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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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В опит да спрат разпрос-
транението новия вари-
ант на COVID-19 -
Омикрон, редица страни
по света ограничиха
движението и полетите
от и до Южна Африка.
Въпреки мерките Омик-
рон вече е разпростра-
нен на повечето конти-
ненти от Нидерландия
до Хонконг и Австралия.
В Европа новият вариант
е регистриран в Герма-
ния, Чехия, Италия и
Великобритания. В
Нидерландия 61 пътници
дадоха положителен
резултат за Covid след
пристигане от Южна
Африка, 13 от тях
заразени с Омикрон -
новия, по-заразен
вариант на коронавируса.
Българското външно
министерство препоръча
избягване на пътуванията
до Южноафриканския
регион.
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ъм момента има
всички изгледи,
вместо президентът
да е принуден да

Най-успешният български
професионален боксьор
Кубрат Пулев нокаутира
Франк Мир в последната
секунда на първия рунд в
революционния формат
"Триадна битка" на гала-
вечер в Тексас. Още в
началото двамата разме-
няха къси юмруци, а при
отдръпването Кобрата
вкара хубава комбинация
ляв-десен в целта. Нова
успешна канонада видимо
разклати Мир, който опре-
делено изпитваше труд-
ности да се придържа на
крака. Още един уни-
щожителен десен прав в
главата на американеца го
разлюля и той изглежда-
ше в безсъзнание,
независимо че стоеше на
крака. Кубрат вкара още
едно ляво кроше и после
спортсменски не нанесе
повече поражения на Мир,
а реферът Дан Миралиота
прекрати мача в самия
край на рунда.

ветейшият патриарх Московски и
на цяла Русия Кирил поздрави Румен
Радев с преизбирането му на поста
президент на Република България.

"До Негово Превъзходителство
господин Румен Радев, президент
на Република България

Ваше Превъзходителство, уважаеми
господин Президент!

Сърдечно Ви поздравявам с преизби-
рането Ви на поста президент на Бъл-
гария.

Постигнатата от Вас победа на
изборите убедително свидетелства за
подкрепата на Вашите съграждани към
предложения курс на социалнополити-
ческо и икономическо развитие на
страната.

Братските народи на България и
Русия, имащи общи славянски корени и
историческо наследство, са свързани с

К
воюва с изпълнителната и
законодателната власт,
по-скоро да бъдат
съмишленици и съюзници
около ключови ценности
с очаквани положителни
резултати за обществото.
Румен Радев пое по
необходимост функцията
на ледоразбивач на
статуквото. Президентът
приключи мандата си със
същото ниво на общест-
вено доверие, с което го
започна. По време на
втория си мандат Румен
Радев ще се изяви в по-
силна светлина като
човека съзидател.

По време на първия
си мандат президентът бе
подложен на непрекъсна-
ти удари, но "не трепна,
не се уплаши, не се
предаде".

Определянето на
"Продължаването на
промяната" като прези-
дентска партия е неско-
посан опит да се обясни
защо и Румен Радев, и ПП
имат такава обществена
подкрепа. Водените тази
седмица коалиционни
преговори са един
нестандартен начин на
водене на преговори, но
това е верният път,
защото доверието в
политиците и партиите
достигна точката на
замръзване. В отчета си
тази година държавният
глава ще направи рекапи-
тулация на целия си
отминал мандат.

Проф. Александър
МАРИНОВ,
председател на Стратегиче-
ския съвет към президента
пред БНР
Заглавието е на ЗЕМЯ

Ïàòðèàðõ
Êèðèë
ïîçäðàâè
Ðóìåí
Ðàäåâ

една вяра и християнски духовно-
нравствени ценности, съставящи осно-
вата на нашите национални култури.
Особено бих искал да отбележа, че
важен принос в запазването на това
единство внасят Руската и Българската
поместна православна църква, добрите
отношения между които са издържали
нелеките изпитания на времето и се
надявам и занапред те да подпомагат
укрепването на сътрудничеството между
нашите страни.

Желая Ви пълнота на душевните и
телесни сили, изобилна помощ Божия
и успехи в отговорното държавно
служение, а на жителите на България -
мир и благополучие.

С уважение
КИРИЛ

Патриарх Московски
и на цяла Русия"

Парното и топлата
вода трябва да поскъп-
нат с около 50% от Но-
ва година, тъй като топ-
лофикациите продължа-
ват да губят, независи-
мо от временното задър-
жане на цените на га-
за. Това заяви за БНР
председателят на Асоци-
ацията на топлофика-
циите Кремен Георгиев.

Òîïëîôèêàöèèòå èñêàò 50% ïî-ñêúïî ïàðíî îò Íîâà ãîäèíà
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Той обаче изрази съм-
нение, че КЕВР ще пос-
танови подобен скок на
цената на топлоенерги-
ята. Причината според
него е, че цената на га-
за се задържа послед-
ните 1-2 месеца. Тя оба-
че е два пъти по-голя-
ма от тази, по която са
смятани цените на топ-
лофикациите. Георгиев

не знае какви лостове
ще намери КЕВР, за да
определи новите цени,
но подчерта, че не мо-
же топлофикациите да
изпълняват социални
функции. Въпреки фи-
нансовите си затрудне-
ния ТЕЦ-овете са оси-
гурили необходимите за
нормалната им работа
количества газ. "Дос-

тавките на природен
газ са подсигурени с до-
говори, количествата
също. Лошото в мо-
мента е, че с изплаща-
нето на този газ на
практика се забавят и
други плащания. Но та-
ка или иначе приори-
тетите се изпълняват",
посочи председателят на
асоциацията.  5
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Няма тема, по която да
не е постигнато огромно
съгласие, обобщи лидерът
на "Продължаваме промя-
ната" Кирил Петков след
последната дискусия за
коалиционно споразуме-
ние, коментира Топнови-
ни.бг. Това бяха 18 много
интензивни разговора,
четвърти ден под ред, но
нямаше тема, в която да
сложим българския инте-
рес и да не постигнем
огромно съгласие. Това
означава, че няма значе-
ние дали сме леви, цен-
тър или десни. Пожела-
вам да изпълним всички
точки с реални действия и
след четири години Бълга-
рия няма да изглежда по
този начин, обяви Петков,
цитиран от БТВ. Лидерът
на БСП Корнелия Нинова
пък отбеляза, че вероят-
ността за съставяне на
кабинет е повече от 50%.
По думите й хората имат
нужда от работещи прави-
телство и парламент. В
18-те работни групи са
уточнени въпроси, които
са безспорни за всички,
но има и такива, които

Ñëåä ïðåãîâîðèòå çà êàáèíåò: Íÿìàëî
òåìà, ïî êîÿòî äà íå ñà ñå ðàçáðàëè
Ïðèå ñå ðåøåíèåòî áþäæåò
2022 äà áúäå ïðèåò äî êðàÿ
íà ÿíóàðè çàðàäè
íåâúçìîæíîñòòà òîâà
äà ñå ñëó÷è äî êðàÿ íà ãîäèíàòà

още не са уточнени. След
това ще има разговори по
лидерски въпроси. Чака ни
поне още седмица работа,
посочи тя пред БНТ. Нино-
ва изтъкна, че новото
правителство има обща
цел и тя е в две посоки -
да преведе хората през
кризите и да започне
истинското разграждане
на досегашния модел на
управление. Като първа
политическа сила ПП
започна разговори с БСП,
"Има такъв народ" и "Де-
мократична България" за
коалиционно споразумение
и съставяне на редовен
кабинет в рамките на
47-ото народно събрание.
Преговорите започнаха на
23 ноември и приключиха
на 27 ноември, припомня
Топновини. Идната седми-
ца се очаква да започнат
и разговорите за минист-
ри, както и да бъде подпи-
сано коалиционно споразу-
мение.

Президентът пък да
свика новоизбрания парла-
мент, спазвайки разпоред-
бите на Конституцията,
където е указан срокът



Първото заседание на
новия парламент се
очаква на 1 декември
Новото Народно събрание се
очаква да се събере на първо
заседание на 1 декември,
сряда. Президентският указ за
това се очаква в началото на
новата седмица, съобщи БНР.
В 47-ото Народно събрание
ще има 7 политически сили,
две от които нови - избраната
с най-много гласове "Продъл-
жаваме промяната" и най-
малобройната  - партия
"Възраждане". След седмица
на преговори за бъдещо
управление се очаква
президентът Румен Радев вече
да свика новоизбрания
парламент, спазвайки
разпоредбите на Конституция-
та, където е указан срокът
"най-късно" един месец след
избирането му.
Първото заседание по
традиция е тържествено и се
очаква да е в началото на
политическия сезон - 1
декември (сряда). То се
открива от най-възрастния
народен представител,
депутатите полагат клетва,
представят се водещите
приоритети и се избира
ръководството на парламента.

Избягвайте пътуванията
до Южноафриканския
регион, препоръчва
МВнР
По информация на посолство-
то ни в Претория заради
новооткрития вариант на
COVID-19 - Омикрон голяма
част от авиокомпаниите,
които оперират от и до
Република Южна Африка и
страните от региона като
Ботсуана, Есватини, Зимбабве
и Лесото, са обявили, че
спират полетите от тези
страни след въведените мерки
в съответните държави.
Препоръчваме на българските
граждани да се въздържат от
пътувания до страните от
Южноафриканския регион, до
изясняване на ситуацията и
възстановяване на полетите.
Българските граждани,
изпаднали в беда, могат да се
свързват с посолството ни в
Южна Африка денонощно на
телефонен номер
+27798937336. Той се
използва за съобщаване на
спешни случаи и кризисни
ситуации, с цел оказване на
необходимото съдействие на
засегнатите, уточнява
Единният информационен
портал. Сигнали и молби за
съдействие при бедствени
ситуации на български
граждани се приемат дено-
нощно и на телефонните
линии на дирекция "Ситуацио-
нен център": +35929482404;
+35929713856, или на имейл:
crisis@mfa.bg.

Пътнически самолет
не успя да излети от
София заради птици
в единия двигател
Пътнически самолет, който е
трябвало да излети в събота
сутринта от София за
Франкфурт, останал на
земята, след като птици са
влезли в единия от двигатели-
те му. Няма пострадали сред
пътниците, които са били
пренасочени към други
полети, потвърдиха за БНР от
пресслужбата на летището.
Има леки повреди по турбина-
та на машината на германска-
та авиокомпания "Луфтханза".

