхвата на комисията
не беше приета, но сама-
та комисия ще започне
работа.

Със 199 гласа "за"
депутатите създадоха
временна комисия, която

ще  разследва всички
обстоятелства при използ-
ването на сълзотворен газ
и употребата на сила и
помощни средства от
страна на МВР срещу
протестиращи граждани
по време на  протестите
на 10 юли и 2 септември
миналата година. Комиси-
ята ще разследва и при-
лагането на СРС-та спря-
мо протестиращи гражда-
ни, опозиционни лидери и
членове на политически
партии от опозицията.
Искането на ГЕРБ - в
обхвата на комисията да
се включат и действия на
протестиращите  срещу
служители на МВР и
незаконни подслушвания
от страна на служебното
правителство по време на
предизборната кампания
за 46-ия парламент, беше
отхвърлено. Комисията ще
търси доказателства и ще
представи тези, които

вече е събрала, каза
Николай Хаджигенов. Да
съберем доказателства,
да разкрием извършените
престъпления, да го
направим, забележете,
максимално публично,
защото това е нещо,
което трябва да се знае.
Ние дължим на български-
те граждани това, и това,
забележете, не е реван-
шизъм. Не, така би тряб-
вало да изглежда право-
съдието в една нормална
държава. Все още ние не
сме, макар че тръгнахме с
бавни стъпки в тази
посока.  Втори въпрос,
който ще разгледа същата
тази комисия, са незакон-
ните подслушвания, из-
вършени от всевъзможни
отдели и отделчета от
МВР, ДАНС и в съучастие-
то на прокуратурата и
Специализирания съд, по
разпореждане на главния
прокурор. ççççç
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нето на Янаки Стоилов е сигнал
от колегата му - вътрешния ми-
нистър Бойко Рашков, коменти-
ра БНР. Според Рашков главният
прокурор неправомерно е опо-
вестявал данни от СРС-та. Осо-
бено внимание е обърнато и на
акцията на прокуратурата в пре-
зидентството, след която започ-
наха и протестите миналата го-
дина. Разгласяване на данни от
досъдебни производства, което
представлява нарушение на член
32 и 33 от Закона за специални-
те разузнавателни средства. На
28 януари 2020 година по раз-
пореждане на Иван Гешев са пуб-
ликувани извадки от постанов-
ление и звукозаписи, придобити
чрез СРС на разговор между пре-

зидента и командващия Военно-
въздушните сили. На 14 юли
2020 година по разпореждане на
Иван Гешев прокуратурата е опо-
вестила данни, придобити чрез
СРС по  отношение на други ли-
ца, пише в доклада. Главният про-
курор определи сигнала като
"юридическо нищо", в което лип-
сват факти, а има само интерп-
ретации. Гешев допълни, че за
пръв път бяха повдигнати обви-
нения на действащ министър от
действащо правителство и дейс-
тващ зам.-министър, както и - тук
е моментът да уточня, това, кое-
то каза господин Стоилов,  из-
ползвам на европейския термин
"замразени средства" - активи за
около 3 млрд. лв., което също е
безпрецедентно за новата ни ис-
тория. Дали тези активи, на гос-
подин професор Стоилов му е
много ясно, са отнети е проблем
на българския съд, господин Сто-
илов, и на работата на КПКОНПИ,
обвинява обвинител номер едно.
По-рано министър Стоилов опре-

дели заседанието като лично из-
питание и тест за самостоятел-
ност на ВСС. Според него данни-
те и фактите са ясни. И за мен
колкото по-бързо и по-ясно прик-
лючи тази процедура, е по-доб-
ре, тъй като тя не трябва да съз-
дава нестабилност в прокурату-
рата, не трябва да създава впе-
чатление за протакане на нещата
с оглед на други политически раз-
вития. Така че, според мен, всич-
ко, което е представено, трябва
да бъде аргументирано и по него
трябва да има произнасяне, обяс-
ни министър Стоилов. Обсъжда-
нето беше точка първа в дневния
ред, а прогнозите са искането да
не събере подкрепа. И въпреки то-
ва, според автора му - вътрешни-
ят министър Бойко Рашков, то не
е удар във въздуха, а удар в полза
на демократичното устройство в
нашата страна, който ще остави
следа и ще предизвика промени,
които ще докарат държавата на ед-
но по-високо ниво в нейното де-
мократично устройство. ççççç

печалба - 1 милион и 600 000
долара.

Иванов положи клетва като
народен представител от ГЕРБ за
шести пореден път, а от години
той демонстрира близост с ли-
дера и доскорошен премиер Бой-
ко Борисов, като дори бе обя-
вен за негов личен лекар.

По думите му, подписвайки
консултантския договор с
Enzolytics, той е получил възмож-
ност да се сдобие с 20 млн. ак-
ции на компанията на фиксира-
на цена от 0.0001 долара за ак-
ция, с които обаче не е могъл да
търгува веднага на борсата.

"През 2018 г. съм получил ак-
циите, които, не знам доколко
знаете, се блокират, когато ги по-
лучиш - смисъл, когато подпи-
шеш договора, не ги реализираш
веднага на финансовите пазари",
уточни Иванов, допълвайки, че
това е причината да не ги посо-

чи в имуществената си деклара-
ция за въпросната година.

Те не фигурират и в деклари-
раното от него имущество за
2019 и 2020 г., но той твърди,
че е отчел печалбата от тях, за-
едно с останалите му дялове от
компанията.

Моментът, в който наетият от
него посредник започва да тър-
гува акциите му, съвпада със скок
на Enzolytics на нюйоркската бор-
са . По данни в сайта
Yahoo!Finance от края на 2018 г.
до днес има поскъпване от бли-
зо 500 пъти на тези акции.

Иванов обяснява покачване-

то на акциите с напредъка на про-
ектите, по които е ангажиран.
Става въпрос за имуностимула-
тор, както и за препарат срещу
рак на яйчниците и простатата,
получил лиценз в САЩ и предс-
тои да бъде произвеждан в Бъл-
гария.

По информация на "Свободна
Европа" от източници, запознати
с проверката, депутатът не е
обяснил ясно пред комисията в
какво се е състояла консултант-
ската му дейност, нито е предс-
тавил документи, удостоверява-
щи конкретната му работа за
американската компания. ççççç

"Има такъв народ"
разговарят с всички
без ГЕРБ
 "Има такъв народ" ще изпрати
покана за консултации за
бъдещ кабинет до всички
партии, но без ГЕРБ, съобщи
сценаристът Филип Станев,
който бе избран за депутат от
политическата сила.
По думите му срещите ще се
проведат в петък, събота и
неделя. Той обаче не даде
никакви подробности кои ще
са основните теми по време на
разговорите, коментира
Топновини.бг. Такъв е смисълът
на демокрацията и тези
разговори трябва да се водят
тук в българския парламент.
Ние сме длъжни да поканим
всички, за да ги чуем, обяви
Станислав Балабанов от "Има
такъв народ". Според него
срещите ще са публични и
трябва да са практични. В
името на желанието на
гражданите за стабилност се
налага да се проведат тези
консултации, допълни Филип
Станев в отговор на въпрос
защо са поканили и ДПС.
Според него всичко, което се е
случило в последните години в
България, в това число и в
икономически план, е заслуга
на ГЕРБ и те няма как да бъдат
поканени.

Íàêðàòêî

:

От стр. 1

Бяха разкрити десетки
милиарди, раздавани от
джипката неефективно,
непрозрачно и в аванс.
Така има шанс в хазната
да се върнат поне част от
парите, с които да оттлас-
нем България от мизерия-
та. Служебният кабинет
върши ефективно цялата
работа, която очакват
хората, и неговата посока
и ефективност просто
трябва да се продължат
от едно редовно прави-
телство. Затова народът
харесва правителството и
вярва на своя президент!

Уважаеми депутати,
примерът е пред Вас,
толкова ли е трудно да
излъчите печеливш за
България отбор и да
върнете достойнството и
благоденствието на стра-
ната ни?

Îòíîâî
ëè öèðê?
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"За момента има неофи-
циални разговори, очаква-
ме и официална покана за
такива от името на "Има
такъв народ".  Предпола-
гам, че те ще бъдат пое-
тапни с всяка една партия
в съботния ден, тъй като и
нямаме много време. Ако
президентът връчи манда-
та в петък, ще имаме
точно една седмица да
видим дали ще имаме
сили да водим диалог,
чрез който да се стигне и
до правителство." Това
заяви депутатът от ПГ на
"БСП за България" Стоян
Мирчев в ефира на "Нова
телевизия", който опреде-
ли като нещо положително
факта, че се започват
разговори. "Промяната на
модела става по този
начин, тъй като няма нито
една партия със 121 гла-
са", допълни той.

"Промяна става чрез
политики, които, като
седнем на масата за
преговори, ще видим дали
можем да приложим. От
една страна, имаме своите

Ñòîÿí Ìèð÷åâ: Äà âúðíåì
ïàðëàìåíòàðèçìà è äà ìàõíåì
êîðóïöèÿòà îò çàêîíèòå

Íà òîçè äåí

�

Събития

� 1881 г. - Учредена е Меж-
дународната федерация по гимнас-
тика - първата международна спор-
тна федерация.
� 1929 г. - Фашисткото пра-

вителство на Италия забранява
употребата на чужди думи в итали-
анския език.
� 1942 г. - Процес срещу ЦК

на БРП: на Гарнизонното стрелби-
ще в София са разстреляни Антон
Иванов, Никола Вапцаров, Антон
Попов, Петър Богданов, Георги Мин-
чев и Атанас Романов.
� 1952 г. - Създадена е Евро-

пейската общност за въглища и сто-
мана - първообраз на днешния ЕС.
� 1952 г. - Под ръководство-

то на генерал Мохамед Нагиб и Га-
мал Абдел Насър е извършен дър-
жавен преврат в Египет, при който
е детрониран крал Фарук.
� 1974 г. - В Гърция е свалена

от власт военната хунта на черни-
те полковници.
� 2014 г. - Министър-предсе-

дателят Пламен Орешарски депо-
зира оставката на правителството
си.

Родени

� 1892 г. - Хайле Селасие,
император на Етиопия
� 1899 г. - Густав Хайнеман,

президент на ФРГ
� 1914 г. - Борис Велчев, бъл-

гарски антифашист и политик, член
на Политбюро и секретар на ЦК на
БКП от 1962-1977 г.
� 1957 г. - Тео ван Гог, холан-

дски режисьор
� 1973 г. - Моника Люински,

американска стажантка в Белия
дом, обвинила президента Клинтън
в сексуален тормоз

Починали

� 1885 г. - Юлисис Грант, 18-
и президент на САЩ
� 1901 г. - Васил Друмев,

български духовник
� 1948 г. - Дейвид Уорк Гри-

фит, американски режисьор
� 1966 г. - Монтгомъри Клифт,

американски актьор
� 1999 г. - Хасан II, крал на

Мароко
� 2002 г. - Катя Паскалева,

българска актриса
� 2011 г. - Ейми Уайнхаус,

английска певица

предложения, за които ще
се борим, като това да
увеличим доходите на
хората и да преизчислим
пенсиите. От друга страна,
имаме червени линии, с
които няма как да се
съгласим - като приватизи-
ране на ББР и концесио-
ниране на автомагистрали-
те", категоричен бе социа-
листът. По думите му
трябва да се намери
пресечната точка, където
някои от предложенията

Îáðàçúò íà
áúäåùèÿ
ïðåìèåð òðÿáâà
äà å îòðèöàíèå
íà ïðåäèøíèÿ,
ñìÿòà ßâîð
Áîæàíêîâ

да бъдат удовлетворени,
но и някои от предложени-
ята на ИТН да останат за
друг период.

Много важно за левица-
та е да се възвърне истинс-
кият парламентаризъм,
както и да се изкара
корупцията от законите.
"Последните 12 години от
ГЕРБ направиха така, че в
България корупцията да е
законна", заяви Стоян
Мирчев.

Според депутата от ПГ

на "БСП за България" Явор
Божанков в политиката има
място за младите хора, но
неговото послание към тях
е, че трябва да се отърсят
от клишето, че политиката
чака младите хора. "Всъщ-
ност политиката е едно
враждебно място, една
трудна среда и младият
човек трябва да се настрои
за сериозна битка, за да
намери своето място",
заяви социалистът в ефира
на "България он еър".

Явор Божанков беше
категоричен, че образът на
бъдещия премиер трябва
да е отрицание на предиш-
ния. "Винаги сме казвали,
че трябва да сменим
модела на управление.
Изпълнителната власт и
министрите са служители
на народа, а представител
на народа са народните
представители. Ние предс-
тавляваме суверена, наша-
та работа е да контролира-
ме министрите, когато не
си свършат работата да
изберем нови", заключи
социалистът. ççççç

Ще участваме в разговори по
покана на "Има такъв народ".

Това каза лидерът на БСП по
време на брифинг в Народното съб-
рание, предаде репортер на Аген-
ция "Фокус".

"Днес получихме две покани. Ед-
ната е от президента Радев за кон-
султации с ПГ на "БСП за България"
утре в 11.30 ч., на която ще се
отзовем и ще кажем нашата пози-
ция по отношение на процедурите
и позиции, предстоящи в следва-
щите дни. Получихме и втора по-
кана -  от "Има такъв народ" за
консултации за формиране на пра-

ÁÑÏ ùå ó÷àñòâà â ðàçãîâîðèòå ñ "Èìà
òàêúâ íàðîä", ÷àêà äåáàò çà ïîëèòèêè

вителство в Република България.
Тази среща ще бъде в събота, тук
в парламента. Ние сме готови за
диалог и смятаме, че в тази ситу-
ация разговорите между парла-
ментарните групи са необходими,
дори и задължителни, за да наме-
рим най-верния път. Излъчваме
контактна група", каза тя и уточ-
ни, че групата се ръководи от нея.

"Ще участваме в тези разго-
вори по покана на "Има такъв
народ". Всичко, което ще се слу-
чи в събота в тези разговори, ще
бъде публично и след тях те ще
бъдат отнесени към нашия колек-

тивен орган - Националния съвет
на БСП. При нас тези решения се
вземат от колективните органи",
каза още Корнелия Нинова.

"Надяваме се, че тази първа
среща няма да е последна. За
всичко ще бъдете информирани",
допълни още лидерът на БСП. Тя
уточни, че БСП е поканена в съ-
бота в 14.00 ч. на консултации с
"Има такъв народ" в парламента.