Íàêðàòêî

"най-късно" един месец
след избирането му.
Оставащите дни до
коледните празници са
ограничени за неотлож-
ните задачи, с които
трябва да се заеме
парламентът. Заявките в
преговорните екипи е
депутатите да работят и
извънредно, но се прие
решението бюджетът за
2022 година да бъде
приет до края на януари
заради невъзможността
това да се случи до края
на годината. Въпреки, че
партиите си стиснаха
ръцете по много въпро-
си, имаше и такива,
които бяха оставени за
последващи дискусии
заради липсата на съгла-
сие, като тези теми са
отбелязани в червено. В

редица сектори очаквано
имаше сериозни размина-
вания в програмите на
БСП и "Демократична
България". Може да се
очаква тепърва спорове
по тях, но партиите проя-
виха воля за отстъпки с
цел съставяне на прием-
ливи за всички програми.
Вече стана ясно, че
новата структура на
Министерския съвет ще
бъде много различна. В
хода на преговорите бе
обявена идеята за създа-
ване на ново министерст-
во - на дигитализацията,
ще има и размествания
на агенции. Има и спорни
предложения - като идея-
та на ПП да премести
"Агенция пътна инфраст-
руктура" към Министерст-
во на транспорта.ç

Áúëãàðñêè ëåêàð: Õàï÷å ñðåùó COVID-19 å 90% åôåêòèâíî
Млад лекар от Плевен при-

лага експериментално хапче сре-
щу COVID-19 на български паци-
енти. Когато за първи път беше
показана историята му, тя даде
надежда на много хора, че бо-
лестта може да бъде излекува-
на, а резултатите са повече от
обнадеждаващи, коментира "Но-
ва телевизия". Експериментът ве-
че е приключил.

"Бяха набрани необходими-
те пациенти в световен мащаб.

Експериментът е успешен, а ефек-
тивността на лекарството е 90%.
Успехът е свързан с предотвра-
тяване на хоспитализация, обяс-
ни д-р Малконадски. В болница-
та, в която работи той, трима па-
циенти са били на това експери-
ментално лечение. За няколко дни
симптомите изчезнаха, изкараха
си 14-дневната карантина безсим-
птомно. В момента се чувстват
много добре, проследяваме ги,
обясни д-р Малкодански. ç

Министър Демерджиев заяви,
че ако главният прокурор не си
подаде оставката, остава открит
пътят за отстраняването му чрез
искане до пленума на Висшия съ-
дебен съвет, като потвърди, че под-
готвя такова, съобщи Епицентър.
Аз готвя такова искане. За добро
или за лошо, то набъбва все по-
вече, темите, които са повод за
искането, също нарастват, обясни
още той. Пълно закриване на спец-
правосъдието ще е грешка, каза
Демерджиев пред БНР. Според не-
го по-скоро трябва да се промени
обхватът престъпления, които да
останат в периметъра на тези ма-

Ïðàâîñúäíèÿò ìèíèñòúð: Àêî ãëàâíèÿ ïðîêóðîð íå ïîäàäå
îñòàâêà, ãîòâÿ èñêàíå òîâà äà ñòàíå ÷ðåç ÂÑÑ

гистратури. Другият вариант е да
има изцяло нова структура, която
да следва апелативните райони, или
спецпрокуратура, която да бъде кон-
тролирана от общи съдилища, по-
ясни Демерджиев. Правосъдният ми-
нистър посочи, че няма опасност
дела да бъдат прекратени, спрени
или започващи от самото начало.
Предвидени са мерки това да не се
случи. Демерджиев обаче е на мне-
ние, че трудно ще се формира ре-
форматорско мнозинство за про-
мени в Конституцията. Правосъдният
министър отново напомни тезата,
че правомощията на главния про-
курор трябва да бъдат намалени,

защото сега създават сериозни
предпоставки за проблеми, а лич-
ностните качества на Иван Гешев
са допринесли тези проблеми да
станат видими и нетърпими за об-
ществото, смята министърът на
правосъдието. В сферите на зе-
меделието и регионалното разви-
тие очакваме да получим най-мно-
го сигнали за злоупотреби с ев-
ропари, защото там са насочени
най-много средства, прогнозира
Демерджиев. Когато Висшият съ-
дебен съвет е доминиран от про-
курори, които са на подчинение
на главния прокурор, то незави-
симостта на този орган е поста-

вена под съмнение, посочи пра-
восъдният министър. И обясни, че
е нужна промяна в състава на Съ-
вета, като съдиите станат повече.

При бездействие от страна на
нашата прокуратура, правим всич-
ко възможно да засилим взаимо-
действието с европейската, увери
той. Така по думите му европейс-
ката прокуратура може да запъл-
ни създалия се вакуум. В края на
мандата на служебното правител-
ство Иван Демерджиев отбеляза
още, че са подготвили голям па-
кет от законопроекти, част от ко-
ито касаят отдавна просрочени ев-
родирективи.ç
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"Основната цел на
българската външна
политика е гарантиране на
благоприятни външни
условия за развитие на
страната и просперитет на
българския народ." Това
заяви Кристиан Вигенин,
зам.-председател на БСП,
по време на преговорите
за постигане на
коалиционно
споразумение на тема
"Международни
отношения".

 "Според нас българска-
та външна политика трябва
да се основава на няколко
принципа: спазване на
международното право;
отстояване на многостран-
ния подход в международ-
ните отношения; защита на
суверенитета и национал-
ната цялост на държавите;
добросъседство и регио-
нално сътрудничество;
подкрепа за българските
граждани; пребиваващи
постоянно или временно
извън България; системни
усилия за намаляване на
военното противопоставя-
не в близките до България
региони", каза още Виге-
нин.
Той посочи основните
елементи от политиката
на левицата в сферата
на международните
отношения:
- Подкрепа за активизи-

ране на регионалното
сътрудничество в Югоиз-
точна Европа и продължа-
ване на политиката на
разширяване на Европейс-
кия съюз със страните от
Западните Балкани

- Осигуряване на поли-
тическа и финансова
подкрепа за развитие на
инфраструктурата и свър-
заността на страните от
региона с акцент върху
Коридор №8.

- Да се отстоява съблю-
даването на правата на
българските национални
малцинства в Република
Сърбия и Република Алба-
ния като елемент от подго-
товката на страните за
присъединяване към ЕС.

- Да продължат усилия-
та в отношенията с Турция
за постигане на справед-
ливо решение за обезще-
тяване наследниците на
тракийските българи,
прогонени от Източна
Тракия и Мала Азия.

За работата с българите
в чужбина са необходими:

- Нова нормативна
уредба;

- По-добра координация
между водещите институ-
ции;

- По-голям финансов
ресурс за обезпечаване на

ßñíà âúíøíîïîëèòè÷åñêà ïðîãðàìà
íà ÁÑÏ çà ïúëåí óïðàâëåíñêè ìàíäàò
íà êîàëèöèîííî ïðàâèòåëñòâî

ките връзки, за привлича-
не на чуждестранни
инвестиции и за гаранти-
ране на енергийната
сигурност.

-  Дигитализация на
всички консулски услуги.

Участието на България
в общата външна политика
и политиката за сигурност
на ЕС ще се опира на:

- Реализиране на
важни за България външ-
нополитически цели, чрез
общата външна политика
на ЕС - да не бъдем само
обект, а субект.

- Усилие за разширява-
не на участието на българ-
ски дипломати в европейс-
ката служба за външна
дейност.

Кристиан Вигенин
засегна въпроса с Истан-
булската конвенция, която
не може да бъде приета
особено и след решението
на Конституционния съд,
но  трябва да приемем в
българското законодателс-
тво опростени закони за
борбата с домашното
насилие и насилието
срещу жени.

Темата за Република
Северна Македония соци-
алистът определи като
принципен въпрос, на
който трябва да се търси
трайно и устойчиво реше-
ние  като предпоставка за
напредък в процеса за
присъединяване на стра-
ната в ЕС.

Това да става при
последователно
отстояване на
националните интереси
на България и без да
се правят компромиси
по отношение на
историческата истина,
основана на документи
и факти.
- Трябва да се поддър-

жа широкото съгласие на
българската политика към
Република Северна Маке-
дония, включително с
препотвърждаване от
бъдещото Народно събра-
ние на основните елемен-
ти от Декларацията на
44-то народното събрание.

- Да се придържаме
към рамковата позиция на
Република България относ-
но разширяването на ЕС и
процеса на стабилизиране
и асоцииране.

- Да бъде създадена
съвместна работна група с
участието на представите-
ли на законодателната и
изпълнителната власт и
експерти, която да изготви
преглед на постигнатото
до момента и да предложи
мерки за осъществяване
на напредък по тази тема.

- Да има пътна карта, в
която да се отбележат
ясно ангажиментите на
двете правителства преди
началото на преговорите,
по време на преговорите
и преди евентуалното
присъединяване. В тази
карта трябва да се вклю-
чат чувствителните за
България въпроси и те
трябва да бъдат част от
преговорната рамка.

- Да се изготви сред-
носрочна програма за
развитието на отношения-
та с РСМ, която да обхва-
ща всички основни аспек-
ти - икономика и бизнес,
транспорт и туризъм,
култура и образование
европейски въпроси и
глобални проблеми.

Кристиан Вигенин
допълни още следните
приоритети на левицата в
международните отноше-
ния:

-  Като позиция Бълга-
рия е в ядрото, а не в
периферията на Европейс-
кия съюз.

-  Недопускане прила-
гане на двойни стандарти
и развитие на съюз на
две и повече скорости.

- България да е пълноп-
равен член на Съюза с
ясна стратегия и последо-
вателни държавни усилия.

- По-голяма прозрач-
ност в процеса на взема-
не на решения по евро-
пейските въпроси чрез
засилване на ролята на
Народното събрание.

- Ускоряване на рабо-
тата по одобрението и
реализацията на Плана за
възстановяване и устойчи-
вост.

-  Бързо финализиране
на споразумението за
партньорство с Европейс-
ката комисия с цел достъп
до европейските средства
от новия програмен пери-
од. Трябва да има вицепре-
миер по европейските
въпроси, който да коорди-
нира работата.

- Работа за приемане в
Шенгенското пространство
без допълнителни условия.