Корнелия Нинова заяви, че
БСП очаква от партията, която ги
е поканила, да изложи своите
виждания, приоритетите, за кои-
то да говорят.ççççç

Националният съвет на Бъл-
гарската социалистическа партия
обявява, че започва набирането
на предложения за определяне
на носителя за 2021 г. на Награ-
дата на НС на БСП за политичес-
ка журналистика и публицистика

„Георги Кирков - Майстора“.
Съгласно статута на наградата, за нейни носители

могат да бъдат предлагани журналисти и публицисти,
които последователно отстояват левите идеи в полити-
ческия, икономическия, социалния и духовния живот на
обществото; имат съществен принос за популяризиране
на политиката и за разширяване на влиянието на БСП и
левицата в обществото; посветили са своите творчески
изяви на значими обществени проблеми; с изявите си
защитават националното достойнство и силата на леви-
те политически и социални идеи, проявяват висок чо-

ÍÀÃÐÀÄÀ ÍÀ ÍÑ ÍÀ ÁÑÏ ÇÀ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÀ
È ÏÓÁËÈÖÈÑÒÈÊÀ „ÃÅÎÐÃÈ ÊÈÐÊÎÂ – ÌÀÉÑÒÎÐÀ“

вешки и професионален морал.
Право да бъдат предложени за участие в конкурса

имат български журналисти, публицисти, писатели, учени
и общественици, които през последните години имат
редовни изяви в българските печатни и електронни ме-
дии и разработват значими за обществото, БСП и ле-
вицата проблеми.

Право да номинират кандидати за носители на награда-
та имат комисиите и съветите на НС на БСП, общинските/
районните и областните съвети на БСП, ръководствата и
творческите колективи на средства за масова информа-
ция, творчески организации и съюзи, изявени журналисти
и публицисти.

За всеки номиниран за наградата до 23 юли 2021 г. в
НС на БСП трябва да бъде изпратено на материален и
електронен носител мотивирано предложение, придруже-
но с биографична и  творческа справка за кандидата. Всички
номинации ще бъдат разгледани от комисия на НС на БСП,

в която са включени досегашни носители на наградата,
председатели на творчески съюзи и представители на НС
на БСП, главни редактори, директори и издатели на пар-
тийни медии. Предложението на комисията за определя-
не на носителя на наградата ще бъде внесено за утвърж-
даване в ИБ на НС на БСП до 26 юли 2021 г. Носителят
за 2021 г. на Националната награда за политическа жур-
налистика и публицистика „Георги Кирков - Майстора“ ще
бъде обявен на 1 август - в навечерието на Празника на
БСП - 2 август и на годишнината от рождението на Георги
Кирков (15 август 1867 г.).

За повече информация и справки за конкурса се об-
ръщайте към:  Чавдар Савов, София 1000, ул. „Позитано“
№20, на телефони 0884 500998 и 028107219

Документите с предложенията за номинираните се вна-
сят на материален носител в отдел „Деловодство“ на НС
на БСП и на електронен носител на е-mail
kulturaimedii@abv.bg до 23 юли 2021 г. включително.



ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ 23.07.2021
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

Âñè÷êè ïåíñèè ùå áúäàò àêòóàëèçèðàíè
÷ðåç çàâèøàâàíå íà êîåôèöèåíòà çà âñÿêà
ãîäèíà îñèãóðèòåëåí ñòàæ îò 1,2 íà 1,35
Нито един български

пенсионер с пенсия за
стаж и възраст няма да
получава от октомври
сума под линията на
бедност - 369 лв. Минимал-
ната пенсия се вдига от
300 на 340 лв. от тази
дата, като за достигане на
линията на бедност от 369
лв. ще се дадат добавки
на всички пенсионери без
допълнителни доходи.
Всички пенсии ще бъдат
актуализирани чрез зави-
шаване на коефициента за
всяка година осигурителен
стаж от 1,2 на 1,35. Соци-
алната пенсия също се
увеличава - от 158 на 170
лв. Максималната пенсия
се вдига от 1440 на 1500
лв. С това обаче от октом-
ври добавката от 50 лв.
към пенсиите заради
ковид отпада и септември
ще бъде последният ме-
сец, в който тя ще се
изплаща.
Това предвижда изготве-

ният от служебното прави-
телство проект за актуали-
зация на държавния
бюджет за 2021 г. Проектът
е готов, като днес ще бъде
обсъден на обществен
съвет към Финансовото
министерство. Документът

4

е представен на срещи с 5
партии в парламента, от
тях зависи дали ще го
приемат, коментира финан-
совият министър Асен
Василев.
Актуализацията на пен-

сиите, както и залагането
на други разходи, става
възможно заради очаква-
ния ръст на приходите в
хазната. България чака
авансово плащане по
линия на Националния
план за възстановяване и
устойчивост, както и по-
високи приходи в НАП и
митниците покрай повише-
на събираемост. Разчетите
са, че плюсът в хазната
ще възлезе на 2 млрд. лв.
Срещу тези допълнителни
приходи правителството
предлага да се извършат
разходи за 1,8 млрд. лв.

575 млн. лв. е допълни-
телният транш за покрива-
не на разходите в социал-
ната система. С тях ще
бъде финансирана актуали-
зацията на пенсиите, която
ще е най-голямата от
идването на ГЕРБ на власт
насам. Добавките за
достигане на линията на
бедност ще се дават на
база критерии по подобие
на енергийните помощи,

обясни Асен Василев, но
не се разбра дали това
все пак няма да остави
някакви хора под прага от
369 лв. Енергийните помо-
щи зависят не само от
дохода, но и от някои
допълнителни обстоятелст-
ва, включително имотното
състояние на човека.
Според разчетите на

Социалното министерство
промените ще сложат край
на дългогодишен проблем -
милиони пенсионери да са
под линията на бедност. В
момента делът на тези
пенсионери е 35%, той ще
падне на 0, обясни служеб-
ният финансов министър
Асен Василев. По данни на
НОИ от януари т. г. около
един милион пенсионери
са с основен размер на
пенсия под линията на
бедност за 2020 г. - прагът
тогава бе 363 лв.

Служебният кабинет е напра-
вил необходимите промени и
преструктуриране на Плана за въз-
становяване, развитие и устойчи-
вост. Ревизираната версия се със-
тои от 43 реформи. Това каза ви-
цепремиерът по управление на ев-
ропейските средства Атанас Пе-
канов по време на извънреден
брифинг след заседанието на Ми-
нистерския съвет.
По думите му новият план вече

е публикуван и предоставен за
обществено обсъждане. Очаква се
след седмица документът да бъде
обсъден с партиите в парламен-
та.

20 млрд. лв. ще се влеят в ико-
номиката от Плана за възстано-
вяване, уточни Атанас Пеканов.
Той подчерта, че служебният ка-

Ñëóæåáíèÿò êàáèíåò ïðåäàâà íà íîâîòî ïðàâèòåëñòâî
ïðîìåíåí Ïëàíà çà âúçñòàíîâÿâàíå çà 20 ìëðä. ëåâà

бинет е започнал интензивна ра-
бота по Плана за възстановяване
и устойчивост веднага след встъп-
ването си в длъжност. "Планът съ-
държа много реформи, ревизира-
ната версия се състои от 43 ре-
форми", уточни Атанас Пеканов и
добави, че забавянето не подла-
га средствата, които трябва да по-
лучим, на риск. "Очаква се в след-

ващите седем години от Механиз-
ма за възстановяване и устойчи-
вост да получим 12,6 млрд. лв.,
както и допълнителен икономичес-
ки импулс от частните инвести-
ции в размер на още 8 млрд. лв.,
което общо прави 20 млрд. лв.",
уточни Пеканов.
По-рано в началото на прави-

телственото заседание служебният
министър-председател Стефан
Янев изрази надежда, че приори-
тетите в Плана за възстановява-
не и устойчивост ще бъдат про-
дължени от следващото правител-
ство. "Готови сме да предоставим
нашите практически мерки, кои-
то сме намерили в работата си,
така че те да бъдат продължени и
развити по подходящия начин",
уточни той и добави, че важен

акцент в плана са образованието
и иновациите. "Другите акценти са
за интелигентна индустрия, за ико-
номическа трансформация, техно-
логичен, екологичен преход и де-
карбонизация по отношение на
енергетиката и селското стопан-
ство, което е основополагащ еле-
мент от базата за осигуряване на
нашия живот", добави Янев.
Той бе категоричен, че всички

тези приоритети са жалонът, кой-
то ще води България към по-доб-
ро икономическо състояние.
Преди съобщението за проме-

ните в Плана за възстановяване
и развитие служебният премиер
коментира старта на работата на
46-ото народно събрание и отбе-
ляза, че има "скромно усещане,
че партиите са в диалог".ç

Цените на петрола се задър-
жаха по-близо до пониженията,
макар и съвсем леки, след двуд-
невните ръстове, последвали
спада в запасите на горива и
дестилати в САЩ, съобщава
Bloomberg. Фючърсите върху
международния бенчмарк Брент
поевтиняват с 0,1% до 72,16 до-
лара за барел, докато тези вър-
ху американския лек суров пет-
рол (WTI) понижават цената си
с 0,03% до 70,28 долара за ба-
рел. Лекото понижение при WTI
последва почти 6-процентовия
ръст в цената през предходните
две сесии. Инвеститорите пре-
ценяват знаците за продължава-
щото силно търсене на петрол-
ни продукти, включително бен-
зин, на фона на разпростране-
нието на новия делта вариант
на вируса.
Тази седмица пазарът на пет-

рол прилича на истинско увесе-
лително влакче, като в понедел-
ник цената се срина заради опа-
сения за нова вълна на корона-
вируса и плановете на ОПЕК да
увеличат производството. Това
понижение беше последвано от
отскок, след като Администра-
цията за енергийна информация
(EIA) съобщи, че запасите от су-
ров петрол в ключовия хъб в
Кушинг, Оклахома, са спаднали
до най-ниските нива от януари
2020 г.
Новият вариант на вируса се

разпространява бързо в Азия,
предизвиквайки налагането на
нови ограничителни мерки, кои-
то да го спрат. В Югоизточна Азия
- в Индонезия - най-голямата
икономика в региона, се нало-
жиха множество ограничения в
цялата страна след рекорден
брой жертви за ден. В Тексас
също съобщиха за най-големия
брой заразени от повече от три
месеца.

"В близко бъдеще може да има
известна променливост, но це-
ни под 70 долара няма да се
задържат дълго", прогнозира Хауи
Лий, икономист от Oversea-
Chinese Banking Corp., посочвай-
ки много силното потребление
на петрол. "Вчера видяхме, че
настроенията за риск се засил-
ват в световен мащаб", добави
анализаторът.
Въпреки че има данни за нео-

чаквано нарастване на общите
запаси на суров петрол в САЩ,
дестилатите и доставките на бен-
зин се свиват, според EIA. Пот-
реблението на бензин се приб-
лижава до нивата от 2019 г. в
САЩ, Индия, Испания и Порту-
галия, докато търсенето е нама-
ляло с 6% във Великобритания.
Китай е предоставил 3 мили-

она тона петрол от резерва си
на преработватели, или около
22 милиона барела по-рано то-
зи месец, за да се опита да спре
рязкото покачване на цените.
Според анализатори този ход мо-
же да отслаби търсенето от Ки-
тай на вносен суров петрол.ç

Òàçè ñåäìèöà ïàçàðúò
íà ïåòðîë ïðèëè÷à íà
èñòèíñêî
óâåñåëèòåëíî âëàê÷å

Ïàíäåìèÿòà îêàñòðè ïàðèòå íà áúëãàðèòå çàä ãðàíèöà 7 ïúòè
от българи в чужбина са почти
толкова, колкото и през май ми-
налата година. И през април по-
лучените пари от емигрантите бя-
ха колкото година по-рано. Оказ-
ва се, че повече от година след
началото на пандемията тя не им
позволява да изпращат толкова
пари, колкото преди кризата.
Мерките срещу разпростране-

нието на Covid-19 по света при-

Българите, работещи зад гра-
ница, пращат над седем пъти по-
малко пари на своите близки в
родината в сравнение със суми-
те, превеждани  преди пандеми-
ята. През май гурбетчиите са из-
пратили 16,2 млн. евро на род-
нините си в страната при 122
млн. евро за същия месец на
2019 г. показват данни на БНБ.
Получените през май средства

нудиха много българи да се вър-
нат в родината. Те не бързат да
се връщат в чужбина и продъл-

Îò 1 îêòîìâðè íÿìà äà èìà
ïåíñèîíåð ñ ïåíñèÿ ïîä 369 ëåâà

430 млн. лв. от актуализа-
цията са предвидени за
подкрепа на бизнеса, 335
млн. лв. ще отидат за
системата на здравеопаз-
ването. В проекта за
изменение на бюджета са
заложени разходи за
президентските избори,
като предвидената сума
покрива и най-негативния
вариант за избори 2 в 1.
Други 200 млн. лв. са
заложени за по-дребни
пера, обясни Василев. При
така представената бю-
джетна рамка излиза, че
страната ни дори ще успее
да свие дефицитът в
бюджета с 200 млн. лв. Не
е ясно обаче дали числата
няма да претърпят корек-
ции в парламента и този
прозорец от 200 млн. да
бъде използван за допус-
кане на допълнителни
разходи.ç

жават да работят от България.
За първите пет месеца на годи-
ната получените от емигранти су-
ми са 70,1 млн. евро, показват
данните на БНБ. Това е с 458,8
млн. евро или с 87,6% по-малко
спрямо същия период на 2019
г., когато все още нямаше пан-
демия. Традиционно най-много
пари изпращат българските емиг-
ранти в Германия.ç
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Кремъл XXI век
стартира с нов
лидер, завоювал
изцяло високото
доверие на рус-
ката нация. Това

В
е Владимир Владимиро-
вич Путин. Той съумя да
извърши завоя от поли-
тиканство към осъзната
и последователна нацио-
нална политика и Русия
му повярва, че е пови-
кан от хода на събития-
та и от народа й. Наче-
ло на Русия и на Съвет-
ския съюз за последните
100 години - от 1 януа-
ри 1900 г. до 1 януари
2000 г., са само 10
ръководители - едни за
дълги години, други за
по няколко месеца. В
Зимния дворец в Питер,
а после в Московския
Кремъл се сменят цар
Николай II, Керенски,
Ленин, Сталин, Хрушчов,
Брежнев, Андропов, Чер-
ненко, Горбачов и Елцин
- хора с различни възг-
леди и характери, с
различен интелект и стил
на работа. Сред револю-
ции, партийни конгреси,
преврати или обикновени
кабинетни интриги всички
те се разписват в исто-
рията. Путин е от новото
поколение руски полити-
ци, които са родени
след Втората световна
война и знаят за нея от
книгите или от родители-
те си. Тяхното възпита-
ние и образование пре-
минава в съветската
епоха и многонационална
среда, но те не се
загубват или объркват и
в условията на либерал-
ните реформи  в Руска-
та федерация през 90-те
години. Това поколение
"трезви политици" са
способни да използват
за опора в живота
всички разумни ценности
и традиции на царизма,
на Съветския съюз и на
нова демократична Ру-
сия. Владимир Путин
идва на власт в почти
извънредни условия -
икономическа слабост,
политическо безсилие,
заплаха от разпад на
федерацията. Сам той се
определя за "управленец,
който работи не само с
документи, а с пробле-
мите на хората". Така
започва всеки лидерски
път - с ясна концепция
и ангажименти, и про-
дължава с конкретни
действия  за реализаци-
ята им.