- Подкрепа за присъе-
диняване към Еврозоната,
но при две условия -
гаранция за запазване на
сегашния курс на лева
към еврото, както и план
за елиминиране на въз-
можни негативни ефекти
по отношение на доходите
и спестявания на гражда-
ните.

Макар и в процес на
дискутиране, външнополи-
тическата програма на
БСП е ясна, показва
компетентност и национал-
но отговорно поведение.

ЗЕМЯ

политиката към български-
те общности зад граница;

-  Мерки за запазване и
развитие на етническата,
езиковата, културната и
религиозната идентичност
на българските национални
малцинства в Украйна,
Молдова, Сърбия и Албания.

Пълноценното използ-
ване на възможностите на
България като черноморс-
ка и дунавска държава
изисква:

- Разширяване на
взаимодействието на
страните от Черноморския
регион в сфери като
търговия, транспорт,
туризъм и енергетика;

- Усилия от наша стра-
на за деескалация на
напрежението между
черноморските държави
Украйна и Русия и за
намаляване на противо-
поставянето между НАТО и
Русия в Черно море;

-  Участие в утвържда-
ването на инициативите в
Дунавския регион.

 Нормализирането на
отношенията с Руската
федерация налага:

- Приоритетните сфери
на сътрудничеството с
Русия да са икономика,
енергетика, култура и
образование.

- Провеждане на поли-
тика от страна на Бълга-
рия за поетапна отмяна на
санкциите на Европейския
съюз, наложени на Руска-
та федерация и реципроч-
на отмяна на руските
санкции спрямо Европейс-
кия съюз.

Стратегическите отно-
шения със САЩ остават
приоритет за българската
политика както на двуст-
ранно равнище, така и в
рамките на НАТО. Поставя
се и въпросът за премах-
ване на визовия режим за
българските граждани.

България трябва да
работи за задълбочаване
икономическото сътрудни-
чество с Китай чрез
конкретни инвестиционни
проекти в инфраструктура,
информационни техноло-
гии, земеделие, здравео-
пазване, култура и образо-
вание, местно самоуправ-
ление.
За ефективна
и модерна
дипломатическа служба
е необходимо:
- Пресичане на тенден-

циите за политизация на
българската дипломатичес-
ка служба и изграждането
на професионални кадри.

- Засилване на ролята
на Министерството на
външните работи за разви-
тие на външноикономичес-


Íà òîçè äåí

СЪБИТИЯ
 1877 г. - Американският изоб-
ретател Томас Едисън представя
фонографа - предшественика на
грамофона.
 1916 г. - Първата световна вой-
на: Доминиканската република е
окупирана от войски на САЩ, ка-
то окупацията на страната продъл-
жава до 1924 г.
 1922 г. - Хауърд Картър отваря
гробницата на фараон Тутанкамон
за публика.
 1927 г. - Александър Алехин, рус-
ки и френски шахматист, става IV
световен шампион по шахмат.
 1945 г. - Създадена е Социа-
листическа федеративна републи-
ка Югославия.
 1975 г. - Американските бизнес-
мени Бил Гейтс и Пол Алън създа-
ват фирмата Майкрософт.
 1977 г. - АЕЦ "Козлодуй" е вклю-
чен в енергийната мрежа на Бъл-
гария.
РОДЕНИ

 1797 г. - Гаетано Доницети, ита-
лиански композитор.
 1856 г. - Георгий Плеханов, рус-
ки революционер, теоретик на мар-
ксизма.
 1932 г. - Жак Ширак, президент
на Франция.
 1957 г. - Кичка Бодурова, бъл-
гарска естрадна певица.
ПОЧИНАЛИ
 1643 г. - Клаудио Монтеверди,
италиански композитор.
 1858 г. - Константин Фотинов,
български просветен деец.
 1924 г. - Джакомо Пучини, ита-
лиански композитор.
 1957 г. - Никола Алексиев, бъл-
гарски писател.
 1971 г. - Васил Захариев, бъл-
гарски график и изкуствовед.
 1972 г. - Г. М. Димитров, бъл-
гарски политик.
 1983 г. - Любомир Киселички,
български актьор.
 2001 г. - Джордж Харисън, бри-
тански музикант (Бийтълс).

×åñòèòî!
На 28 ноември
проф. д. ик. н.

Ïåòúð
Ñòåôàíîâ,
председател

на Централния
кооперативен

съюз,
празнува рожден ден.

На многая лета! С по-
желание за крепко здра-
ве и с професионализъм
да отстоява прогресивни-
те идеи на кооператив-
ното движение в Бълга-
рия и света.

ЗЕМЯ
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България е единствена-
та държава от ЕС, която
попадна в класацията на
международния форум
"Gelato World Heritage" в
Рим, организиран за трети
път от Италианската
асоциация на майсторите
джелатиери (Associazione
Italiana Gelatieri). В прес-
тижната селекция от нови
вкусове се открои сладо-
лед с българско кисело
мляко, произведен в
биоферма край китното
подбалканско село Рози-
но. Нашенският продукт
отнесе специалната награ-
да от Академията за
занаятчийско джелато
"Алберто Пика"
(L'Accademia del Gelato
Artigianale Alberto Pica),
кръстена на "краля на
джелатото".

Участниците в надпре-
варата били поканени да
представят сладолед,
съдържащ традиционни
местни съставки и да
презентират своята дър-

жава.  "Наградата ни бе
дадена след няколкомесе-
чен мониторинг на дей-
ността ни. Тя се присъжда
за цялостното ни предста-
вяне, както и за прозрач-
ност на работата, свърза-
на с технологията и
използваните в сладоледа
съставки"- каза Мирела
Янакиева - мениджър
"Бизнес развитие" на
биофермата и добави:
"Най-голямото ни предим-
ство е, че сами произвеж-
даме млечните суровини
за сладоледа. Ние имаме
биоферма, от която изпол-
зваме освен продуктите, и
самата суровина. Тъй като
няма как да не предста-
вим България с традици-
онното кисело мляко,
заложихме на биволско
кисело мляко, произведе-
но от нас, както и на
дивата горска боровинка."

За изготвянето на
въпросния биволски
йогурт е използвана
традиционната нашенска

технология на базата на
ферментация с уникалния
Lactobacillus Bulgaricus,
съдържащ безспорни
здравословни и лечебни
свойства. Сладоледът от
село Розино предизвикал
истински фурор не само
заради вкусовите си
особености, но също с
визията и … посланието
си. "Не случайно добавих-
ме дива горска боровинка
в сладоледа"- обяснява
Мирела Янакиева: "Тя е
събрана до стар римски
път край фермата. По него
е минавал владетелят на
хуните Атила на път за
Рим, за да го покори. Така
че ние вметнахме симво-
лика в нашия продукт,
като представихме древ-
ната историческа връзка,
свързваща Италия с
България. Затова кръстих-
ме вкуса на джелатото
"Атила".  За разкош,
отгоре го поляхме с бял
шоколад, който оцветихме
в зелено с естествени
продукти и по този начин
представихме биоразнооб-
разието, характерно за
нашата ферма и за целия
регион."

Освен че са се опитали
да възпроизведат цветове-
те на родния трибагреник,
авторите на сладолед с
вкус "Атила" отправят
сериозно послание: "Иска-
ме хората да се замислят
какви съкровища оставят
за новите поколения.
Дали и те ще могат да се
насладят на биволско
мляко от щастливи биво-
лици и да опитат истинска
дива горска боровинка?",
казва Мирела Янакиева.

В биофермата край

село Розино свободно
пасат 70 щастливи бивола,
достойни представители на
порода българска Мурра
(Bulgarian Murrah Buffalo).
Компания им правят 70
крави от порода Джерсей
(Jersey), която е с нисък
млекодобив, но пък мляко-
то й е с много висока
масленост. И понеже
фермата се намира в
сърцето на Розовата
долина, там се отглежда и
известната българска
маслодайна роза Дамасце-
на. Преди две години
технолозите й събрали
овациите на чужденците
със своя разработка на
джелато въз основа на
българска роза. "Получих-
ме много запитвания,
особено от италианците,
за нашите рецепти и
технологии и така успяхме
да наложим българската
роза под още една форма
"- не скрива гордостта си
Мирела Янакиева.

Венета НИКОЛОВА,

Радио България
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Земеделската ком-
пания "Агрион Инвест"
бе отличена в катего-
рията "Пазарна екс-
панзия" по време на
най-престижните биз-
нес награди на КРИБ
и сп. "Икономика" -
"Мистър и Мисис Ико-
номика".

Наградата бе връ-
чена от на изпълни-
телния директор на
"Агрион" Анатоли Ге-
оргиев от Илиян Тер-
зиев, председател на
Камарата на строите-
лите в България. Це-
ремонията събра сто-
тици представители
на бизнеса, минист-
ри, депутати и др.

"Впечатляващият
ръст, който компани-
ята постигна по всич-
ки ключови показате-
ли, превръща "Агри-
он" в земеделски
бранд №1 на Бълга-
рия. "Тази награда ще
бъде наш стимул да
продължим да пола-
гаме усилия в посо-
ка окрупняване на
земеделската земя,
подобряване на ста-
тута й и повишаване
на нейната добавена
стойност", каза из-

Парното и топлата
вода трябва да поскъп-
нат с около 50% от Но-
ва година, тъй като
топлофикациите про-
дължават да губят, не-
зависимо от времен-
ното задържане на це-
ните на газа. Това зая-
ви за БНР председа-
телят на Асоциацията
на топлофикациите

Òîïëîôèêàöèèòå èñêàò 50% ïî-ñêúïî ïàðíî îò Íîâà ãîäèíà
Ðàáîòåëè íà çàãóáà è íå ìîæåëî
äà èçïúëíÿâàò ñîöèàëíè ôóíêöèè

Кремен Георгиев. Той
обаче изрази съмне-
ние, че КЕВР ще пос-
танови подобен скок
на цената на топлое-
нергията. Причината
според него е, че це-
ната на газа се задър-
жа последните 1-2 ме-
сеца. Тя обаче е два
пъти по-голяма от та-
зи, по която са смята-

Êîíôåäåðàöèÿòà íà ðàáîòîäàòåëèòå è èíäóñòðèàëöèòå â Áúëãàðèÿ
îòëè÷è çåìåäåëñêàòà êîìïàíèÿ â êàòåãîðèÿòà „Ïàçàðíà åêñïàíçèÿ“

пълнителният дирек-
тор на земеделското
дружество Анатоли
Георгиев.

Това е поредната
награда за растеж,
която "Агрион" полу-
чава от КРИБ. През
2019 година компани-
ята бе отличена от-
ново за растеж от
най-голямата работо-
дателска организа-
ция.

През 2016 година
изпълнителният ди-
ректор на финанси-

ращото дружество
"Агрион Финанс" ,
част от "Агрион" ,
Светла Боянова полу-
чи награда за принос
в развитието на сек-
тор "Земеделие" в
конкурса Мистър и
Мисис Икономика
2016.

"Това, че получа-
ваме пореден приз
за растеж от КРИБ,
означава висока
оценка за устойчивия
бизнес модел на на-
шата компания и вер-

бизнес ниши, изг-
раждане на устойчи-
ва инфраструктура,
която да дава плодо-
ве години след това",
допълни изпълнител-
ният директор на "Аг-
рион".

 По думите му
впечатляващият ръст,
който компанията
постигна по всички
ключови показатели,
превръща "Агрион" в
земеделски бранд
№1 на България. "Та-
зи награда ще бъде
наш стимул да про-
дължим да полагаме
усилия в посока ок-
рупняване на земе-
делската земя, по-
добряване на стату-
та й и повишаване на
нейната добавена
стойност", каза още
Анатоли Георгиев.

Въпреки труднос-
тите през тази годи-
на конкуренцията за
наградите на сп. "Ико-
номика" и КРИБ е из-
ключително голяма.
Отличията обаче оти-
ват при най-успелите
компании, заяви
председателят на
КРИБ Кирил Домус-
чиев.

Åäðèÿò áèçíåñ íàãðàäè „Àãðèîí“
Като цяло, сеитбата на ос-

новните есенни култури продъл-
жава да се движи с по-бавни тем-
пове спрямо миналата година,
констатират от аграрното минис-
терство в последния си операти-
вен анализ на земеделските кул-
тури. Поглеждаме към актуални-
те официални данни от зърнени-
те полета у нас. Тази година ос-
новно изненадите на времето по-
забавиха зърнопроизводителите
в сеитбената кампания. Доскоро
пшеницата изоставаше на годиш-
на база между 15% и 20%, но
разликата вече е почти стопена.
Към 18 ноември площите, засе-
ти с пшеница у нас, са с 6% под
отчетените по същото време на
2020 г. и възлизат на 991 813
ха. Увеличава се спадът на го-
дишна база на ечемичните пло-
щи. По същото време на 2020 г.
те са били 119 325 ха, а понас-
тоящем са 97 583 ха, което е с
над 18% по-малко. И при пове-
чето от останалите есенни кул-
тури се наблюдава редуциране
на засетите площи - тритикале
(-20,2%), ръж (-5.8%). Засега са-
мо при маслодайната рапица е
налице увеличаване на площите
на годишна база с 3,9%. Към 18
ноември са засети 128 792 ха
от културата.

По оперативни данни са
ожънати над 99,8% от площите
с маслодаен слънчоглед и 97,1%
от тези с царевица за зърно.
Прибраните количества от две-
те култури са съответно с 21%
и 14,2% над отчетените по съ-
щото време на 2020 г. главно
заради по-високите добиви от
декар. ç

Çàñÿòîòî æèòî
ñ 6 % ïî-ìàëêî îò
ìèíàëàòà åñåí

ния път, който след-
ваме неотклонно
през годините", зая-
ви при получаването
на наградата Анатоли
Георгиев.

"За над 6-те годи-
ни, в които работим,
ние извадихме на
светло бизнеса с уп-
равлението на земе-
делски земи. Сега
трасираме пътя към
следващата стъпка -
дигитализация на
селското стопанство,
създаване на нови

Няма друг сектор от икономиката, къ-
дето за последните десет години да бъде
отчетен толкова голям срив на заетите
работни лица, като селското стопанство.
Последният анализ на министерството на
земеделието за трудовата заетост в сек-
тора показва, че ако през 2010 г. работ-
ната ръка в сектора е наброявала 738
634 души, то през 2020 г. намалява над
два пъти - до 293 674 души. Още по-
трагично е сравнението с 2003 година,
когато работещите в земеделието са би-
ли над 1,3 милиона.

Въпреки огромната емиграция и обез-
людяването на селата добрата новина е,
че българското земеделие все още се кре-
пи на семейната работна сила. По данни
за 2020 г. от общо заетите в сектора 293
674 души, 232 610 работят в семейните
стопанства. Спрямо 2010 г. и там отчита-

Çåìåäåëèåòî íè âñå îùå ñå êðåïè
íà ñåìåéíàòà ðàáîòíà ñèëà

осигурили необходи-
мите за нормалната
им работа количества
газ. "Доставките на
природен газ са под-
сигурени с договори,
количествата също.
Лошото в момента е,
че с изплащането на
този газ на практика
се забавят и други
плащания. Но така или
иначе приоритетите се
изпълняват", посочи
председателят на асо-
циацията. ç

ме огромен спад, защото в семейните фер-
ми тогава са работели 681 466 земедел-
ци. През миналата година външно наети-
те в цялата страна са малко над 61 хиля-
ди души, като спрямо 2010 г. статистика-
та отчита лек ръст със 7%. Интересното
е, че и през 2003 г. броят на външно
наетите хора са били под 60 хил. души,
което означава, че за тези 18 години ня-
ма отлив по отношение на наетите от зе-
меделците работници.

Според анализа на Агроминистерството
общият срив в броя на заетите за пос-
ледните 18 години се дължи на модерни-
зацията на земеделските стопанства и по-
вишаване на технологичното им оборуд-
ване, което води до намаляване на ръч-
ния труд в стопанствата. Но основната
причина си остава обезлюдяването и про-
мяната в структурата на земеделските сто-

панства, където земята се прелива към
по-крупните стопанства, а общият брой
на стопанствата силно намалява (от 370
222 стопанства през 2010 г. падат на 132
633 стопанства през миналата година).

Проблем остава и ниската доходност
от земеделския труд. Според анализа го-
ляма част от членовете на семействата,
които се занимават пряко със земеде-
лие, работят на две места. За последни-
те десет години 66 % от заетите в се-
мейното стопанство са преминали към
друга форма на заетост. Разликите в до-
ходността от земеделска дейност и от
другите сектори в икономиката е прину-
дила над половината от заетите в секто-
ра тази дейност да формира допълни-
телна заетост. Едва за 30 % от заетите в
сектора земеделието е единствена или
основна заетост, като за периода след
2010 година хората основно занимава-
щи се със земеделие също са намалели
с над 80%.

Показателят "размер на вложения труд"
в това изследване се прилага за измер-

ване на размера на земеделските сто-
панства и за тяхната класификация. Спо-
ред анализа за 10 години размерът на
вложения труд намалява с цели 56%. Ако
през 2003 г. показателят "размер на вло-
жения труд" е бил Показателят "размер
на вложения труд" е бил 791 563, то през
2010 г. пада на 406 519, за да се стигне
до 179 616 през 2020 г.

Вложеният труд в земеделските сто-
панства се измерва чрез преброяване на
броя на годишните работни единици (ГРЕ).
Броят им е наличен в FSS база данни
като еквивалент на пълно работно време
за всяко лице, което работи в стопанст-
вото. Чрез прилагането на този критерии
на ниво стопанство в ЕС долният праг е
определен на 0,5 ГРЕ, като се вземе пред-
вид цялата работна сила пряко заета в
стопанството. Ще припомним, че данните
на този анализ ще са в основата на съз-
даване на новите политики, които трябва
да бъдат заложени в Стратегически план
на България за развитието на сектора до
2027 година. ç

Георгиев. Той обаче бе
категоричен, че не мо-
же да бъде избегнато
увеличение. Въпросът
по негови думи е то да
е в разумни граници.

Георгиев не знае
какви лостове ще на-
мери КЕВР, за да оп-
редели новите цени,
но подчерта, че не мо-
же топлофикациите да
изпълняват социални
функции. Въпреки фи-
нансовите си затруд-
нения ТЕЦ-овете са

ни цените на топлофи-
кациите. Увеличението
на топлинната енергия
трябва да е поне 50
процента, трябва да си

признаем, че едва ли
ще е толкова, но аз
казвам каква трябва
да бъде сметката, за
да излезе тя, уточни



ÌÍÅÍÈÅ 29.11.2021
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

6

Демократична България,
началото на която традици-
онно отбелязваме на 10 но-
ември (макар политиците
никак да не обичат този
ден), очерта по нов начин
държавния връх. Президен-
тският пост беше създаден
от Кръглата маса, за да за-
мени Държавния съвет, не-
разривно свързан с Тодор
Живков. Новият пост пред-
седател (президент) беше
създаден за Петър Младе-
нов, заел го на 3 април 1990
г., от който обаче твърде
скоро, още на 6 юли, бе
принуден да се откаже.

Истинският плуралисти-
чен избор за президент ста-
на едва в 7-ото ВНС, кога-
то за освободения от Пе-
тър Младенов пост се кан-
дидатираха представители-
те на трите основни партии:
БСП с проф. Чавдар Кюра-
нов, СДС с д-р Петър Дер-
тлиев и БЗНС с Виктор Въл-
ков. Мимоходом ще отбе-
лежа, че ДПС, което има-
ше повече депутати от
БЗНС, тактично не взе учас-
тие в тази надпревара, а
подкрепи кандидата на
СДС. След пет безрезултат-
ни гласувания, при които
само с 3 гласа Виктор Въл-
ков не беше избран, СДС
смениха своя кандидат с ли-
дера си д-р Желю Желев и
той веднага беше избран.

Не искам да влизам в
стария спор защо СДС не
отстоя докрай кандидата си
Дертлиев, само ще припом-
ня, че от самото начало той
не получи пълната подкре-
па на депутатите от СДС, а
при следващите гласувания
тя дори намаляваше (от 144
до 130), и то защото за гос-
подстващите в СДС антико-
мунистически настроеният
социалдемократ

Дертлиев беше
твърде ляв

Важното е, че д-р Же-
лев беше избран и с гласо-
вете на част от депутатите
от БСП, защото при нейно-
то абсолютно мнозинство
във ВНС без нея това не
можеше да стане.