Най-актуалното доказа-
телство за патриотизма
и ефективното лидерство
на В. В. Путин като
един от гарантите на
новия многополюсен
световен ред е историко-
теоретичната му статия
за отношенията между
Русия и Украйна.

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

ÇÀ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÒÎ
ÅÄÈÍÑÒÂÎ ÍÀ ÐÓÑÍÀÖÈÒÅ
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Владимир Путин

Статия на президента на Руската федерация
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Наскоро отговарях в хода на
предаването "Пряка линия" на
въпрос за руско-украинските от-
ношения и казах, че руснаците и
украинците са един народ, едно
цяло. Тези думи не са последица
от някаква конюнктура, от теку-
щи политически обстоятелства.
Говорил съм за това неведнъж,
това е моето убеждение. Затова
смятам за необходимо подроб-
но да изложа позицията си, да
споделя оценките си за сегаш-
ната ситуация.

Веднага ще подчертая, че сте-
ната, издигнала се в последните
години между Русия и Украйна,
по същество между частите на
едно историческо и духовно
пространство, аз възприемам ка-
то голяма обща беда, като тра-
гедия. Преди всичко това е пос-
ледица от наши собствени греш-
ки, допуснати през различни пе-
риоди. Но също така е и резул-
тат от целенасочена работа на
силите, които винаги са се стре-
мели да подкопаят нашето един-
ство. Формулата, която се при-
лага, е известна от веки веков:
разделяй и владей. Нищо ново.
Оттук са и опитите да играят на
струните на националния въпрос,
да всеят раздор между хората. А
свръхзадачата е да се разделят,
а после да се насъскат една сре-
щу друга частите на единния на-
род.

За да разберем по-добре нас-
тоящето и да надникнем в бъде-
щето, трябва да се обърнем към
историята. Разбира се, в рамки-
те на една статия е невъзможно
да бъдат обхванати всички съби-
тия, случили се в продължение
на повече от хиляда години. Но
ще се спра на тези ключови, пов-
ратни моменти, които ние - и в
Русия, и в Украйна - е важно да
помним.

И руснаците, и украинците, и
беларусите са наследници на
Древна Рус, най-голямата дър-
жава в Европа. Славянски и дру-
ги племена на огромно простран-
ство - от Ладога, Новгород,
Псков до Киев и Чернигов - са
били обединени от един език (се-
га го наричаме древноруски), от
стопански връзки, от властта на
князете от династията Рюрико-
вичи. А след покръстването на Ру-
сия - и от обща православна вя-
ра. Духовният избор на свети Вла-
димир, който е и Новгородски, и
велик Киевски княз, и до днес
до голяма степен определя на-

ÇÀ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÒÎ ÅÄÈÍÑÒÂÎ
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шето родство.
Киевският княжески престол

е заемал водещо положение в
Древноруската държава. Така е
тръгнало от края на IX век. Ду-
мите на Пророческия Олег за
Киев "Да бъде майка на руските
градове" са запазени за потомс-
твото в "Повесть временных лет"
("Повест за изминалите години" -
бел. прев.).

По-късно, както и други ев-
ропейски държави по това вре-
ме, Древна Рус се сблъсква с
отслабване на централната власт,
с разпокъсаност. При това и знат-
ните, и обикновените хора възп-
риемат Рус като общо простран-
ство, като свое Отечество.

След разрушителното нашес-
твие на Батий, когато много гра-
дове, включително Киев, са ра-
зорени, разпокъсаността се уве-
личава. Североизточна Рус по-
пада под зависимостта на орда-
та, но запазва ограничения си
суверенитет. Южните и западни-
те руски земи влизат основно в
състава на Великото Литовско
княжество, което, искам да обър-
на внимание на това, в истори-
ческите документи се нарича Ве-
лико княжество Литовско и Рус-
ко.

Представители на княжеските
и болярските родове премина-

ват на служба от един княз при
друг, враждуват помежду си, но
и дружат, сключват съюзи. На
Куликовото поле редом с вели-
кия Московски княз Дмитрий
Иванович се сражават войвода-
та Боброк от областта Волин, си-
новете на великия Литовски княз
Олгерд - Андрей Полоцкий и
Дмитрий Брянский. При това ве-
ликият княз Ягайло - син на кня-
гиня от Твер - повежда войските
си да се обединят с Мамай. Всич-
ко това са страници от общата
ни история, отражение на нейна-
та сложност и многоплановост.

Важно е да се отбележи, че и
в западните, и в източните руски
земи говорят на един език. Вя-
рата е православна. Общото цър-
ковно управление се запазва чак
до средата на XV век.

На новия етап от историчес-
кото развитие точката на притег-
ляне, на консолидация на тери-
торията на Древна Рус са могли
да станат и Литовска Рус, и ук-
репващата Московска Рус. Ис-
торията се разпорежда така, че
центърът на възсъединяването,
продължило традицията на древ-
норуската държавност, става
Москва. Московските князе - по-
томци на княз Александър Невс-
ки - отхвърлят външния ярем, за-
почват да събират исторически-

те руски земи.
Във Великото Литовско кня-

жество протичат други процеси.
През XIV век управляващият елит
на Литва приема католицизма.
През XVI в. с Полското кралст-
во е сключена Люблинската уния,
образува се "Жечпосполита на
двата народа" (по същество - пол-
ско и литовско). Полският като-
лически елит получава значител-
ни владения земя и привилегии
на територията на Русия. Спо-
ред Брестката уния от 1596 г. част
от западноруското православно
духовенство се подчинява на
властта на римския папа. Про-
вежда се ополячване и латини-
зация, потиска се православие-
то.

В отговор през XVI-XVII в. на-
раства освободителното движе-
ние на православното население
на Поднепровието. Преломни са
събитията от времената на хет-
ман Богдан Хмелницки. Негови-
те привърженици се опитват да
получат автономия от Жечпос-
полита.

В прошението на Запорожка-
та войска до краля на Жечпос-
полита през 1649 г. се говори за
спазването на правата на руско-
то православно население, за то-
ва, "киевският войвода да е от
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руския народ и от гръцкия за-
кон, за да не напада божията
църква…". Ала запорожците не
са чути.

Следват обръщенията на Бог-
дан Хмелницки до Москва, кои-
то се разглеждат в Земските съ-
бори. На 1 октомври 1653 г. този
висш представителен орган на
Руската държава решава да под-
крепи едноверците и да ги прие-
ме под свое покровителство.
През януари 1654 г. това реше-
ние е потвърдено от Переявлав-
ската Рада. След това пратеници
на Б. Хмелницки и Москва оби-
калят десетки градове, включи-
телно Киев, чиито жители пола-
гат клетва пред руския цар. Меж-
ду другото, нищо подобно не се
случва при сключването на Люб-
линската уния.

В писмо до Москва през 1654
г. Богдан Хмелницки благодари
на цар Алексей Михайлович за
това, че той "е благоволил да
приеме под силната си и висока
царска ръка цялата Запорожка
войска и целият православен
руски свят". С една дума, в об-
ръщенията си и към полския крал,
и към руския цар запорожците
се наричат и определят като рус-
ки православни хора.

В хода на продължителната
война на Руската държава с Жеч-
посполита някои от хетманите,
наследници на Богдан Хмелниц-
ки ту се "откъсват" от Москва, ту
търсят подкрепа от Швеция, Пол-
ша, Турция. Но ще повторя, че
по същество за народа войната
носи освободителен характер. Тя
завършва с Андрусовското при-
мирие от 1667 г. Окончателните
резултати са скрепени във "Ве-
чен мир" от 1686 г. В състава на
Руската държава влизат град Киев
и земите по левия бряг на Дне-
пър, включвайки Полтавщина,
Черниговщина, както и Запоро-
жието. Жителите им се възсъе-
диняват с основната част от рус-
кия православен народ. Тази об-
ласт се утвърждава под названи-
ето "Малката Рус" (Малорусия).

Названието "Украйна" тогава
се използва най-често в значе-
нието, в което древноруската ду-
ма "окраина" (бълг.: покрайнина
- бел. прев.) се среща в писме-
ните източници още от XII век,
когато става дума за различни
погранични територии. А думата
"украинец", ако се съди също по
архивни документи, първоначал-
но означава хора на държавна
служба, осигуряващи защита на
външните граници.

На десния бряг, останал в Жеч-
посполита, се реставрират ста-
рите порядки, усилва се социал-
ният и религиозният гнет. Левият
бряг, земите, взети под защита
на единната държава, напротив,
започват активно да се разви-
ват. Насам масово се преселват

жители от другия бряг на Дне-
пър. Те търсят подкрепа сред хо-
рата, говорещи с тях на общ език,
и, разбира се, от една вяра.

По време на Северната вой-
на с Швеция пред жителите на
Малорусия не стои изборът на
чия страна да бъдат. Метежът на
Мазепа е подкрепен само от мал-
ка част от казаците. Хората от
различни съсловия възприемат
себе си за руснаци и православ-
ни.

Представители на казашката
привилегирована класа, включе-
ни в дворянското съсловие, в Ру-
сия достигат върхове в полити-
ческата, дипломатическата, воен-
ната кариера. Възпитаници на Ки-
ево-Могилянската академия иг-
раят водеща роля в църковния
живот. Така е и по време на хет-
манството - по същество авто-
номно държавно формирование
със своя собствена вътрешна ор-
ганизация - а по-късно и в Рус-
ката империя. Малорусите до го-
ляма степен съграждат голямата
обща страна, нейната държав-
ност, култура и наука. Участват в
усвояването и развитието на
Урал, Сибир, Кавказ, Далечния
изток. Впрочем и през съветс-
кия период дейци родом от Ук-
райна заемат най-значими, в то-
ва число и висши постове в ръ-
ководството на единната държа-
ва. Достатъчно е да кажем, че
близо 30 години начело на КПСС
са Никита Хрушчов и Леонид
Брежнев, чиято партийна биог-
рафия е тясно свързана с Ук-
райна.

През втората половина на
XVIII век, след войните с Осман-
ската империя, в състава на Ру-

сия влизат Крим, също и земите
от Причерноморието, получили
названието "Новорусия".

В тях се заселват жители ро-
дом от всички руски губернии.
След разделянето на Жечпоспо-
лита Руската империя си връща
западните древноруски земи с
изключение на Галиция и Закар-
патието, които се оказват в Авс-
трийската, а по-късно в Австро-
Унгарската империя.

Интегрирането на западнорус-
ките земи в общо държавно
пространство е не само резул-
тат от политически и дипломати-
чески решения. То се осъщест-
вява на основата на обща вяра
и културни традиции. Специално
отново ще отбележа - и на ези-
ковата близост. Така още в на-
чалото на XVII век Йосиф Рутски
- йерарх в Униатската църква, съ-
общава в Рим, че жителите на
Московия наричат руснаците от
Жечпосполита свои братя, че
писменият им език е съвършено
еднакъв, а разговорният, макар
и да се различава, то незначи-
телно. Както той се изразява, като
при жителите на Рим и Бергамо.
Както знаем, това са центърът и
северната част на съвременна
Италия.

Разбира се, за дългите веко-
ве разпокъсаност в живота на
различните държави възникват
регионални езикови особенос-
ти, говори. Литературният език
се обогатява за сметка на на-
родния. Огромна е ролята на
Иван Котляревски, Григорий
Сковорода, Тарас Шевченко.
Техните произведения са наше-
то общо литературно и култур-
но достояние. Стиховете на Та-

рас Шевченко са създадени на
украински език, а прозата му е
предимно на руски. Книгите на
Николай Гогол, патриот на Ру-
сия, родом от Полтавщина, са
написани на руски език, пълни
са с народни изрази и фолк-
лорни мотиви от Малорусия. Как
може това наследство да се по-
дели между Русия и Украйна? И
защо да се дели?

Югозападните земи на Руска-
та империя, Малорусия и Ново-
русия, Крим се развиват като
разнообразни по своя етничес-
ки и религиозен състав. Тук жи-
веят кримски татари, арменци,
гърци, евреи, караими, кримча-
ни, българи, поляци, сърби, нем-
ци и други народи. Всички те са
запазили своята вяра, традиции,
обичаи.

Не смятам нищо да идеализи-
рам. Известни са и Валуевският
циркуляр от 1863 г., и Емският
акт от 1872 г., които ограничават
издаването и внасянето от чуж-
бина на религиозна и обществе-
но-политическа литература на ук-
раински език. Но тук е важен
историческият контекст. Тези ре-
шения са приемани на фона на
драматични събития в Полша, на
стремежа на лидерите на полс-
кото национално движение да из-
ползват "украинския въпрос" за
своите интереси. Ще добавя, че
художествените произведения,
сборниците с украински стихо-
ве, с народни песни продължа-
вали да се издават. Обективните
факти говорят за това, че в Рус-
ката империя е протичал акти-
вен процес на развитие на ма-
лоруската културна идентичност

На стр. 8
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На референдума от 2014 г. народите на Крим и Севастопол с внушителното мнозинство от 97% взеха решение
за връщане към историческата родина Русия
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в рамките на голямата руска на-
ция, която съединява великору-
сите, малорусите и белорусите.