Първите преки президен-
тски избори според новата
конституция бяха проведени
на 12-19 януари 1992 г. и на
тях д-р Желев беше преизб-
ран, този път без подкрепа-
та на БСП, която си имаше
свой кандидат - проф. Велко
Вълканов, без той да е неин
член. Все пак на д-р Желев
му се наложи да отиде на
втори тур, който спечели с
неголям процент - 52,85%.
И двете кандидатпрезидент-
ски двойки получиха по над
2 млн. гласа, но избирател-
ната активност не е целта на
този текст.

Президентът Желев иска-
ше да се възползва от то-
ва, че конституцията е нова
и всичко се броеше нано-
во, и се кандидатира за тре-

Ïðîô. Èñêðà Áàåâà: Çàùî ñàìî ëåâè êàíäèäàòè
ïå÷åëÿò âòîðè ïðåçèäåíòñêè ìàíäàò?
Äåñíèòå ïðåçèäåíòè è äî äíåñ ñå ñìÿòàò çà ïðàâè, à îíåçè, êîèòî íå ñà ãëàñóâàëè çà òÿõ - çà âèíîâíè

ти път за президент. Само
че тогава Центърът за либе-
рални стратегии на Иван
Кръстев излезе с иноватив-
ната идея СДС да въведе
американския модел на
предварителни избори. И на
проведените на 1 юни 1996
г. за пръв и последен път
такива избори действащият
президент беше победен от

БСП - Ивайло Калфин, бивш
министър на външните ра-
боти в правителството на
Станишев. Въпреки мно-
жеството данни за неред-
ности победата беше за Ро-
сен Плевнелиев с 52,58%.

По една или друга при-
чина Плевнелиев предпоче-
те да не поиска втори ман-
дат и на шестите президен-

рият е деполитизиран вое-
нен, но е издигнат от леви
партии - БСП и АБВ. И ма-
кар да се кандидатира ка-
то независим кандидат, той
не криеше левите си убеж-
дения. Да не говорим за не-
говата подгласничка Илия-
на Йотова, която беше тяс-
но свързана с БСП.

Някой може да каже, че

Втората причина е твър-
дата и едностранчива вън-
шнополитическа линия, ко-
ято провеждаха десните
президенти. Тя беше

неизменно
прозападна,

каквато е и общата посока
на българския, а и на из-
точноевропейския преход,
но в нашия случай се нала-
гаше по-рязко, отколкото до-
ри и западните институции
искаха от България. Те ся-
каш непрекъснато се доказ-
ваха, но не пред българите,
а пред чужденците. Така те
за пореден път демонстри-
раха стария ни сателитен
синдром. Проблемът беше,
че подобна линия може би
се харесваше на западните
фактори, но се разминава-
ше все по-драстично с про-
менящите се български наг-
ласи. А както е известно, на
изборите гласуват българс-
ките граждани, а не уважа-
емите ни съюзници.

Третата, свързана и с
предходните две причини,
беше липсата на смирение.
Десните президенти и до
днес се смятат за прави, а
онези, които не са гласува-
ли за тях - за виновни. За-
това продължават толкова
често да ни дават "акъли" в
медиите, за което вина, раз-
бира се, носят и медиите,
които ги интервюират, без
да им задават неудобни
въпроси. Докато двамата
леви президенти от самото
начало бяха настроени не
войнствено и агресивно, а
по-скоро кооперативно, за-
щото им беше нужна подк-
репата не само на левите,
а на голямата маса все по-
безпартийни българи. И
двамата бяха готови да по-
емат негативите от минало-
то на левицата, но без да
останат затворени в това
минало, а да търсят път към
бъдещето. Във външнополи-
тическо отношение се стре-
мяха да утвърдят мястото на
България в западните струк-
тури ЕС и НАТО, но без да
загърбват другите геополи-
тически посоки, в повече от
една от които можем да
разчитаме на дълготрайни-
те традиции на близост и
взаимопомощ.

А голямото предимство
специално на президента
Радев е в достойнството и
смелостта, с които поняко-
га си позволява да заеме
вътрешно- и външнополити-
чески позиции, които може
и да не са толкова полити-
чески коректни, но затова
пък са логични и разбирае-
ми за повечето българи.

Та така е с президенти-
те в България, изживяваща
преход от социализъм към
капитализъм. Левите прези-
денти се оказват по-прием-
ливи и успешни за бълга-
рите в дългосрочен план.

Източник в. "Дума"

пловдивския адво-
кат Петър Стоянов

Който впоследствие в ус-
ловията на нарастваща кри-
за в БСП на президентски-
те избори на 27 октомври -
3 ноември 1996 г. спечели
поста с 59,73%.

Естествено беше Петър
Стоянов да се кандидатира
за втори мандат в третите
президентски избори на 11-
18 ноември 2001 г. А и всич-
ки социолози и анализато-
ри му предричаха сигурно
преизбиране. Вместо това
той беше победен и на пър-
вия (с 36,39 срещу 34,95%),
и на втория тур (с 54,13 сре-
щу 45,87%) от лидера на
БСП Георги Първанов. Това
и до днес се интерпретира
като голяма изненада и се
обяснява с различни греш-
ки на Стоянов, но рядко с
променените нагласи на
българите.

Още една изненада
очакваше привържениците
на десните в следващите,
четвърти, президентски из-
бори на 22-29 октомври 2006
г. Тогава техният кандидат
Неделчо Беронов изобщо
не стигна до втори тур, над-
минат от Волен Сидеров. А
победата отново

отиде при Георги
Първанов,

който спечели втория си
мандат с комфортните
75,9%.

Петите президентски из-
бори бяха проведени на 23-
30 октомври 2011 г. при въз-
хода на Бойко Борисов. То-
гава той посочи Росен
Плевнелиев, министър на
регионалното развитие и
благоустройството в собст-
веното му правителство, а

тски избори на 6-13 ноемв-
ри 2016 г. премиерът Бори-
сов посочи председателка-
та на парламента Цецка Ца-
чева, която дори предста-
ви като "майка на нацията".
Резултатът обаче беше ка-
тегоричен: и на първия, и
на втория тур водеше под-
крепеният от БСП, формал-
но независим, Румен Радев.
И спечели с 59,4%.

Така стигнахме до сегаш-
ните седми президентски
избори, в които категорич-
на победа и в първия, и във
втория тур с окончателни-
те 66,72% спечели действа-
щият президент Румен Ра-
дев с яркото присъствие и
на вицепрезидентката Или-
яна Йотова.

Такава е хрониката на
президентските избори в
демократична България.

Какви изводи могат
да се направят

от съдбата на петимата пре-
зиденти, които сме избра-
ли с гласовете си?

Само двама от тях - Пе-
тър Стоянов и Росен Плев-
нелиев, не съумяха да пов-
торят мандата си. А д-р Же-
лю Желев наистина реали-
зира два мандата, но пър-
вия - преди приемането на
новата конституция, а след
това не успя да се пребори
за втори, спънат още в под-
готвителната фаза.

Останаха двама, които
не само спечелиха прези-
дентските избори, но и с ог-
ромна преднина извоюва-
ха втори мандат. Това са Ге-
орги Първанов и Румен Ра-
дев. Неслучайно и двамата
идват от лявото политичес-
ко пространство. Първият е
председател на БСП, пре-
ди да се кандидатира, а вто-

всеки действащ президент
е привилегирован и лесно
печели втори мандат, но
примерът на Петър Стоянов
говори друго, както и стра-
хът на Росен Плевнелиев да
се бори за втори мандат.
Така че това не е вярното
обяснение.

Споменах по-горе, че за
мен не е случайно, че поне
засега, само леви прези-
денти успяват да повторят
мандата си. Ще се опитам
да посоча по-важните при-
чини.

Първата е в различния
подход на левите и десни-
те към политиката и към об-
ществото. От самото нача-
ло на прехода десните си-
ли бяха убедени, че имат
мопонола върху истините за
демокрацията и за пазар-
ната икономика и смятаха,
че ако някой не ги харес-
ва, проблемът си е негов.
Техните лидери често се
сърдеха на хората, ярък
пример за което даде чо-
векът, който преформатира
СДС от коалиция в единна
партия - Иван Костов. Още
не сме забравили как той
временно потъна в обиде-
но мълчание.

Нежеланието на десни-
те президенти да се съоб-
разяват с променящата се
реалност и да се изживя-
ват като говорители на "Ис-
тината" не само отблъсква-
ше все повече хора от тях,
но и породи вътрешни кон-
фликти и разцепления (по
линията кой точно е носи-
телят на "истината"). И се
стигна дотам многобройни-
те наследници на СДС, ко-
ито на последните избори
бяха поне в три различни
лагера, да получат подигра-
вателното прозвище "умни-
те и красивите".



ÏÎÇÈÖÈß 29.11.2021
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

7

Àêî ïðàâèëíî ôîðìóëèðàìå ïðîáëåìà,
âúçìîæíî å äà ãî ðåøèì

Виждам, че големият и
най-позорен от пет години
насам провал на БСП обър-
ка всички. Обърка членове-
те на БСП, но и обществото.
И то толкова, че в гнева и
отчаянието се потулва истин-
ският проблем на левицата
в България. Но пък обясня-
ва защо и как Корнелия Ни-
нова - един напълно чужд на
БСП човек, без никакви ка-
чества да бъде политически
водач, бе избрана за неин
лидер, а след толкова груби
грешки и бездарни действия
не само не бе отстранена, а
дори събра огромна любов
и привързаност. И сега се
вижда и в социалните мре-
жи, и по медиите, и във вът-
решнопартийните разговори
колко е силна реакцията
спрямо тези, които остро я
критикуват. Съдя лично по
себе си и по отношението
на много социалисти към
онова, което пиша и говоря
за най-сетне подалата остав-
ка Нинова.

Феноменът изглежда не-
обясним, а проблемът с ли-
дерството - неразрешим. Но
то е, защото и аз като мно-
зина други гледам на БСП
като истинска лява партия
с традиции, опит, идеология.
И се надявам, че в поведе-
нието й и в поведението на
ръководството и членовете
й работи някаква строга ло-
гика, присъща на партия с
традиции и отговорност за
обществото и нацията. И не
вярваме, защото не искаме
да вярваме, че може да е
станала съвсем друга, раз-
лична, напълно противопо-
ложна на онази, за която я
мислим.

Това според мене е и
първата причина, за да бъ-
де ситуацията в БСП днес
необяснима и мъчително
трагична. И от тук се разп-
литат всички останали, до-
вели до сегашния проблем
пред БСП.

Невъзможно е да решим
който и да било проблем,
ако преди това не го опи-
шем изчерпателно, а след
това и го формулираме крат-
ко, ясно и точно. За да нап-
равим това обаче, е необ-
ходимо да го познаваме в
дълбочина и дори да прози-
раме в познанието и фор-
мулировката евентуалното
му решение. В неолиберал-
на България, а още повече
в болната БСП, се отучихме
да действаме по този начин.
Неолиберализмът толкова
затъмни и обърка мозъците
ни, че разрушителните си-
ли надделяха навсякъде, а
те не ненавиждат подобни
подходи. Затова и толкова
бързо всичко се разруши.

Ще кажа без никакво ко-
лебание и съмнение: БСП
май напълно е изгубила ин-
стинкта си за самосъхране-
ние. Иначе няма как да си
обясним сляпото вървене
към гибел. Малцина са те-
зи, които виждат сериозни-
те опасности над нея и в
нея самата. Дори катастро-

фално ниските резултати на
изборите не им отварят очи-
те, за да видят уродливата,
но безспорна истината.

Партията напълно изгуби
своя идеен облик. Тя никога
не е била толкова безраз-
лична към идеи и идеология.
Та как да бъде иначе, щом
председателката е толкова
политически и идеологичес-
ки неграмотна. Понякога тя
се опитва публично да обяс-
нява какво е ляво и дясно,
но повече от нелепици не из-
рича. Преди няколко дни я
чух да обяснява по телеви-
зиите, че намаляването на
дефицита в държавния бю-
джет било "дясна политика",
защото ограничавало соци-
алните разходи. Преди това
говореше със същия апломб
и патос какво означава "со-
циална справедливост" и за
други основни идеологичес-
ки понятия. По-рано често
повтаряше, че лява полити-
ка е засиленото участие на
държавата в обществените и
икономическите дела. Чула
го е очевидно от някого. Но
забравя да уточни за коя
държава говори. Защото и
днес намесата на либерал-
ната държава, и особено та-
зи на Б. Борисов, е направо
вулгарна и непоносима. Но
това не означава, че поли-
тиката на ББ е лява, нали?
Изхождайки обаче от поли-
тическата неграмотност на
Нинова, е все пак лява. И
затова навярно я атакува са-
мо вербално, а не с аргу-
менти и съучастие в протес-
ти. Същата неграмотност от-
късна партията почти напъл-
но от традициите.

Нинова поначало не поз-
нава партийната история, но
за нея е енигма и самата
партия като състав, органи-
зация, състояние, структури,
настроения, материална ба-
за. Може да й дават някак-
ви справки за тях, но по тях
не се постига истинско поз-
наване. Защото партията е
жив организъм, много чувс-
твителен към социалните
проблеми, държавата, поли-
тиката и геополитиката; тя
не понася пасивно положе-

ние, безразличие, бягство от
борба и служение на поли-
тическия противник. А Нино-
ва я промени точно в тези
пунктове.

Според мене много те-
жък удар за партията бе въ-
веждането на пряк избор на
председател. Формално той
е "демократично средство",
но в БСП през цялата й ис-
тория борбата за власт и ръ-
ководене не се афишира, не
се поощрява и оправдава.
Защото винаги начело на
партията е заставал този,
който е имал качества и зас-
луги да бъде там. Борбата
за власт в една партия е
най-изтощителната процеду-
ра; тя развращава членове-
те й, насъсква ги едни сре-
щу други и отвращава сим-
патизантите й.

Но Нинова успя да заб-
луди членовете на БСП, че
така е най-добре. Заблуди ти,
именно защото партията се
бе скъсала с идеологията; тя
вече се бе отказала от тра-
дициите си и се бе превър-
нала в най-обикновено дреб-
нобуржоазна партийка.

Дребнобуржоазният ха-
рактер на ръководството, а
и на партията като цяло, е
най-мрачното дъно, до кое-
то тя някога е достигала. Са-
мо в такава партия е въз-
можно да се наложи човек
като Нинова - уж енергич-
на, уж загрижена, уж раз-
чистваща "задкулисието", а
всъщност я узурпира, наст-
ройва хората едни срещу
други и им налага свои пра-
вила и норми. Членовете на
партията са дисциплинира-
ни и приучени да уважават
ръководителите си и когато
е необходимо, да им се под-
чиняват. Това използва и Ни-
нова. Не може да й се от-
рече, че тук тя прояви уме-
ния и качества на властник
и узурпатор. Нинова измис-
ли понятия като "вътрешно
партийна опозиция" и "зад-
кулисие", а под знамето на
обновлението и "разчиства-
не на статуквото", грубо бя-
ха отстранени опитни хора.
Тя ги обвини в кариеризъм,
използвачество, колабора-

ция с ГЕРБ, "настанали се
на хранилката на мафията".
И в какви ли още не гадос-
ти и мерзости, за да ги за-
менени с млади кариерис-
ти, които дори не са инте-
лигентни хора.. Вижте й об-
кръжението и ще се убеди-
те, че съм прав.

Ще добавя най-сетне и
отношението й към властта
на Борисов и към президен-
та - особено в предизбор-
ната кампания.

Към Борисов отношение-
то бе привидно неприязне-
но, ала в практическите стъп-
ки на БСП нямаше воля за
промяна, за премахване на
режима, за изчистване на
държавата от неговата прос-
тащина, корупция. Говореше
се за смяна на "модела Бо-
рисов", но се говореше от
трибуната на Народното съб-
рание (и то не толкова чес-
то) или на пресконференции.
БСП не даваше подкрепа на
протестите, а и сама не ги
организираше и практичес-
ки не допринесе за сваля-
нето на Борисов.

Обществото ни само ви-
дя как пет години отноше-
нието към президента е ка-
то към "полувраг", от когото
очакват "да се поправи". Той
не получи подкрепата на
БСП, когато категорично
одобри протестите и сне до-
верието си от правителст-
вото на Борисов. А когато
бе назначено служебното
правителство, ръководство-
то на БСП изведнъж видя
грешки и пропуски в него-
вата работа и бързаше да
ги показва, защото "не би-
ло свещена крава". Такава
бърза реактивност изобщо
нямаше към правителство-
то на Борисов. Създаваше
се мнение, че Радев не зас-
лужава да бъде подкрепен
от БСП за втори мандат. Аз
нямам съмнение, че такова
щеше да е решението и на
Националния съвет, ако не
беше силният натиск от ос-
новните партийни организа-
ции за решителна и катего-
рична подкрепа.

Срамно бе поведението
на Нинова във времето след

първия тур, когато се въз-
държа да призове членове-
те на партията да гласуват
за Радев и Йотова. Това бе
толкова срамно и гнусно, че
не знам дали партията ще
го забрави.

Проблемът на БСП е, че
тя вече не автентична лява
партия, а именно дребнобур-
жоазна, еснафска, напълно
опортюнистична, безлична и
умираща партия. В нея ня-
ма социален и политически
нерв. Тя е извън живота, не
чувства улиците и площади-
те, не изразява онези хора,
които я създадоха и заради
които тя получи право от ис-
торията да съществува по-
вече от век.

Може ли този проблем
да бъде решен?

Аз се съмнявам. Съмня-
вам се не толкова защото
разбирам, че само с задъл-
жителната смяна на Нино-
ва той няма да бъде решен.
Нужни са хора, които да из-
работят нейната идеология
и да набележат всичките
мерки, чрез които тя да въз-
върне своя автентичен ляв
и социалистически харак-
тер. Силно се съмнявам с
появилите се движения вът-
ре в партията, които се опит-
ват да предложат някакви
политически алтернативи.
Техните идеи няма да изве-
дат БСП от мозъчната й
смърт. Защото тя е точно в
такава смърт!

Съмнявам се и защото
БСП сама се самоуби не-
посредствено след 10 ноем-
ври 1989 г. и по същество
извърши контрареволюция и
реставрира капитализма и
буржоазията. Тя почти няма-
ше избор, а и ако беше от-
казала, капитализмът пак
щеше да бъде повторно ус-
тановен у нас. За да запази
кожата си, тя промени нра-
ва си. И това стана неусет-
но и някак постепенно и
плавно. Но вече я виждаме
напълно различна от онова,
което някога е била и би
трябвало да бъде!

Политическите субекти
не са биологични организ-
ми и аналогиите с тях не са
точни. Тук е плахата надеж-
да, че възможностите не са
погубени. Но е необходимо
съзнание у едно ново ръко-
водство на БСП за нейното
възстановяване. Дано тези
хора да не са от ония, кои-
то днес много говорят, ала
когато дойде време да нап-
равят нещо, замълчават и се
скриват.

Ако се намерят истинс-
ките хора и те се решат да
се пожертват, нека ги сла-
вим и честваме като изба-
вители и спасители!

Но преди това Нинова и
обкръжението й трябва да
бъдат решително и завина-
ги отстранени! За да се раз-
чисти хоризонтът на новото
и движението към него да е
по-лесно и бързо…

Панко АНЧЕВ

Поглед.инфо

(Подзаглавието е на ЗЕМЯ)

Â ïðàêòè÷åñêèòå ñòúïêè íà ÁÑÏ íÿìàøå âîëÿ çà ïðîìÿíà,
çà èç÷èñòâàíå íà äúðæàâàòà îò êîðóïöèÿòà
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Иван ГРАНИТСКИ

Отиде си и проф. д-р
Чавдар Добрев - една от
последните ренесансово
надарени и енциклопедични
личности в съвременната
отечествена култура. Той
отлетя към един по-добър
може би свят в който ще
си разговаря със сенките
на великите му учители
Дьорг Лукач и Антонио
Грамши, с приятелите си -
проф. Любомир Тенев и
Леон Даниел, с Емилиян
Станев, Йордан Радичков и
Дончо Цончев, на които
посвети блестящи литера-
турнокритически изследва-
ния. Както и с цяла плеяда
български поети, критици,
белетристи, учени, с които
през последните десетиле-
тия го свързваше искрено
другарство и взаимно
уважение…

Неговите приятели без
съмнение осиротяват от
тази тежка загуба, но
остават десетките книги и
стотиците му блестящи
статии, есета, разкази,
стихотворения, литератур-
ни портрети и пр., които го
нареждат във фалангата на
най-ярките съвременни
български творци.