По същото време сред полс-
кия елит и някои части от мало-
руската интелигенция възникват
и укрепват представите за отде-
лен от руския украински народ.
Тук няма и не е могло да има
историческа основа, защото из-
водите се градят на базата на
най-различни измислици. Стига
се чак дотам, че украинците въ-
обще не са славяни, или обрат-
но, че украинците са истинските
славяни, а руснаците, "москови-
тите" - не са. Подобни "хипотези"
започват все по-често да се из-
ползват за политически цели ка-
то инструмент на съперничество
между европейските държави.

От края на XIX век австро-
унгарските власти подхващат та-
зи тема с цел противопоставяне
както на полското национално
движение, така и на москвофил-
ските настроения в Галиция. В
годините на Първата световна
война Виена спомага за форми-
рането на така наречения Леги-
он на украинските сечеви стрел-
ци (Украински доброволчески ле-
гион). Жители на Галиция, запо-
дозрени в симпатии към правос-
лавието и към Русия са подлага-
ни на жестоки репресии, хвърля-
ни са в концентрационните лаге-
ри Талерхоф и Терезин.

По-нататъшното развитие на
събитията е свързано с краха на
европейските империи, с ожес-
точената Гражданска война, раз-
гърнала се на огромното прост-
ранство на бившата Руска импе-
рия, с чуждата интервенция.

След Февруарската револю-
ция, през март 1917 г. в Киев е
създадена Централната Рада,
претендираща за ролята на ор-
ган на висшата власт. През но-
ември 1917 г. по време на своя
трети универсал тя заявява за
създаването на Украинска народ-
на република (УНР) в състава на
Русия.

През декември 1917 г. предс-
тавители на УНР пристигат в
Брест-Литовск, където се водят
преговори на Съветска Русия с
Германия и нейните съюзници. На
заседанието, проведено на 10 яну-
ари 1918 г. главата на украинска-
та делегация прочита нота за не-
зависимостта на Украйна. След
това на своя четвърти универсал
Централната рада провъзглася-
ва Украйна за независима.

Декларираният суверенитет се
оказва кратък. Буквално след ня-
колко седмици делегацията на
Радата подписва сепаративен до-
говор със страните от германс-
кия блок. Германия и Австро-Ун-
гария, намиращи се в тежко по-
ложение, имат нужда от украин-
ското жито и суровини. С цел
осигуряване на мащабни достав-
ки, те постигат съгласие да изп-
ратят в УНР свои войски и тех-
нически персонал. Фактически
това се използва като предлог
за окупация.

Тези, които в наши дни са пре-
дали Украйна под пълно външно
управление, не е излишно да си
спомнят, че тогава, през 1918 г.
подобно решение се оказва съд-
боносно за управляващия режим
в Киев. С прякото участие на оку-
пационните войски Централната

Рада е свалена, а на власт е до-
веден хетман Павло Скоропадс-
ки, провъзгласил вместоУНР Ук-
раинска държава, която по съ-
щество се намира под германс-
ки протекторат.

През ноември 1918 г., след ре-
волюционните събития в Герма-
ния и Австро-Унгария, Павло Ско-
ропадски, загубил подкрепата на
немските щикове, поема друг
курс и заявява, че "на Украйна й
предстои първа да предприеме
стъпки за образуването на Об-
щоруска федерация." Скоро оба-
че режимът отново се сменя. Нас-
тъпва времето на така наречена-
та Директория.

През есента на 1918 г. укра-
инските националисти провъзгла-
сяват Западно-Украинската на-
родна република (ЗУНР), а през
януари 1919 г. обявяват нейното
обединяване с Украинската на-
родна република. През юли 1919
г. украинските части са разгро-
мени от полските войски, тери-
торията на бившата ЗУНР се
оказва под властта на Полша.

През април 1920 г. Симон Пет-
люра (един от "героите", които
натрапват на съвременна Украй-
на) сключва тайни конвенции от
името на Директорията на УНР,
според които - срещу военна под-
крепа - отдава на Полша земите
на Галиция и Западна Волин. През
май 1920 г. петлюровците влизат
в Киев в обоза на полски части.
За кратко обаче. Още през но-
ември 1920 г. след примирие меж-
ду Полша и Съветска Русия ос-
татъците от петлюровските вой-
ски се предават на същите тези
поляци.

От примера на УНР се вижда
доколко неустойчиви са различ-
ните квазидържавни формирова-
ния, възниквали на територията
на бившата Руска империя по
време на Гражданската война и
смутното време. Националисти-
те се стремят към създаване на
свои отделни държави, лидерите
на Бялото движение застават зад
идеята за неделима Русия. Не
виждат себе си и извън Русия
много републики, учредени от
привърженици на болшевиките.
Наред с това, по различни моти-
ви, вождовете на болшевишката
партия понякога буквално ги из-
тласкват извън пределите на Съ-
ветска Русия.

Така в началото на 1918 г. е
провъзгласена Донецко-Криво-
рожката съветска република, ко-
ято се обръща към Москва с въп-
роса за влизането й в Съветска
Русия. Следва отказ. Владимир
Ленин се среща с ръководители-
те на тази република и ги убеж-
дава да действат в състава на
Съветска Украйна. На 15 март
1918 г. Централния комитет на
Руската комунистическа партия
(болшевики) пряко постановява
да бъдат изпратени делегати на
Украинския конгрес на Съветите
делегати, в това число от Донец-
кия басейн, и на конгреса да съз-
дадат "едно правителство за ця-
ла Украйна". Територията на До-
нецко-Криворожката съветска
република по-късно съставят ос-
новно областите в Югоизточна
Украйна.

Според Рижкия договор от
1921 г. между РСФСР, УССР и

Съветският съюз сплоти 15 съюзни републики на територия, равняваща се на една шеста от земната повърхност. В състава на СССР Украйна бе втората
по големина република с ключова роля в политическия, обществения, социално-икономическия и културния живот.

На снимката: Паметникът на Изложбата на достиженията на народното стопанство в Москва, символизиращ единството и мобилизацията на СССР
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Полша западните земи от бив-
шата Руска империя преминават
към Полша. През периода меж-

ду войните полското правителст-
во разгръща активна преселни-
ческа политика, стремейки се да
промени етническия състав в "Из-
точни креси" - така в Полша на-
ричат територията на сегашна За-
падна Украйна, Западна Беларус
и част от Литва. Провежда се
яростна полонизация, потъпкват
се местната култура и традиции.
По-нататък, вече в годините на
Втората световна война, ради-
кални групировки от украински
националисти използват това като
повод за терор не само срещу
полското, но и еврейското, рус-
кото население.

През 1922 г. при създаването
на СССР, един от учредителите
на който става УССР, след дос-
татъчно остри дискусии между ли-
дерите на болшевиките е реали-
зиран ленинският план за обра-
зуване на съюзна държава като
федерация от равноправни ре-
публики. В текста на Деклараци-
ята за образуване на Съюза на
ССР, след това в Конституцията
на СССР от 1924 г. е внесено
правото на свободно излизане
на републиките от Съюза. По та-
къв начин в основата на нашата
държавност е заложена най-опас-
ната "мина със забавено дейст-
вие". Тя избухна веднага щом из-
чезна осигурителния предпазен
механизъм - ръководната роля
на КПСС, която накрая сама се
разпадна отвътре. Започва "па-
рад на суверенитетите". На 8 де-
кември 1991 г. е подписано така
нареченото Беловежко споразу-
мение за създаването на Общ-

ността на независимите държа-
ви, в което се обявява, че "Съю-

зът на ССР като субект на меж-

дународното право и като гео-
политическа реалност прекратя-
ва съществуването си". Между
другото, Уставът на ОНД, приет
още през 1993 г., не е подписан
и не е ратифициран от Украйна.

През 20-30-те години на мина-
лия век болшевиките активно
прокарват политиката на "коре-
низация", която в Украинска ССР
се провежда като украинизация.
Символично е, че в рамките на
тази политика със съгласието на
съветските власти в СССР се зав-
ръща и е избран за член на Ака-
демията на науките Михаил Гру-
шевски - бивш председател на
Централната рада, един от идео-
лозите на украинския национа-
лизъм, ползващ се на времето
от подкрепата на Австро-Унгария.

Безспорно, "коренизацията"
изиграва голяма роля за разви-
тието и укрепването на украинс-
ката култура, език, идентичност.
Наред с това, под формата на
борба с така наречения руски

великодържавен шовинизъм, ук-
раинизацията често е натрапва-
на на тези, които не са се смята-
ли за украинци. Именно съветс-
ката национална политика, коя-
то вместо голяма руска нация,
триединен народ, съставен от ве-
ликоруси, малоруси и белоруси,
укрепва на държавно ниво поло-
жението за три отделни славянс-
ки народа: руски, украински и
белоруски.

През 1939 г. земите, завладе-
ни по-рано от Полша, са върна-
ти в СССР. Значителна част от
тях е присъединена към Съветс-
ка Украйна. През 1940 г. в УССР
влиза част от Бесарабия, окупи-
рана от Румъния през 1918 г., и
Северна Буковина. През 1948 г.
- черноморският Змийски остров.
През 1954 г. в състава на УССР
е предадена Кримска област на
РСФСР с грубо нарушаване на
действащите към този момент
правни норми.

Ще кажа специално за съд-
бата на Подкарпатска Рус, коя-
то след разпада на Австро-Унга-
рия се оказва в Чехословакия.

Украйна изцяло и напълно е рож-

ба на съветската епоха. Ние зна-
ем и помним, че в значителна
степен тя се създава за сметка
на историческа Русия. Достатъч-
но е да се сравни кои земи са се
възсъединили с Руската държа-
ва през XVII в. и с какви терито-
рии УССР излиза от състава на
Съветския Съюз.

Болшевиките се отнасят към
руския народ като към неизчер-
паем материал за социални екс-
перименти. Те мечтаят за светов-
на революция, която, според тях,
въобще ще отмени национални-
те държави. Затова произволно
режат граници, раздават щедри
териториални "подаръци". В край-
на сметка от какво именно са
ръководени лидерите на болше-
виките, разцепвайки страната, ве-
че няма значение. Може да се
спори за детайли, за основания
и логика на едни или други ре-
шения. Очевидно е едно: Русия
фактически е била ограбена.

Работейки върху тази статия,
аз съм се основавал не на някак-
ви секретни архиви, а на публич-

Ясно е защо. Щом това води до
отслабване на Русия, то това за-
доволява  нашите недоброжела-
тели.

В СССР границите между ре-
публиките, разбира се, не са въз-
приемани като държавни, имат ус-
ловен характер в рамките на об-
ща страна, която наред с всички
атрибути, присъщи на федераци-
ята, по същество е във висша сте-
пен централизирана, повтарям, за
сметка на ръководната роля на
КПСС. Но през 1991 г. всички
тези територии, а главно хората,
които живеят там, изведнъж се
оказват отвъд границата. И вече
действително са откъснати от ис-
торическата си Родина.

Какво може да се каже?
Всичко се променя. В това чис-
ло страните, обществата. И, раз-
бира се, частта от един народ в
хода на своето развитие - по
силата на редица причини, на
исторически обстоятелства -

може в един момент да се усе-
ти, да се осъзнае като отделна
нация. Как да се отнасяме към
това? Отговорът може да бъде

Значителна част от местното на-
селение са русини. За това сега
малко си спомнят, но след осво-
бождението на Закарпатието от
съветските войски конгресът на
православното население на то-
зи край подкрепя включването
на Подкарпатска Рус в РСФСР
или непосредствено в СССР с
права на отделна Карпаторуска
република. Но това мнение на
хората е игнорирано. И през ля-
тото на 1945 г. е обявено - както
пише в. "Правда" - за историчес-
ки акт на възсъединяване на За-
карпатска Украйна "със своята
отколешна родина - Украйна".

По такъв начин съвременна

ни документи, които съдържат доб-
ре известни факти. Ръководите-
лите на съвременна Украйна и тех-
ните покровители отвън предпо-
читат да не си спомнят за тези
факти. Затова по най-различни по-
води, за щяло и нещяло, в това
число и зад граница, сега е при-
ето да се осъждат "престъпления-
та на съветския режим", причис-
лявайки към тях дори тези съби-
тия, към които нито КПСС, нито
СССР, още по-малко съвремен-
на Русия нямат никакво отноше-
ние. При това действията на бол-
шевиките по отнемане от Русия
на нейни исторически територии
не се смятат за престъпен акт.

само един: с уважение!
Искате да създадете собстве-

на държава? Заповядайте! Но
какви ше бъдат условията? Тук
ще напомня оценката, която да-
де един от най-ярките политичес-
ки дейци на нова Русия, първият
кмет на Санкт Петербург Анато-
лий Собчак. Като високопрофе-
сионален юрист той смяташе, че
всяко решение трябва да бъде
легитимно, затова през 1992 г.
изказа следното мнение: репуб-
ликите - учредители на Съюза
след като те самите са анулира-
ли Договора от 1992 г., са длъж-

ни да се върнат в тези граници, в
На стр. 10
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които са влезли в състава на Съ-
юза. Всички останали територи-
ални придобивки са предмет на
обсъждания, на преговори, за-
щото е анулирано основанието.

С други думи - отивайте си с
това, с което сте дошли. С така-
ва логика е трудно да се спори.
Само ще добавя, че произвол-
ното прекрояване на границите,
както вече отбелязах, болшеви-
ките са започнали още преди
създаването на Съюза и всички
манипулации с териториите са
провеждани волунтаристки, игно-
рирайки мнението на хората.

Руската Федерация е призна-
ла новите геополитически реа-
лии. И не просто ги е признала,
а е направила много, за да се
реализира Украйна като незави-
сима страна. През трудните 90
години и в новото хилядолетие
оказвахме на Украйна значител-
на подкрепа. В Киев използват
своя "политическа аритметика",
но през периода 1991-2013 г. са-
мо за сметка на ниските цени на
газ Украйна е спестила за своя
бюджет повече от 82 млрд. до-
лара, а сега се "вкопчва" в 1,5
млрд. долара руски плащания за
транзит на нашия газ в Европа.
И то когато при запазване на
икономическите връзки между
нашите страни положителният
ефект за Украйна би се изчисля-
вал на десетки милиарди дола-
ри.

Украйна и Русия в продълже-
ние на десетилетия, на векове са
се развивали като единна ико-
номическа система. На силната
кооперация, която имахме пре-
ди 30 години, днес биха могли да
завидят страните от Евросъюза.