Месеци преди да си
отиде, сякаш предчувст-
вайки, че му предстои
последното пътуване, той
подготви и издаде книгата
"Под сянката на преустрой-
ството", която издателство
"Захарий Стоянов" публику-
ва. Тази творба е не само
своеобразна духовна
автобиография на автора,
но представлява и панора-
ма на литературно-култур-
ния живот на Отечеството,
в продължение на повече
от половин век. Тя е и един
вид духовно завещание на
проф. Чавдар Добрев.
Нека хвърлим поглед към
тази талантлива и проник-
новена по своите интелек-
туални послания творба.

През последните години
се появиха доста четива,
които имат претенцията да
бъдат споменно-мемоарна
литература. Поради общия
разпад на нравствените
ценности и размиването на
сериозните естетико-
художествени критерии
книжният пазар бе навод-
нен от стотици ерзацчети-
ва, полуграмотни текстове
или опуси, в които хвалип-
ръцковщината, откровените
лъжи, подмяната и манипу-
лациите безразделно
властват…

Слава богу, излязоха и
книги със сериозни достой-

"Разум и революция"
(1972), "Забранените плодо-
ве на познанието. Емилиян
Станев" (1982), "Еретичният
ерос" (2003), "Новата
естетика" (2008), "Книга за
Вапцаров" (2008), "Българс-
ката голгота" (2008), "Нови-
ят пулс" (2014), "Модерна
проза" (2014), "Времето на
разказвача" (2015), "Руска-
та идея" - т. I и т. II (2019),
и пр., и пр.

- Чавдар Добрев е един
от малкото литературни
критици и теоретици, който
е и автор на редица сти-
хосбирки, високо оценени
от големи съвременни
поети като Любомир Лев-
чев, Петър Анастасов и др.
Нека споменем стихосбир-
ките "Окосена болка"
(1983), "Камбанен свод"
(1994), "Възхвала на разу-
ма" (2003), "Разстреляна
носталгия (2006), "Насаме
със себе си" (2016). Автор
е на книгата с разкази
"Просто така" (2018).

- Изключителната об-
ществена и политическа
активност на Чавдар Доб-
рев раждат и поредица от
ярки публицистични книги:
"И видях друг звяр… Мос-
ковски дневник" (1994),
"Проиграната демокрация"
(1998), "Ранено време" - в
два тома (2003), "Власт и
безвластие" (2015)…

Не можем да не припом-
ним, че освен това Чавдар
Добрев е между най-
активните преводачи на
унгарска поезия, проза и
публицистика през послед-
ните години, както и автор
на редица студии, посвете-
ни на класически и съвре-
менни унгарски произведе-
ния. Най-значимото му
дело в унгаристиката са
преводите на над четири
хиляди стиха от Ендре Ади,
както и творби на Шандор
Петьофи, Дюла Юхас,
Дежьо Костолани, Арпад
Тот, Лайош Кашак, Атила
Йожеф,  Дюла Ийеш и др.

Но не само извънредно
широкия диапазон на
жанровите превъплъщения
на творческия дух у Чавдар
Добрев ни впечатлява, но
и тънкият критически усет,
проникновеността на
разсъжденията и евристич-
ните пробиви при научните
му творби, както и ориги-
налната метафорика на
неговата поезия, а и  дъл-
бокото вникване във
философията на оригинала
при преводите.

През периода 2008-
2011 г. издателство "Заха-

Една от тези задълбочени
и написани с честно и
проникновено перо книги е
"Под сянката на преустрой-
ството" от проф. Чавдар
Добрев. Авторът поради
вродената си скромност
сякаш свенливо е предло-
жил като подзаглавие
фразата  - Разхвърляни

записки на един ляв инте-
лигент. Разбира се, тези
записки никак не са разх-
върляни, а строго премис-
лени, концептуално струк-
турирани и следващи
неотклонно един хроноло-
гично-тематичен подход,
който обхваща период
повече от пет десетилетия.

Читателите добре позна-
ват богатото и многостран-
но творчество, както и
неуморната обществена
активност на Чавдар Доб-
рев. Той е от малцината
съвременни интелектуалци,
които работят еднакво
успешно в различни жан-
рове и през годините ни
поднасят талантливи худо-
жествени творби или
научни съчинения. Не е
мястото тук да правим
обзор на цялостното му
творчество, но само ще
споменем сферите и жан-
ровете, в които той е
сътворил впечатляващи
произведения.

- Години наред нашият
автор посвещава на театъ-
ра - на режисура, драма-
тургия, актьорско майстор-
ство и т. н. Така се раждат
книгите "Реализмът на
Вахтангов" (1967), "Лирична
драма" (1973), "Драматур-
гични идеи и театрална
методология" (1984), "Все-
кидневният Леон Даниел"
(2002).

- Несъмнено литератур-
ната критика и теория най-
силно привличат нашия
автор. За пет десетилетия
той е издал над 25 книги
литературна теория и
критика. Тук ще посочим
само някои от най-важните
книги в тази област -

Äóõîâíàòà àâòîáèîãðàôèÿ
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нства - дневници, спомени,
мемоари, исторически
изследвания, задълбочени
социалнополитически
анализи, свързани с така
наречения социалистически
период (1944-1989) и осо-
бено с бравурните и дра-
матични тридесет години
след началото на прехода.
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рий Стоянов" публикува
избрани творби в осем
тома.

И ето че сега Чавдар
Добрев е решил да подне-
се на читателите книга със
сложна жанрова структура,
в която се преплита спо-
менно-мемоарното начало,
сериозният анализ на
социалнополитическите
събития и пертурбации
през последните петдесет
години, с оригинални
негови стихотворни творби
и преводи от унгарски
автори, които отразяват
духа на конкретното време.
Чавдар Добрев скрупульоз-
но и последователно анали-
зира процесите както в
литературния и театралния
живот на Отечеството,
така и трансформациите на
обществените нагласи,
които са особено активни
около унгарските събития
(1956), Пражката пролет
(1968) и смутното и раз-
мирно време в началото на
90-те години при разпада-
нето на Съветския съюз.
Съдбата предопредели
нашият автор не само да
живее в интересно време,
но и да се оказва на най-
възлови и знакови места.
В навечерието на унгарс-
ките събития Чавдар
Добрев е студент в Будапе-
ща и е свидетел на сблъ-
съка между догмата и
зараждащите се опити за
самостоятелно мислене.
Той наблюдава процесите
на десталинизация в Унга-
рия, има преки впечатле-
ния от личности като Имре
Наги, Янош Кадар и Дьорд
Лукач.

Интересни са наблюде-
нията на нашия автор
върху революционната
ситуация в Будапеща, както
и размишленията му за
романите на Дудинцев и
Еренбург.

Връщайки се в Бълга-
рия, Чавдар Добрев рабо-
ти в издателство "Народна
култура", в Студията за
документални и хроникални
филми, във военната
редакция на Радио София.
В началото на 1960 година
съдбата отново го изпраща
в чужбина - в Москва като
аспирант в Академията за
обществени науки. Трите
години в руската столица
му предоставят не само
щастливи познанства с
фигури като шекспироведа
Александър Аникст, екс-
перта по театъра на За-
падно-европейското въз-
раждане Григорий Бояджи-
ев и големите капацитети
по съвременна немска
сценична култура - Борис
Зингерман и Александър
Димшиц, но и възможност-
та да наблюдава процесите
на десталинизация сред
руския интелектуален елит.
Отблизо се запознава с
естетиката на театър
"Вахтангов", сближава се с
неговия главен режисьор
Румен Симеонов. С негово
съдействие гледа репети-
циите на "Принцеса Туран-
дот" и "Живият труп", както
и добива лични впечатле-

ния от вахтанговските
актьори Юлия Борисова,
Михаил Улянов, Людмила
Максакова, Юрий Люби-
мов, Василий Лановой
и др.

В Отечеството Чавдар
Добрев отново се потопя-
ва в интелектуалния живот
в епохата на големи соци-
ални раздвижвания. Това е
времето на 60-те години,
когато започва и дестали-
низацията на българското
общество, време на реди-
ца литературни открития и
шедьоври, когато излизат
ярките книги на Георги
Джагаров, Павел Матев,
Иван Радоев, Найден
Вълчев, Първан Стефанов,
Любомир Левчев, Иван
Динков, Христо Фотев,
Петър Караангов, Никола
Инджов, Стефан Цанев,
Михаил Берберов. Освен
към литературната крити-
ка, Чавдар Добрев насоч-
ва погледа си и към бъл-
гарската драма и театър.
За него истински театрал-
ни събития са "Прокуро-
рът" от Георги Джагаров и
"Когато розите танцуват"
от Валери Петров. Това е
времето, когато той изда-
ва монографията си "Реа-
лизмът на Вахтангов".
Заедно с това усилено
чете и разсъждава върху
прозата на Ивайло Петров,
Васил Попов, Димитър
Вълев и Дико Фучеджиев.
Увлекателно разказва
Чавдар Добрев за работа-
та си в Института по
изкуствознание, предавай-
ки интересните си разго-
вори с проф. Чавдар
Драгойчев, Александър
Обретенов и Атанас Стой-
ков. Любопитни са негови-
те наблюдения, оценки
върху личности като
Георги Саев, Атанас Сла-
вов, Гочо Гочев, Максими-
лиян Киров. Интригуващи
са и страниците, посвете-
ни на причините поради
които се разпада приятел-
ството между Георги
Джагаров, Генчо Стоев,
Кольо Георгиев и Иван
Цветков.

Активността и дързостта
на Чавдар Добрев да
атакува номенклатурни
авторитети в областта на
литературата и изкуството
предизвиква самия Тодор
Живков на среща с писа-
тели да квалифицира

нашия автор като литера-
турен хулиган.

Следва сътрудничество
и работа в алманаха "Съв-
ременник", където Чавдар
Добрев се опитва да
защитава каузата на мо-
дернизма и социалната
критика и иска да придаде
реформаторски характер
на списанието. По същото
време той се задълбочава
в естетиката на Бертолт
Брехт и упорито продължа-
ва преводите си на стихо-
вете на Ендре Ади. Следват
нови скандали в началото
на 70-те години, свързани
с негова статия, посветена
на естетическите възгледи
на Владимир Ленин.