Ние сме естествени, взаимнодо-
пълващи се икономически парт-
ньори. Такава тясна взаимовръз-
ка е способна да засилва конку-
рентните предимства, да умножа-
ва потенциала на двете страни.

А Украйна разполагаше със
значителен потенциал, включващ
мощна инфраструктура, газопре-
носна система, прогресивни от-
расли на корабостроене, само-
летостроене, ракетостроене, при-
боростроене, научни, конструк-
торски, инженерни школи на све-
товно ниво. След като получиха
такова наследство, лидерите на
Украйна,  обявявайки независи-
мост, обещаха, че украинската
икономика ще стане една от во-
дещите, а жизненото равнище на
хората ще бъде едно от най-ви-
соките в Европа.

Сега промишлените високо-
технологични гиганти, с които ня-
кога се гордееше и Украйна, и
цялата страна, са в упадък. За
последните 10 години машиност-
роителната продукция е спадна-
ла с 42 процента. Мащабът на
деиндустриализация и като цяло
деградация на икономиката се
оценява по такъв показател ка-
то добив на електроенергия, кой-
то в Украйна за 30 години е на-
малял практически двойно. И нак-
рая, по данни на МВФ през 2019
г. още преди епидемията от ко-
ронавируса нивото на БВП на
глава от населението на Украйна
възлиза на по-малко от 4 хиляди
долара. Това е по-ниско от Ре-
публика Албания, Република Мол-
дова и непризнатото Косово. Ук-
райна сега е най-бедната страна
в Европа.

Кой е виновен за това? Нима

народът на Украйна? Разбира се,
че не. Именно украинските влас-
ти прахосаха, хвърлиха на вятъ-
ра постиженията на много поко-
ления. Ние знаем колко талант-
лив и трудолюбив е народът на
Украйна. Той умее настойчиво и
упорито да постига успехи, изк-
лючителни резултати. И такива
качества като откритост, приро-
ден оптимизъм, гостоприемство
не са изчезнали. Остават и пре-
дишните чувства на милиони хо-
ра, които се отнасят към Русия
не просто добре, а с голяма лю-

бов, също така както и ние се
отнасяме към Украйна.

До 2014 г. стотици споразуме-
ния, съвместни проекти работеха
за развиване на нашите иконо-
мики, за деловите и културните
връзки, за укрепване на сигур-
ността, за решаване на общи со-
циални, екологични задачи. Те но-
сеха явна полза на хората - и в
Русия, и в Украйна. Именно това
смятахме за главното. И затова
плодотворно си взаимодействах-
ме с всички, ще подчертая, с всич-
ки ръководители на Украйна.

Дори след известните съби-
тия в Киев през 2014 г. съм да-
вал поръчения на Правителство-
то на Русия да обмисли вариан-
ти за контакти по линията на про-
филни министерства и ведомст-
ва с цел запазването и поддър-
жането на нашите икономически
връзки. Обаче ответно желание
тогава липсваше, така и досега
го няма. Въпреки това Русия как-
то и преди влиза в тройката на
основните търговски партньори
на Украйна, а стотици хиляди ук-
раинци пристигат при нас на гур-
бет и срещат тук радушно отно-

шение и подкрепа. Такава е "стра-
ната агресор".

Когато се разпадна СССР,
мнозина и в Русия, и в Украйна
все пак искрено вярваха, изхож-

дайки от това, че както нашите
тесни културни, духовни, иконо-
мически връзки, така и общността
на народа, който в основата си
винаги се е чувствал единен, без-
спорно ще се запазят. Събития-
та обаче, отначало лека-полека,
после все по-бързо, взеха да се
развиват в друга посока.

По същество украинският елит
реши да обоснове независимост-
та на страната си чрез отричане
на нейното минало, с изключе-
ние обаче на граничния въпрос.
Започнаха да митологизират и
пренаписват историята, да зали-
чават в нея всичко, което ни обе-
динява, да говорят за периода
на съществуването на Украйна в
рамките на Руската империя и
СССР като за окупация. Обща-
та за нас трагедия на колективи-
зацията, на глада от началото на
30-те години се представя като
геноцид на украинския народ.

Открито и все по-нагло зая-
вяваха за своите амбиции ради-
кали и неонацисти. Те бяха по-
ощрявани и от официалните влас-
ти, и от местните олигарси, кои-
то, ограбвайки народа на Украй-
на, държат откраднатото в за-
падни банки, готови са да про-
дадат и родната си майка, за да
запазят капиталите си. Към това
следва да се добави и хронична-
та слабост на държавните инсти-
туции, положението на доброво-
лен заложник на чужда геополи-
тическа воля.

10.  ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ
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Ще напомня, че доста отдав-
на, много преди 2014 г., САЩ и
страните от ЕС планомерно и
настойчиво подтикваха Украйна
към това да намали, да ограничи
икономическото сътрудничество
с Русия. Ние - като най-големият
търговско-икономически парт-
ньор на Украйна - предлагахме
да се обсъдят възникващите
проблеми във формата Украйна
- Русия - ЕС. Но всеки път ни
беше заявявано, че Русия тук ня-
ма място, сиреч въпросът се от-
нася само до ЕС и Украйна. Де
факто западните страни не един
път отклониха нееднократните
руски предложения за диалог.

Стъпка по стъпка Украйна би-
ваше въвлечена в опасна геопо-
литическа игра, чиято цел е да
се превърне Украйна в бариера
между Европа и Русия, в плац-
дарм против Русия. Неизбежно
настъпи време, когато концеп-
цията "Украйна не е Русия" вече
не беше задоволителна. Беше
нужна "анти-Русия", с което ние
никога няма да се примирим.

Поръчителите на този проект
са взели за основа още старите
разбирания на полско-австрий-
ските идеолози за създаването
на "антимосковска Рус". И не е
нужно никой да бъде лъган, че
това се прави в интересите на
народа на Украйна. Никога на
Жечпосполита не е била нужна
украинската култура и още по-
вече автономията на казаците. В
Австро-Унгария историческите
руски земи са експлоатирани
безпощадно и са оставали най-
бедни. Нацистите, на които са
слугували колаборационистите от
ОУН-УВА (Организация на укра-
инските националисти - Украинс-
ка въстаническа армия), са има-
ли нужда не от Украйна, а от жиз-
нено пространство и роби за
арийските господари.

И през февруари 2014 г. не са
мислили за интересите на укра-
инския народ. Справедливото не-
доволство на хората, предизви-
кано от най-остри социално-ико-
номически проблеми, от греш-
ки, непоследователни действия на
тогавашните власти просто ци-
нично са използвани. Западните
страни пряко се намесват във
вътрешните работи на Украйна,
подкрепят преврата. Радикални-
те националистически групиров-
ки са неговия таран. Техните ло-
зунги, идеология, откровената аг-
ресивна русофобия до голяма
степен започват да определят
държавната политика на Украй-
на.

Под ударите попадна всичко,
което ни е обединявало и ни сбли-
жава и досега. Преди всичко то-
ва е руският език. Ще напомня,
че новите "майданни" власти най-
напред се опитаха да отменят за-

кона за държавната езикова по-
литика. След това беше законът
за "очистване на властта", зако-
нът за образованието, практичес-
ки заличил руския език от учеб-
ния процес.

И накрая, вече през май тази
година действащият президент
внесе в Радата законопроект за
"коренните народи". За такива се
признават само тези, които са
етническо малцинство и нямат
собствено държавно образова-
ние извън пределите на Украйна.
Законът е приет. Новите семена
на раздора са посети. И това се
случва - както вече отбелязвах -
в страна, която е много сложна
по териториален, национален,
езиков състав, по историята на
формирането си.

Може да се чуе такъв аргу-
мент: щом говорите за единна
голяма нация, за триединен на-
род, то каква е разликата за как-
ви се смятат хората - за русна-
ци, украинци или белоруси. На-
пълно съм съгласен с това. Още
повече, че определянето на на-
ционалната принадлежност, осо-

ите последствия е сравним с при-
лагането срещу нас на оръжие
за масово поразяване. В резул-
тат на такъв груб, изкуствен раз-
рив на руснаци и украинци рус-
кият народ може да намалее об-
що със стотици хиляди, че дори
и с милиони.

Нанесен е удар и по нашето
духовно единство. Също както
по времето на Великото Литовс-
ко княжество е започнато ново
църковно разграничаване. Без
да крият, че преследват полити-
чески цели, светските власти гру-
бо се намесиха и в църковния
живот и нещата стигнаха до раз-
кол, до завземането на храмо-
ве, до побои над свещеници и
монаси. Дори широката автоно-
мия на Украинската православ-
на църква при запазване на ду-
ховното единство с Московска-
та патриаршия, не ги устройва
категорично. Трябва им на всяка
цена да разрушат този зрим,
многовековен символ на наше-
то родство.

Смятам за закономерно и то-
ва, че представителите на Украй-

поколения имената на истински-
те патриоти и победители, с кои-
то Украйна винаги се е гордяла.

За украинците, сражавали се
в редовете на Червената Армия,
в партизанските отряди, Велика-
та Отечествена война е била на-
истина Отечествена, защото те
са защитавали своя дом, своята
голяма обща родина. Повече от
две хиляди от тях са станали ге-
рои на Съветския Съюз. Сред
тях са легендарният летец Иван
Никитович Кожедуб, безстраш-
ният снайпер, защитничката на
Одеса и Севастопол Людмила
Михайловна Павличенко, безст-
рашният партизански командир
Сидор Артемиевич Ковпак.

Това несломимо поколение се
е сражавало и е отдавало живо-
та си за нашето бъдеще, за нас.
Да забравим за техния подвиг -
значи да предадем своите деди,
майки и бащи.

Проектът "Анти-Русия" беше
отхвърлен от милиони жители на
Украйна. Жителите на Крим и на
Севастопол направиха своя ис-
торически избор. А хората от Юго

бено в смесените семейства, е
право на всеки човек, свободен
в избора си.

Но работата е там, че сега в
Украйна ситуацията е съвърше-
но друга, доколкото става дума
за принудителна смяна на иден-
тичността. И най-отвратителното
е, че заставят руснаците в Ук-
райна не само да се отрекат от
корените си, от поколенията пра-
деди, но и да повярват в това, че
Русия е техен враг. Няма да е
преувеличено да се каже, че кур-
сът към насилствена асимилация,
към формиране на етнически чис-
та украинска държава, агресив-
но настроена към Русия, по сво-

на всеки път гласуват срещу ре-
золюцията на Генералната асам-
блея на ООН, осъждаща герои-
зацията на нацизма. Под охра-
ната на официалните власти се
провеждат маршове и факелни
шествия в чест на недоубитите
военни престъпници от частите
на СС (от нем. Schutzstaffel - бел.
прев.). За национални герои са
обявени Мазепа, който е преда-
вал всички около себе си, Пет-
люра, който за покровителство-
то на поляците се е разплащал с
украински земи, Бандера, които
си е сътрудничил с нацистите.
Прави се всичко, за да бъдат
изтрити от паметта на младите

изтока се опитаха мирно да за-
щитят позицията си. Но всички
те, включително децата, бяха обя-
вени за сепаратисти и терорис-
ти. Започнаха да ги заплашват с
етнически чистки и с използване
на военна сила. И жителите на
Донецк и на Луганск взеха оръ-
жие, за да защитят своите домо-
ве, своя език, своя живот. Нима
им беше оставен друг избор -
след вълната от погроми по гра-
довете на Украйна, след ужаса и
трагедията от 2 май 2014 г. в Оде-
са, където украинските неонацис-
ти изгориха живи хора, органи-
зирайки нов Хатин? Същата раз-

На стр. 12
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права последователите на бан-
деровците бяха готови да извър-
шат в Крим, Севастопол, Донецк
и Луганск. Те и сега не се отказ-
ват от подобни планове. Те чакат
своя час. Но няма да го дочакат.

Държавният преврат, послед-
ващите действия на киевските
власти неизбежно провокираха
противостоене и гражданска вой-
на. Според оценката на Върхов-
ния комисариат на ООН по пра-
вата на човека общия брой на
жертвите, свързани с конфликта
в Донбас, надхвърля 13 хиляди
души. В това число възрастни и
деца. Това са страшни, безвъзв-
ратни загуби.

Русия направи всичко, за да
спре това братоубийство. Бяха
сключени Минските споразуме-
ния, насочени към мирното уреж-

дане на конфликта в Донбас. Убе-
ден съм, че те все така нямат
алтернатива. При всички поло-
жения никой не е оттеглял своя
подпис нито от минския "Комп-
лект от мерки", нито от съответ-
ните заявления на лидерите от
страните на "нормандския фор-
мат". Никой не е искал преразг-
леждането на Резолюцията на Съ-
вета за сигурност на ООН от 17
февруари 2015 г.

В хода на официалните пре-
говори, особено след като бяха
"поставени на място" от западни-
те партньори, представителите на
Украйна периодично заявяват за
"пълната си подкрепа" на Минс-
ките споразумения, на практика
са водени от позицията за тях-
ната "неприемливост". Нямат на-
мерение да обсъждат нито осо-
бения статут на Донбас, нито га-
ранциите за хората, живеещи тук.
Предпочитат да експлоатират об-
раза на "жертва на външна агре-
сия" и да търгуват с русофобия.
Организират кървави провока-
ции в Донбас. С една дума, вся-
чески привличат вниманието към
себе си на външни покровители
и господари.

Съдейки по всичко, все пове-
че се убеждавам: Донбас просто
не е нужен на Киев. Защо? Пър-
во, защото жителите на тези ре-
гиони никога няма да приемат по-
рядките, които се опитваха и се
опитват да им натрапят със сила,
с блокади, със заплахи. Второ,
резултатите и от Минск-1, и от
Минск-2, даващи реален шанс за
мирно възстановяване на терито-
риалната цялост на Украйна след
пряко договаряне с ДНР и ЛНР с
посредничеството на Русия, Гер-
мания и Франция, противоречат
на цялата логика на проекта "Ан-
ти-Русия". А той може да се крепи
само на постоянното култивира-
не на образа на вътрешния и вън-
шния враг. Ще добавя - под про-
тектората, под контрола от стра-
на на западните държави.

На практика така и става. Пре-
ди всичко това е създаването в
украинското общество на атмос-
фера на страх, на агресивна ри-
торика, на пригласяне на неона-
цистите, на милитаризиране на
страната. Наред с това не прос-
то пълна зависимост, а пряко вън-
шно управление, включвайки над-
зора от страна на чуждестранни
съветници над украинските ор-
гани на властта, спецслужбите и
въоръжените сили, военно "ус-
вояване" на територията на Ук-
райна, разгръщане на инфраст-

място за суверенна Украйна, как-
то и за политическите сили, кои-
то се опитват да отстояват ней-
ната реална независимост. На те-
зи, които говорят за примире-
ние в украинското общество, за
диалог, за търсене на изход от
задънената улица, се лепна клей-
мото "проруски" агенти.

Ще повторя, за мнозина в Ук-
райна проектът "Анти-Русия" прос-
то е неприемлив. И тези хора са
милиони. Но не им дават да на-
дигнат глава. На тях практически
им е отнета легалната възмож-

те при това си остават суверен-
ни държави със свои интереси,
със своя външна политика. Но
това не пречи на тяхната най-
тясна интеграция или съюзничес-
ки отношения. Те имат условни,
прозрачни граници. И граждани-
те, пресичайки ги, се чувстват ка-
то у дома си. Създават семейст-
ва, учат, работят, правят бизнес.
Впрочем също като милионите
хора родом от Украйна, които
сега живеят в Русия. За нас те са
свои, родни.

Русия е отворена за диалог с

руктури на НАТО. Не е случайно,
че споменатият скандален закон
за "коренните народи" е прие-
ман под прикритието на мащаб-
ни натовски учения в Украйна.

Под същото прикритие се про-
вежда и поглъщането на остатъ-
ците от украинската икономика,
експлоатирането на природните
й ресурси. Не е далеч времето,
когато ще се разпродават селс-
костопанските земи, а кой ще ги
изкупи - това е очевидно. Да, от
време на време за Украйна за-
делят финансови средства, кре-
дити за Украйна, но при свои ус-
ловия и интереси, с преферен-
ции и предимства за западни ком-

пании. Впрочем, кой ще връща
тези дългове? По всичко личи,
че това ще се наложи не само
на днешното поколение украин-
ци, но и на техните деца, внуци,
пък навярно и на правнуци.

Западните автори на проекта
"Анти-Русия" така нагаждат укра-
инската политическа система, че
да се сменят президенти, депута-
ти, министри, но да остава неп-
роменена нагласата за разделе-
ние с Русия, за вражда с нея.
Основният предизборен лозунг
на действащия президент беше
постигането на мир. С това той
дойде на власт. Обещанията се
оказаха лъжа. Нищо не се про-
мени. А в някои отношения  ситу-
ацията в Украйна и около Дон-
бас дори се е влошила.

В проекта "Анти-Русия" няма

ност да защитят своята гледна
точка. Плашат ги, гонят ги в не-
легалност. Заради убеждения, за
изречена дума, за открито изра-
зяване на собствена позиция не
само подлагат на преследване,
но и убиват. Като правило убий-
ците остават безнаказани.

За "правилен" патриот на Ук-
райна сега се обявява само то-
зи, който ненавижда Русия. Не-
що повече, както разбираме,
предлага се цялата украинска
държавност по-нататък да се гра-
ди изключително върху тази идея.
Ненавистта и озлоблението - то-
ва световната история е доказ-
вала не веднъж - е твърде неси-
гурна основа за суверенитета,
крие в себе си много сериозни
рискове и тежки последствия.

За нас са понятни всички ма-
шинации, свързани с проекта "Ан-
ти-Русия". Никога няма да допус-
нем нашите исторически терито-
рии и живеещите там близки за
нас хора да бъдат използвани
срещу

Русия. А на тези, които предп-
риемат такъв опит, искам да ка-
жа, че по такъв начин ще разру-
шат своята страна.

Действащите власти в Украй-
на обичат да се позовават на
западния опит, разглеждат го ка-
то образец за подражание. Вижте
как живеят едни до други Авст-
рия и Германия, САЩ и Канада.
Близки по етнически състав, по
култура, фактически с един език,

Момент от преговорите по Минските споразумения. На снимката: Президентът на Русия Владимир Путин, канцлерът на Германия Ангела
Меркел, бившите президенти на Франция Франсоа Оланд и на Украйна Петро Порошенко

Украйна и е готова да обсъжда
най-сложни въпроси. Но за нас
е важно да разбираме, че парт-
ньорът отстоява свои национал-
ни интереси, а не обслужва чуж-

ди, че не е оръдие в нечии ръце
за борба с нас.

Ние се отнасяме с уважение
към украинския език и към тра-
дициите. Към стремежа на укра-
инците да виждат своята държа-
ва свободна, сигурна, благопо-
лучна.

Убеден съм, че истинският су-
веренитет на Украйна е възмо-
жен именно в партньорство с Ру-
сия. Нашите духовни, човешки,
цивилизационни отношения са се
формирали столетия, тръгват от
един извор, калявани са в общи
изпитания, постижения, победи.
Нашето родство се предава от
поколение на поколение. То е в
сърцата, в паметта на хората, ко-
ито живеят в съвременна Русия
и Украйна, в кръвните връзки,
обединяващи милиони наши се-
мейства. Заедно ние винаги сме
били и ще бъдем многократно
по-силни и по-успешни. Понеже
ние сме един народ.

Сега тези думи се възприемат
от някои на нож. Могат да се
тълкуват както е угодно. Но мно-
зина ще ме чуят. Ще кажа само:
Русия никога не е била и няма
да бъде "Анти-Украйна". А каква
ще бъде Украйна - това ще ре-
шат нейните граждани.

Москва, 12.07.2021 г.
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Президентът на Фран-
ция Еманюел Макрон
свика извънредно заседа-
ние на Съвета по отбрана
във връзка с разследване-
то по случая за електро-
нен шпионаж с помощта
на софтуера "Пегас".

Миналата седмица
неправителствената орга-
низация "Забранени исто-
рии" и 17 медии публикува-
ха разследване, в което се
твърди, че редица държави
са шпионирали голям брой
хора по света, използвай-
ки израелски шпионски
софтуер за мобилни
телефони, разработен от
NSO Group, припомня
БГНЕС.

Правото на използване
на тази система се пре-
доставя изключително на
държави и правителствени
агенции със специално
разрешение от израелско-
то правителство, издадено
за всеки отделен случай.
Френски журналисти
твърдят, че е организирано

Ôðàíöèÿ çàïî÷íà ðàçñëåäâàíå:
               Ìàêðîí ïîäñëóøâàí
             ñúñ ñîôòóåðà "Ïåãàñ"?

Жителите на държави от Ев-
ропейския съюз, на които са пос-
тавени по две дози ковид вакси-
ни, вече са 187,7 милиона, или
51,3 на сто от пълнолетното насе-
ление (навършило 18 години), по-
казват данни, публикувани вчера
на официалния сайт на Европейс-
кия център за профилактика и кон-
трол на заболяванията.

На първо място сред държави-
те от ЕС по дял на жителите, кои-
то са напълно ваксинирани, е Мал-
та с 83,6 процента. Следват Унга-
рия с 65,1 на сто и Ирландия с
64,8 процента.

Сред държавите на Стария кон-

тинент, които не са част от ЕС,
начело е Исландия с 82,6 процен-
та напълно ваксинирани.

По една доза ваксина е нап-
равена на 246,3 милиона жители
на държави от общността, което
се равнява на 67,3 на сто от пъл-
нолетното население. Начело са
Белгия с 84,6 процента, инжекти-
рани с първа доза, Малта - с 83,1
на сто, и Нидерландия - с 82,9
процента.

На 10 юли председателката на
Европейската комисия Урсула фон
дер Лайен заяви, че държавите от
общността вече са получили дос-
татъчно количество ваксини, за да

ваксинират напълно не по-малко
от 70 процента от пълнолетното
си население до края на този ме-
сец, припомня агенцията.

Европейската комисия съобщи,
че ще осигури 120 милиона евро
за 11 нови проекта, свързани със
спешни проучвания на вируса на
ковид и неговите разновидности.

В проучванията ще участват
312 изследователски екипа от 40
държави, включително 38 участ-
ници от 23 страни извън ЕС. Ев-
рокомисарят по иновациите, на-
учните изследвания, културата, об-
разованието и младежта Мария
Габриел заявява по този повод, ци-

наблюдение от редица
страни, включително на
около 1000 телефона във
Франция, сред които има
и устройства, използвани
от журналисти.

Според неправителстве-
ни организации французи-
те са подслушвани от
Мексико, Индия, Мароко и
Унгария. Някои от тези
държави категорично
отрекоха каквото и да

било участие.
Вестник "Льо Монд"

съобщи, че един от теле-
фонните номера на Мак-
рон е в списъка на маро-
канските разузнавателни
агенции за организиране
на наблюдение с помощта
на "Пегас". Освен това
списъкът включва номера
на бившия премиер Едуар
Филип и 14 министри.

В тази връзка прези-

дентът Еманюел Макрон
нареди поредица от разс-
ледвания.

Във вторник централна-
та прокуратура на страна-
та съобщи, че Франция е
започнала разследване на
докладваното подслушване
на разговори на свои
журналисти.

Припомняме, че френс-
кият президент Еманюел
Макрон, шефът на СЗО
Тедрос Гебрейесус и прези-
дентът на Европейския
съвет Шарл Мишел са сред
мишените на софтуера
"Пегас", сочи публикация в
британския "Гардиън",
цитирана от БТВ.

Телефонните им номера
са открити сред изтеклите
документи.

В разкритията на изда-
нието фигурират още 13
държавни глави и премие-
ри, сред които и южноаф-
риканският президент
Сирил Рамафоса, както и
пакистанският премиер
Имран Хан.

Компанията NSO, която
стои зад софтуера "Пегас"
е категорична, че списъци-
те не са от значение за тях
и президентът Макрон не е
бил мишена на който и да
е от клиентите им.ç

Тенденцията на спад на слу-
чаите на КОВИД-19 в Сърбия не
се задържа дълго и на фона на
двуцифрен брой на заразените
специалистите предупреждават за
нова, четвърта вълна на панде-
мията, съобщава хърватският ин-
формационен портал Индекс.
Властите в Белград подготвят наг-
радна игра, за да симулират до-
пълнително ваксинацията.

Според данните през послед-
ните дни леко нараства броят на
заразените в някои администра-
тивни окръзи и в Белград - общо

Áåëãðàä ñòèìóëèðà èìóíèçàöèÿòà ñ ëîòàðèÿ
Сърбия използва четири вак-

сини - на "Пфайзер", "АстраЗене-
ка", китайската "Синофарм" и рус-
ката "Спутник V", и разполага с дос-
татъчно дози, но след успешната
кампания в началото интересът към
ваксиниране намаля, особено сред
младите хора.

В Сърбия от началото на епи-
демията са тествани 4 572 957 про-
би, потвърдени са общо 719 006
заразени и официално са регист-
рирани 7088 смъртни случая. В мо-
мента на лечение са 311 души, от
които седем са на респиратори. ç

189 заразени сред 9786 тества-
ни проби, а от последици от КО-
ВИД-19 починаха четирима души.

Държавният секретар в минис-
терството на здравеопазването
Мирсад Джерлек обяви, че скоро
ще има нов пакет мерки и стиму-
ли за ускоряване на кампанията
за ваксинация, тъй като се очак-
ва четвърта вълна на коронави-
руса.

Министърът на държавата ад-
министрация Мария Обрадович
потвърди, че се подготвя "сери-
озна кампания", в която се об-

мисля голяма наградна игра, в ко-
ято ваксинираните срещу коро-
навирус ще се състезават за "се-
риозни награди". Това е единст-
веният начин да покажем, че пра-
вителството наистина стимулира
ваксинирането, заяви Обрадович,
оценявайки, че до 20 юли на те-
риторията на цялата държава има
2 664 000 души, които са полу-
чили две дози от ваксина против
коронавирус, което не е доста-
тъчно за население от около 7
милиона души, ако се търси ко-
лективен имунитет.

Ñðåä äðóãèòå
ïîòåíöèàëíè
æåðòâè íà
èçðàåëñêèÿ
øïèîíñêè ñîôòóåð
ñà øåôúò íà ÑÇÎ,
ïðåäñåäàòåëÿò íà
Åâðîïåéñêèÿ ñúâåò,
ïðåçèäåíòúò íà
ÞÀÐ

тирана в съобщение на ЕК, че уси-
лията са свързани с подготовката
за бъдещи заплахи като новото за-
боляване.

Ще бъдат подкрепени изслед-
вания за нови лечения и ваксини,
както и споделянето на научни дан-
ни. През април ЕК предостави пър-
вите 123 милиона евро за задъл-
бочени изследвания на разновид-
ностите на вируса. Комисията
предвижда бюджет от 1,4 млрд.
евро за отговор на пандемията.ç

Американски фарма-
цевтични гиганти ще пла-
тят 26 милиарда долара,
след като беше постигна-
то споразумение по фе-
дерални дела по кризата
с опиоиди в страната, съ-
общи БНР.

Споразумението е по
около четири хиляди де-
ла срещу четири компа-
нии, заведени във феде-
рални и щатски съдили-
ща.

Главният прокурор на
щата Ню Йорк Летиша
Джеймс заяви, че спора-
зумението е било постиг-
нато след продължили с
години преговори.

"Това няма да върне
изгубен живот, но ще пре-
дотврати случването на
такава трагедия отново,"
каза Джеймс.

Кризата с опиоидите,
която е свързана прист-
растяването към тях, е от-
нела живота на над 500
хиляди души в Съедине-
ните щати през измина-
лите 20 години. Опиоиди-
те са болкоуспокояващи
вещества, които се съдър-
жат в предписани лекар-
ства и в наркотици, про-
давани по улиците.

Не е ясно дали след
постигнатото споразуме-
ние ще се стигне и до пов-
дигане на криминални об-
винения.

Два от щатите завели
дела, Вашингтон и Запад-
на Вирджиния, разкрити-
куваха договореното и за-
явиха, че ще продължат
съдебните процеси.

Споразумението е би-
ло постигнато с три дист-
рибутори - "МакКесън",
"Кардинал Хелт" и "Аме-
рисоурс Бъргън", и про-
изводителя "Джонсън енд
Джонсън". Дистрибутори-
те са обвинени, че са нег-
лижирали системата за
пратки и са позволявали
стоката да попадне в не-
легални канали, докато
"Джонсън енд Джонсън"
са обвинени в омалова-
жаване на риска от прис-
трастяване при маркетин-
га на опиоиди. Компани-
ите отричат тези обвине-
ния.

"Джонсън енд Джон-
сън" са се съгласили да
платят 5 милиарда дола-
ра в рамките на девет го-
дини и да спрат с про-
дажбата на опиоиди в
страната, докато трите
дистрибутора са се съг-
ласили да платят 21 ми-
лиарда долара за период
от 18 години и поемат ан-
гажимент да изградят сис-
тема, която да позволява
следене на пратките.ç

Ôàðìàöåâòè÷íè
ãèãàíòè îò ÑÀÙ
ñå ñúãëàñèõà äà
ïëàòÿò 26
ìèëèàðäà äîëàðà
îáåçùåòåíèÿ

Ïîâå÷å îò ïîëîâèíàòà åâðîïåéöè
ñà âàêñèíèðàíè ñðåùó COVID
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- Диана, здравей! Спе-
чели квота в плуването
за Олимпийските игри в
Токио - каква цел си си
поставила за най-голе-
мия форум?

- Както няколко пъти спо-
делих, не ми е било фикс
идея да отида на олимпиа-
дата. С треньора ми Ботко
Трендафилов винаги сме го-
ворили, че първата ми
олимпиада ще е повече да
усетя атмосферата, но все
пак се надявам на едно дос-
тойно представяне и да мо-
га да плувам в следобед-
ния старт.

- Вълнуваш ли се от
първото си участие на
Олимпийски игри?

- Разбира се, че се въл-
нувам. Била съм на младеж-
ки олимпийски игри преди
три години в Буенос Айрес,
но някак си усещането е по-
различно. Искам да видя
обстановката, въпреки че
заради COVID и мерките,
ще е доста по-различно, но
определено има вълнение.

- За един ден на евро-
пейското първенство в
Будапеща подобри на два
пъти националния рекорд
на 200 м съчетано. Какво
си каза след това?

- Бях много далеч от нор-
матива и когато видях, че
сутринта се доближих дос-
та - по-малко от секунда,
вече се усети едно притес-
нение. Казах си: "Добре,
имам полуфинал, но колко-
то повече се доближавам,
ако не успея да го покрия
и остана на малко, ще ми е
неприятно." Вече на полу-
финала, като успях да го
покрия, се зарадвах, но пък

Диана Петкова, единствената българка с квота в
плуването за Олимпийските игри в Токио, говори ек-
склузивно за предаването "Код Спорт" по ТВ+. Ней-
ната любима дисциплина е 200 м съчетано плуване.
Срещу името й стоят десетки рекорди, като дори
успя да подобри постиженията на олимпийската
шампионка Таня Богомилова на 50 м бруст и 200 м
съчетано.

Íåäÿëêîâ: Íå áÿõìå íà íèâî
"Оценката ми за отбора и за

мача днес не е добра. Играхме
бавно, което беше перфектно за
Мура." Това каза капитанът на Лу-
догорец Антон Недялков след ра-
венството 0:0 със словенския пър-
венец в първия мач от втория ква-
лификационен кръг на Шампион-
ската лига.

"Не бяхме на нужното ниво.
Прибързвахме на моменти в пред-
ни позиции, но за сметка на това
играхме тромаво и бавно. Затова
не ни се получаваше. Трябва да
играем по-бързо, по-спокойно и
да използваме фланговете", зая-
ви българският национал.

"Когато Лудогорец се опитва
да играе бърз и атакуващ футбол,

то се опитваме и да запазваме
чисти мрежи. Дано изглеждаме
по-добре в следващия мач и да
продължим напред. Според мен
трябва да сме по-спокойни в на-
падение, но и да сме по-бързи. Те
стоят много гъсто в защита", до-
пълни крайният защитник, след ко-
ето бе помолен да коментира лип-
сата на нападателя Клаудиу Ке-
шеру, който бе оставен извън гру-
пата за мача с Мура. "Не мога да
коментирам избора на треньора.
За мен Клаудиу е много важен
футболист и се надявам да се ре-
ши проблема с него максимално
бързо, без да мога да вземам от-
ношение към решението на тре-
ньора и ръководството."ççççç

ÖÑÊÀ ñ ðåàêöèÿ ñëåä
èçáóõâàíåòî íà Ëþáî Ïåíåâ

останах извън финала.
- Имаше ли разочарова-

ние от факта, че 4 стот-
ни те лишиха от участие
във финала на 200 м съче-
тано?

- Да, даже разочарова-
нието ми надделя над ра-
достта, че съм покрила нор-
матив. Да, норматив, но ос-
танах извън финала.

- Колко рекорда си по-
добрила досега?

- Нямам идея. Може би
след 30-ия спрях да броя.

- Един от тях бе на 32
години, поставен от ле-
гендата Таня Богомилова.
Какво е усещането да по-
добриш постижение на
олимпийската ни шампи-
онка от Сеул?

- Наскоро открих една
статия, може би от 2012 г.,
в която Ботко е казал, че
аз ще подобря рекордите
на Таня Богомилова на 50 и
100 м бруст. Винаги целта е
бил рекордът на 100 м
бруст, където ми остана
доста малко.

- Това ли е рекордът,
който най-много цениш?

- Не. За момента ценя то-
зи на 200 м съчетано, по-
неже там е олимпийската
ми квота.

- В кой момент се пре-
чупи и разбра, че от теб
може да стане отличен
състезател?

- Това си го спомням. Мо-
же би в пети клас вече за-
почнах да печеля медали.
Тогава се роди амбицията
ми да имам национален ре-
корд. Понеже в спортното
училище се влиза в пети
клас, имахме големи спо-
рове с мама. Тя беше мно-

го против да се преместя
от моето училище и да оти-
да в спортното. Изчакахме
една година и в шести клас
вече надделях. Казах, че ис-
кам да тренирам в спорт-
ното училище, искам да тре-
нирам по два пъти и да се
занимавам наистина по-се-
риозно.

- Кои са треньорите,
оставили следа в кариера-
та ти?

- Започнах да тренирам
при Волга Райнова в учили-
щето "Димитър Матевски" в
Пловдив. Тя е първата ми
треньорка, тя ме е научила
да плувам. След това се
преместих в отбора "Спринт"
при Таня Месробович, коя-
то и сега е част от отбора
ни. През 2010 г. започнах по-
професионално с Ботко
Трендафилов и оттогава тре-
нирам с него.

- Какво ти каза Ботко
Трендафилов, когато спе-
чели квотата и същевре-
менно, когато не можа да
влезеш във финала?

- Когато сме на състеза-
ние, абсолютно винаги е до-
волен от мен. Никога не
тръгва в насока: "Виждаш ли
сега - плуваш бавно." Нико-
га не ми се е сърдел, дори
и да не се е получило не-
що, аз съм по-критична към
себе си в този момент. На
тренировки той към мен, но
на състезания - аз към се-
бе си. Той не беше с нас на
европейското, но се чухме
и беше много доволен на-

истина. Все пак аз бях да-
леч от квотата. Дори преди
заминаването ми каза: "Дай
всичко от себе си. За мен
може да стане и нещата ще
се случат, а дори и да не се
случат, имаш още един опит."
Даже той вярваше, че може
да стане в повече от една
дисциплина. И на него ни-
кога не му е било фикс идея
и каза: "Дори да не се кла-
сираш за тази олимпиада,
гледаме напред, има толко-
ва много състезания." Така
че зарадвахме се и двама-
та много. А за финала не ми
се е ядосвал.

- Как преминава един
твой ден в Щатите като
студент?

- Различно е, но понедел-
ник, сряда и петък са по-теж-
ките дни. Ставам в 5, на ба-
сейна трябва да съм в 5:45
часа и влизаме да плуваме.
Може да правим и суха тре-
нировка от 6 до 6:30 часа,
но трябва да съм в 5:45 ча-
са на басейна. Започва тре-
нировка до към 7:30 часа.
Понякога ми се налагаше да
излизам по-рано, понеже в
8 часа ми започват лекции-
те, пък така се случи, че на
мен всички лекции ми бяха
присъствени. Университетът
е голям сигурно колкото це-
лия Студентски град. Изли-
зам от водата в 7:30 часа,
трябва да се облека, да си
изсуша косата, януари ме-
сец е и не знам къде трябва
да отида на лекция. Включ-
вам Google Maps, почвам да

търся адреси и 15-20 мину-
ти обикалям като муха без
глава да търся къде трябва
да отида на лекция. Прик-
лючвахме към 11 часа, след
това в 14 часа на трени-
ровка пак и вечерта към
17:30 часа имахме щанги,
фитнес. Понеже през пър-
вата година имахме часо-
ве с частни учители, които
са ни безплатни, за да ни
помагат с уроците, имах ан-
гажимент от 20 до 21 часа
с това.

- Как си обясняваш го-
лемите успехи на родно-
то плуване в последните
години? Талантливо по-
коление или нещо друго?

- Може би вървим в пра-
вилна посока, пък и доста
от нас записахме да учим
в Щатите, което мисля съ-
що помага. Със сигурност
е талантливо поколение, но
започваме да градим и ед-
на традиция, работим здра-
во, не сме занемарили не-
щата. Може би ни липсват
условия, но започва да се
върви в права посока.

- С Антъни Иванов чу-
вате ли се в Щатите?

- Разбира се. С всички,
които сме в Щатите, се чу-
ваме.

- В една календарна го-
дина колко дни можеш да
си позволиш да си извън
басейна?

- Зависи от годината, но
в последните пет години
най-голямата ми почивка
беше миналото лято. Почи-
нах си пет седмици, защо-
то в предишните две годи-
ни не бях почивала повече
от седмица.

- Как се виждаш след
десет години?

- Единствено искам да
се виждам щастлива. Най-
близките ми хора да са жи-
ви и здрави, да съм щаст-
лива, удовлетворена и гор-
да лично за себе си!

От Блиц спорт
Със съкращения

ЦСКА излезе с официално изяв-
ление, в което заявява подкрепа-
та си към треньора на "червени-
те" Любослав Пенев, който по-ра-
но през деня избухна и заяви, че
в клуба работят хора, които са
против него и тима.

Собствениците на клуба, цялото
оперативно и техническо ръковод-

ство, както и всички служители, ра-
ботещи и милеещи за армейската
кауза, искаме да изразим своята
огромна и безрезервна подкрепа
към старши треньора на тима Лю-
бослав Пенев.

Всички ние, нито за миг не сме
се съмнявали, че легенда, хариз-
матична и авторитетна личност ка-
то него е правилният избор да бъ-
де начело на ЦСКА.

"Доброжелателите" ни обаче
не мислят така. Ровят, лъжат, фан-
тазират, интригантстват… Прека-
лено са малки и нищожни, за да
им обръщаме специално внима-
ние. Категорично заявяваме по-
зицията си, че сме зад Любо Пе-
нев, и силно вярваме, че с ро-
ден победител като него начело
най-доброто за клуба ни тепърва
предстои.ççççç

"Доброжелателите" ни ровят, лъжат,
фантазират, интригантстват…
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05.15 Още от деня коментарно предава-
не/п/

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 Книга на книгите анимационен

филм
09.35 Войната на таралежите тв филм /

5, последна серия/
10.45 Давай, Астробой! анимационен

филм
11.00 БНТ на 60 /п/
11.55 Препрочитаме Вазов
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Парченца сирене документален

филм
13.30 Линия "Токио 2020"
14.00 Откриване на ХХХІІ Летни олим-

пийски игри Токио 2020 пряко
предаване

17.30 Линия "Токио 2020"
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня коментарно предава-

не
19.00 Завръщане от Рим тв филм /5,

последна серия/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Хрътката тв филм /3 сезон, 6

епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 БНТ на 60 /п/
00.30 Парченца сирене документален

филм/п/
01.15 Откриване на ХХХІІ Летни олим-

пийски игри Токио 2020 /п/
04.45 Олимпийски игри Токио 2020:

Стрелба /въздушна пушка, жени/
пряко предаване

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал, с.2
еп.20

06.00 "Джи Ай Джо: Ренегати" - анима-
ция, сериал, еп.16

06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещи Златимир Йо-
чев и Биляна Гавазова

09.30 "Преди обед" - токшоу (най-добро-
то)

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците" - комедийно шоу (2014

г.)
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /

п./
14.30 Премиера: "Обещание" - сериал,

с.3 еп.81
16.00 Премиера: "Малки убийства" - се-

риал, с.2 еп.32
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 "Двама мъже и половина" - сери-
ал, с.5 еп.12, 13

19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, еп.7
21.00 "Скъпи наследници" - сериал, еп.40
22.00 "Комиците" - комедийно шоу (2013

г.)
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Домашен арест" - сериал, с.2

еп.21
00.00 "Закон и ред: Специални разслед-

вания" - сериал, с.19 еп.10
01.00 "Седем часа разлика" - сериал, с.2

еп.19
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с.14

еп.33, 34

bTV Action

05.15 "Твърде лично" - сериал, с.2 еп.7
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Роботи под прикритие" - сериал,
с.4 еп.9 - 12

08.00 "Твърде лично" - сериал, с.2 еп.7
09.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с.5 еп.9
10.00 "Стрелата" - сериал, с.6 еп.22
11.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с.5

еп.2
12.00 "Да Знаеш Как" (2021) - предаване

за ремонти и обзавеждане, еп.15
12.30 "Умирай трудно 4.0" - екшън, три-

лър (САЩ, Великобритания, 2007),
режисьор Лен Уайзман, в ролите:
Брус Уилис, Джъстин Лонг, Тимъти
Олифънт, Мери Елизабет Уинстед,
Маги Кю, Клиф Къртис и др.

15.00 "Твърде лично" - сериал, с.2 еп.8
16.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с.5 еп.10
17.00 "Мъртва точка" - сериал, с.3 еп.13
18.00 Премиера: "Хуберт и Щалер" - се-

риал, с.5 еп.3
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата"

- сериал, с.6 еп.23
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Закон и

ред: Специални разследвания" -
сериал, с.21 еп.11

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Умирай трудно: Де-

нят настъпи" - екшън (САЩ, 2013),
режисьор Джон Мур, в ролите:
Себастиан Кох, Мери Елизабет Уин-
стед, Юлия Снигир, Амаури Нолас-
ко, Коул Хаузър, Джай Кортни,
Брус Уилис, Анна Сергеевна Вяли-
цина и др.

00.00 "Закон и ред: Специални разслед-
вания" - сериал, с.21 еп.11

01.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с.5
еп.3

02.00 "Стрелата" - сериал, с.6 еп.23
03.00 "Мъртва точка" - сериал, с.3 еп.13
04.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с.5 еп.10

bTV COMEDY

05.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
06.00 "Дивата Нина" - сериал, еп.44
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "Преспав" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "На гости на третата планета" /п./

- сериал
10.00 "Скуби-Ду: Безумни лунни чудови-

ща" - анимация, приключенски,
комедия (САЩ, 2015), режисьор
Пол Макевой

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

сериал
14.00 "На гости на третата планета" /п./

- сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с.10 еп.9, 10
19.00 "Преспав" - сериал, еп.14
19.30 Премиера: "Новите съседи" - сери-

ал, с.12 еп.14
21.00 "Столичани в повече" - сериал,

с.13 еп.4
22.00 "На гости на третата планета" -

сериал, еп.51, 52
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с.10еп.22, 23
00.00 "Скуби-Ду: Безумни лунни чудови-

ща" /п./ - анимация, приключенс-
ки, комедия (САЩ, 2015)

02.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /

п./
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с.3 еп.7,

8
08.00 "Убийство под прожекторите" - три-

лър (САЩ, 2019), режисьор Кристо-
фър Рей, в ролите: Кришел Стаус,
Никол Билдърбек, Джейсън Доли,
Дарин Деуит Хенсън и др.

09.45 "Ривърдейл" - сериал, с.3 еп.9, 10
11.45 "Малки бъркотии" - романтичен, дра-

ма (Великобритания, 2014), режи-
сьор Алън Рикман, в ролите: Кейт
Уинслет, Алън Рикман, Стенли Тучи,
Матиас Схунартс, Ейдриън Скарбъ-
ръ, Дженифър Ийли и др.

14.00 "Обратно в играта" - драма, спортен
(САЩ, 2012), в ролите: Клинт Истууд,
Ейми Адамс, Джон Гудман, Скот Ис-
тууд, Ед Лотър и др.

16.30 "Прецаканите" - екшън, криминален,
приключенски (САЩ, Франция, 2010),
режисьор Силван Уайт, в ролите:
Идрис Елба, Зоуи Салдана, Джефри
Дийн Морган и др.

18.30 "А отборът" - екшън, комедия, прик-
люченски (САЩ, 2010), режисьор
Джо Карнахен, в ролите: Лиъм Ний-
сън, Брадли Купър, Шарлто Копли,
Джесика Бийл, Патрик Уилсън, Хенри
Чърни, Юл Вазкес, Брайън Блум и др.

21.00 "Пътуване до тайнствения остров" -
фентъзи, приключенски, комедия
(САЩ, 2012), режисьор Брад Пейтън,
в ролите: Джош Хъчерсън, Дуейн
Джонсън, Майкъл Кейн, Луи Гузман,
Ванеса Хъдженс, Кристин Дейвис и
др.

23.15 "Мостът на шпионите" - трилър, исто-
рически, драма (САЩ, 2015), режи-
сьор Стивън Спилбърг, в ролите: Том
Ханкс, Марк Райлънс, Алън Алда,
Остин Стоуъл, Ейми Райън, Били
Магнюсън, Ив Хюсън, Доменик Лам-
бардози, Себастиан Кох и др.

02.00 "Краят на смяната" - екшън, крими-
нален (САЩ, 2012), режисьор Дей-
вид Ейър, в ролите: Джейк Джилен-
хол, Майкъл Пеня, Ана Кендрик, На-
тали Мартинес и др. [16+]

04.15 "Коледна хижа" - семеен, романти-
чен, драма (тв филм, Канада, 2019),
режисьор Дженифър Гибсън, в роли-
те: Ерика Дюранс, Робин Дън, Елва
Мей Хувър, Мика Калиш и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Дъщеря ми" - сериен филм /п/
06.00 "Черният списък" - сериал, сезон 3 /

п/

07.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Дъщеря ми" - сериен филм
13.30 "Изпитанията на живота" (премиера)

- сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен

филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна иг-

ра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Пътят на честта" - сериал, сезон 1
21.00 "Магнум" - сериал, сезон 2
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Ню Амстердам" - сериал, сезон 2
23.30 "Черният списък" - сериал, сезон 3
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 5
01.30 "Бандитката" - сериал
02.30 "Сияйна луна" - сериал
04.30 "Изпитанията на живота" - сериал /

п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 7 /п/

08.30 "Космосът между нас" - романтичен
филм с уч. на Гари Олдман, Джанет
Монтгомъри, Карла Гуджино, Ейса
Бътърфийлд и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 7, 2 епизода

12.50 "Валериан и градът на хилядите пла-
нети" - екшън-фантастика с уч. на
Дейн Дехаан, Кара Делевин, Клайв
Оуен, Итън Хоук, Риана и др. /п/

15.40 "Гатака" - трилър с уч. на Итън Хоук,
Ума Търман, Джъд Лоу, Гор Видал,
Мая Рудолф, Лорън Дийн и др.

17.45 "Внедрени в час" - екшън-комедия с
уч. на Чанинг Тейтъм, Джона Хил, Айс
Кюб, Бри Ларсън и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 11

21.00 "Помпей" - приключенски филм с уч.
на Кит Харингтън, Кери-Ан Мос, Еми-
ли Браунинг, Кийфър Съдърланд, Аде-
уале Акинуйе-Агбайе, Джесика Лукас
и др.

23.10 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 11 /п/

00.00 "Заразно зло: Изтребване" - екшън-
фантастика с уч. на Мила Йовович,
Одет Фер, Али Лартър, Иън Глен,
Ашанти , Майк Епс и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 23 юли 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.

ГГГГГорещо
Днес времето ще остане почти без промяна.

Температурите ще се повишат с градус-два.
В събота дневните стойности ще са от 28 до

33 градуса. Около и след обяд на места в запад-
ните райони и главно около планините ще пре-
вали и прегърми.
В неделя ще остане почти без валежи, а тем-

пературите ще се повишат още малко и ще бъ-
дат от 29 до 34, на югозапад до 35 градуса.
В понеделник горещото време се завръща с

температури след обяд до 33-37 градуса.

bTV Cinema, 23.15 ч., "Мостът на шпионите" -
трилър, исторически, драма (САЩ, 2015),

режисьор Стивън Спилбърг, в ролите: Том Ханкс,
Марк Райлънс, Алън Алда, Остин Стоуъл, Ейми
Райън, Били Магнюсън, Ив Хюсън, Доменик

Ламбардози, Себастиан Кох и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 138

ВОДОРАВНО: "Високата тераса". Типар. Тарикат. То-
доров (Петко). Магаре. Вадим (Роже). Кадар (Янош).
Тит (Флавий). Сенат. Наги (Ана). Кеф. Никол (Шарл).
Мон (Хенрих). Намек. Леман. Еник (Леон). ТОКАМАК.
Каленик. Вода. Колев (Тодор). Танид. Риф. Тенор. Ло-
то. Бин (Алън). Ралев (Петко). Лар. Балет. Радон. Ке-
рим (Усин). Николай (Ото). Каротин. Сито. ЛАТАМ.
Ларин (Иван). Тор. Нонет. Били. Вари. Ирани (Арде-
шир). Ит (Емилия-София). Бал. Казан. Лани.
ОТВЕСНО: Риторика. Ани Бакалова. "Сид". Темел. Фи-
лер. Рал (Фьодор). Попов (Димитър). Фенек. Нерол.
Карас. Кинот. "Титаник". "Народен". Килер. Мито. Ви-
нил. Кенар. Наниз. КАТ. Макет. Волан. Мера. Там
(Игор). Томов (Богдан). Редис. Тан (Карой). Мерак.
Лакот. Вокил. Риган. Надал. Нотабил. Макадам. Ма-
нол. Лори. "Сарагоса". ИТАЛА. Илин. "Катерин". Ка-
дор. Йонити.
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Íîâèÿò
áúëãàðñêè ôèëì
"Øèáèë" ùå áúäå
ïðåäñòàâåí
â Øóìåí

Новият български
игрален филм "Ши-
бил", създаден по
разказа на Йордан
Йовков, ще гледат за
първи път в Шумен на
28 юли от 20.00 ч. в
парка "Студентски",
свободен вход.

Лентата ще бъде
прожектирана на LED
стена, монтирана в
парка - 450 седящи
места. Съвременната
адаптация на творба-
та на Йовков разказ-
ва историята на
невъзможната любов
на Шибил и Рада
през очите на неочак-
ван персонаж. Режи-
сьор и сценарист е
Никола Бозаджиев. В
главните роли са
младите актьори
Панайот Мускетарски,
Десислава Вулева,
Богомил Найденов и
Моника Христова.
Лентата вече е гледа-
на на шест континен-
та, в 49 държави и
завоювани 136 награ-
ди в 19 категории. ç

В Плевен организират
"Лято в музея" за
"търсачи на съкровища"
Инициатор е екипът на
Регионалния исторически
музей. Заниманията имаха
успех миналото лято. Тази
година те са насочени към
деца от всички възрастови
групи от 27 до 30 юли.
Желаещите ще се потопят в
дебрите на археологията и
дори ще се превърнат в
откриватели на уникати.
Децата ще подреждат тема-
тични пъзели, свързани с
музейните експозиции.
Подготвени са много приятни
изненади, които ще превър-
нат лятото в забавление за
малчуганите в Плевен.
Заниманията ще се провеж-
дат в красивия парк на музея
от 9.30 и от 11.00 ч.
Звездата Алисия Викандер
- отново Лара Крофт
Алисия Викандер разкри
подробности около новата
част на "Томб Райдър". 32-
годишната актриса, която
изигра ролята на Лара Крофт
в оригиналната адаптация на
видеоиграта през 2018 г.,
призна: "Нямам търпение
отново да изиграя Лара".
Нейната визия за Лара се
различава от оригиналната
на археоложката, звезда в
оригиналната видео игра
Tomb Raider от 1996 г. и
последващите продължения
на героинята на Анджелина
Джоли през 2001 и 2003 г.
Писателят и режисьор Миша
Грийн работи по сценария.

Íàêðàòêî

:

Национална галерия
Софийски арсенал -
Музей за съвременно
изкуство представя Коре-
ни - 16 съвременни скулп-
тори за Галин Малакчиев.
Участват: Боряна Петкова,
Валентина Шарра, Вен-
цислав Занков, Георги
Донов, Емил Бачийски,
Кирил Кузманов, Косьо
Минчев, Мартиан Табаков,
Мартин Трифонов, Невена
Екимова, Орлин Иванов,
Панчо Куртев, Рафаил
Георгиев - Рафо, Симеон
Симеонов, Стефан Коцев
и Стоян Дечев. Куратори
са Надежда Джакова и
Таня Станева. Откриване-
то бе на 22 юли, продъл-
жава до 19 септември.
"Корени" е посветена на
90-годишнината от рожде-
нието на Галин Малакчиев
(1931-1987) и представя
най-новите тенденции и
търсения в скулптурата по
примера на Галин Малак-
чиев, чието име се свърз-
ва с новаторство, преоб-
ръщане на традиционните
представи за пластичност,
срещу официалната рам-
ка.

"Îïåðà íà âúðõîâåòå" î÷àêâà ñâîÿòà ïóáëèêà
íà Áåëîãðàä÷èøêèòå ñêàëè

Откриването е на 6 ав-
густ с операта "Аида". Шес-
тият фестивал "Опера на
върховете" очаква публи-
ка от цялата страна и от
чужбина. Събитието ще се
състои в Софийската опе-
ра и балет в първия двор
на крепостта при Белог-
радчишките скали. "Опера
на върховете" ще ви изви-
си над Белоградчишките
скали с крилете на опер-
ното и балетното изкуст-
во и тази година. Истинс-
ко чудо сред удивително-

Íîâèÿò áåðëèíñêè ìóçåé Õóìáîëòîâ ôîðóì å îòêðèò
След години отлагане

музеят на брега на река
Шпрее, между Бранден-
бургската врата и площад
"Александерплац", вече
приема посетители. Хум-
болтовият форум е най-
скъпият културен проект в
Германия - над 640 мили-
она евро, които бяха оси-
гурени от федералното
правителство, от управа-
та на Берлин и от частни
дарения . Изложбената
площ е 40 000 квадратни
метра, място за експози-
ции от Азия, Африка, Аме-
рика и Океания.

Реконструкцията на
двореца е по проект на
архитекта Франко Стела.

Зданието е белязано от
контраста между съвре-
менни елементи и бароко-
ви фасади на Берлинския
дворец, унищожен през
1945 г. и напълно съборен
през 1950 г. Днес музеят
свързва традицията и съв-
ременността, насочва към
идеята за свързване на
различията, която е лайт-
мотив в програмата на
Хумболтов форум. На пър-
вия етаж е подредена пос-
тоянната изложба "Берлин
глобал"-  как градът и оби-
тателите му са свързани
със света. В подземието
на двореца са изложени
артефакти с над 800-го-
дишна история. ç

Êîðåíè - 16 ñúâðåìåííè ñêóëïòîðè
çà Ãàëèí Ìàëàê÷èåâ

Изложбата е с обширен
визуален материал, свър-
зан с творчеството на
Галин Малакчиев, неговата
кавалетна скулптура и
проекти за обществени

сгради. За първи път ще
бъдат показани сканирани
и уголемени рисунки от
скицника на Малакчиев,
сред които много скици
на изпълнени в метал

скулптури. Може да се
гледа и филмът "Галин
Малакчиев" (1984)  на
режисьора Васил Минчев,
заснел твореца в ателието
му в с. Батулия. ç

то величие на този приро-
ден паметник.

 Откриването е с вели-

колепната "Аида". Шедьо-
върът на Джузепе Верди
ще се играе също на 7 и 8

август. Композиторът Джу-
зепе Верди казва, че "в из-
куството, както и в любов-
та, преди всичко трябва да
бъдем откровени". В афи-
ша са и балетните спектак-
ли "Лебедово езеро" от
Пьотър Илич Чайковски -
на 13 август, "Кармен - сю-
ита" от Жорж Бизе и Ро-
дион Шчедрин, "Болеро" от
Равел - на 14 август. Зак-
риването е на 15 август с
балетната постановка
"Кармина Бурана" по му-
зика от Карл Орф. ç