Много страници ще ни
са необходими, за да
проследим по-подробно
професионалната биогра-
фия на Чавдар Добрев,
затова ще акцентираме
само върху работата му в
Народния театър и прия-
телството му с яркия
белетрист Дико Фучеджи-
ев, както и с актьори като
Стефан Гетов, Славка
Славова, Асен Миланов,
Таня Масалитинова, майс-
тора на българския теат-
рален плакат Асен Старей-
шински и т. н. По това
време Чавдар Добрев
пише монографията "Заб-
ранените плодове на поз-
нанието. Емилиян Станев",
издава интересната книга
"Писатели на стадиона", в
която ярки творци разказ-
ват за спортните си увле-
чения (Елисавета Багряна,
Николай Хайтов, Павел
Вежинов, Любомир Лев-
чев, Иван Радоев, Мирон
Иванов, Валери Петров,
Генчо Стоев, Дончо Цон-
чев, Любен Дилов, Атанас
Мандаджиев, Йордан
Радичков, Станислав
Стратиев).

Чавдар Добрев е имал
щастливото хрумване да
накъсва повествованието
на своите спомени с ориги-
нални или преводни стихот-
ворения. Този интересен
подход му позволява да
покаже, че поезията е
другото му Аз. Един е
авторът в литературно-
критическите си и театрал-
ни анализи, друг е, когато
се отпуска на вълните на
поетическото вдъхновение.
Трябва да отбележим тук и
ласкавите оценки на реди-

ца поети и критици за
поезията на Чавдар Доб-
рев. Става дума за Петър
Анастасов, Петко Брати-
нов, Найден Вълчев, Нико-
ла Инджов, Иван Методиев,
Александър Геров, Здравко
Петров, Борис Данков,
Иван Спасов, Венко Хрис-
тов, Здравко Чолаков,
Константин Еленков, Луко
Захариев и др…

И до началото на така
наречените демократични
промени у нас Чавдар
Добрев пишеше и публику-
ваше остри публицистични
статии, но полемично-
аналитичният му талант се
разгръща истински в
началото на 90-те години
на миналия век. Съдбата
отново го изпраща в Русия
- този път като директор
на Българския културно-
информационен център в
Москва, и то именно в
смутното време на разпада
на Съветския съюз. Наб-
люденията си от този
драматичен период той
изразява в московския си
дневник "И видях друг
звяр" (1994). След поредно-
то му връщане в България
избухва истинската му
публицистична енергия. В
стотици статии Чавдар
Добрев разобличава
лъжите на перестройчици-
те, пише за причините и
последиците от Възроди-
телния процес, анализира
разложителните процеси в
БСП и едновременно с
литературно-критическите
си книги (например моног-
рафията "Всекидневния
Леон Даниел" или "Книга за
Вапцаров"), следи зорко
актуалните политически
процеси, нахвърля инте-
ресни психологически
зарисовки за Тодор Жив-
ков, Станко Тодоров,
Венелин Коцев, Георги
Йорданов, Андрей Луканов,
Александър Лилов, Жан
Виденов, Георги Първанов,
Красимир Премянов,
Клара Маринова, Георги
Аврамов, Иван Костов,
Бойко Борисов, Михаил
Миков, Николай Добрев,
Сергей Станишев, Корне-
лия Нинова...

При социалнополитичес-
ките си анализи Чавдар
Добрев демонстрира
детайлно познаване на
фактологията и впечатлява-
ща дълбочина на разсъж-
денията, прогнозите,
както и категоричност на
защитаваната позиция.
Любопитно е и психологи-
ческото портретуване на
споменатите политици и
депутати.

Ще си позволя тук да
споделя и някои мои лични
впечатления и наблюдения
върху тази удивително
разностранна, сложна и
амбивалентна личност.
Облагодетелстван съм от
факта, че съдбата ми даде
възможност да бъда един
от най-близките му прияте-
ли през последните 40
години. Виждал съм го в
най-разнообразни ситуации
- и като депутат в парла-
мента, когато разпалено

полемизираше и със съ-
мишленици, и с опоненти, и
като сериозен театрален и
литературен анализатор на
творби, автори, тенденции.
И като съзерцателен поет,
и като добросъвестен
преводач на унгарска
поезия и проза. Чавдар
Добрев и в творчеството
си, и в личния си живот е
едновременно съсредото-
чен, но и артистично
разхвърлян. Характерът и
темпераментът му постоян-
но воюват помежду си,
понякога интуицията надде-
лява над логическите
доводи на разума. Той е
способен да се бори за
идеите, в които вярва
последователно и със
завидна категоричност.
Защитава духа на нацио-
налната ни култура, но без
да издига китайски стени
за благотворните чужди
влияния. Критик с уклон
към философския разми-
съл (както го оценяваше
проф. Любомир Тенев). На
него не му е чужд и тънки-
ят психологически анализ,
подплатен с богати позна-
ния в областта на история-
та, естетиката, художестве-
ната литература. Според
него марксизмът, социал-
ната идея изобщо, ще бъде
силен, ако не е в плен на
догмите, ако разгръща
страстта на разума (нека
използваме това велико-
лепно сравнение на Шопен-
хауер). И ако Йохан Хьой-
зинха формулира понятието
играещия човек - хомо
луденс, ние бихме могли да
кажем за Чавдар Добрев,
че това е съмняващият се
човек. Иде реч за онова
благородно съмнение,
което откроява дълбоко
духовните натури от парве-
нюшките тълпи…

Несъмнено книгата на
Чавдар Добрев "Под сянка-
та на преустройството" ще
се превърне в един от най-
ценните и убедителни
документи за социално-
политическите процеси и
тенденции в България през
последните няколко десе-
тилетия. Тя потвърждава
оценката на редица сери-
озни интелектуалци, че
авторът е между най-
ярките и талантливи наши
творци, създал впечатлява-
щи по своя талант и дълбо-
чина творби в много широк
жанров диапазон. Тази
своеобразна духовна
автобиография се родее с
подобни четива, които
издателство "Захарий
Стоянов" публикува през
последните две десетиле-
тия. Достатъчно е само да
споменем "Автобиография
на духа" от проф. Исак
Паси или блестящите
публицистични книги на
Стефан Продев "Носене на
кръста" и "Сваляне от
кръста".

Чавдар Добрев - научна
задълбоченост, артистично
вдъхновение, моралистична
строгост и целеустреме-
ност при защитата на
благородни социални и
естетически каузи.
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Ïóòèí: Â Íàãîðíè Êàðàáàõ âå÷å ñå
ñúçäàâàò óñëîâèÿ çà ìèðåí æèâîò
Ðóñêèÿò ïðåçèäåíò ïðîâåäå ñðåùà ñ ëèäåðèòå íà Àçåðáàéäæàí è Àðìåíèÿ

:
Íàêðàòêî

Сръбският
президент Александър Вучич е
заявил след преговорите с
руския президент Владимир
Путин в четвъртък в Сочи, че
е много доволен от постигна-
тите договорености за газа и
военно-техническото сътруд-
ничество. Руска техника се
предоставя на Сърбия в
рамките на военнотехническа
помощ и именно нея в хода
на преговорите Вучич нарече
"красиви подаръци". По-рано
Русия предаде на Сърбия 30
танка Т-72МС и 30 бронетран-
спортьора БРДМ - 2МС. Вучич
съобщи също, че първите
доставки на пускови установ-
ки от противотанковия
ракетен комплекс "Корнет" от
Русия в Сърбия ще бъдат
направени до края на
годината. От 2018 г. до
февруари 2020 Русия е
предала на Сърбия като
военнотехническа помощ 4

вертолета Ми-35М, 6

изтребителя МиГ-29, 10
БРДМ-2, три транспортни
вертолета Ми-17В-5, както и
зенитни ракетни комплекси
Панцир-С1.

Десетки хиляди
агенти на Националната
полиция, Гражданската
гвардия и местната полиция
демонстрираха в събота в
испанската столица Мадрид
срещу реформата на закона
за гражданската сигурност.
Според организаторите на
протеста е имало около 150
000 души, а според правител-
ството са били 20 000.
Участниците в протеста, който
е подкрепен от около 40
полицейски организации,
носеха лозунги с призиви за
оставката на министъра на
вътрешните работи Фернандо
Гранде-Марласка и срещу
правителството на Педро
Санчес. Мотото на протеста
бе "Не на гражданската
несигурност".

Властите в Гърция
предупреждават за истинско
"нашествие" от токсични
медузи около Цикладските
острови в Егейско море. През
лятото проблем с медузите
имаше и на Халкидики. До
островите Миконос, Сирос,
Тинос морската вода продъл-
жава и пред зимните месеци
да е с висока температура,
което предизвика истинско
нашествие на токсични
медузи. Хотелиерите на тези
егейски острови предупрежда-
ват туристите с брошури, как
да се пазят при плуване.
Местните лекари забелязват
нарастване на случаите на
пострадали. Опарването от
тези медузи предизвиква
зачервяване на кожата като
при изгаряне. Според
биолозите в Гърция появата
на медузите не е феномен, но
досега не е наблюдавана
такава голяма популация.

Губернаторката
на щата Ню Йорк Кати Хоукъл
обяви извънредно положение
до 15 януари заради COVID-

19. В указа си тя изтъква
като причина растящия брой
случаи на заразяване и
хоспитализации, но не
споменава вариантa Омик-
рон.

Тристранни преговори
между президентите на
Русия и Азербайджан
Владимир Путин и Илхам
Алиев, и премиера на
Армения Никол Пашинян,
се състояха в Сочи. На
нея тримата лидери обсъ-
диха по-нататъшните
стъпки за установяване на
стабилност и мир в Нагор-
ни Карабах, пише Епицен-
тър. Преди тристранната
среща Путин проведе
разговор на четири очи с
президента Илхам Алиев.

"Преди всичко искам да
ви благодаря, че приехте
поканата, за да обсъдим
постигнатото за изминала-
та година, заяви руският
лидер при откриването на
срещата и изтъкна значе-
нието на факта, че в
Карабах се създават
условия за мирен живот.
Той отбеляза, че със
съдействието на Москва 53
000 бежанци са се върна-
ли в домовете си.

"За съжаление, все
още не всички въпроси са
решени. Осведомен съм и
за инцидентите на грани-
цата, и за трачните слу-
чаи, при които загиват и
страдат хора и от двете
страни. Това са въпроси,
които изискват особено

внимание от наша страна.
Затова и се събираме, за
да избягваме подобни
инциденти в бъдеще. Но
за една година е направе-
но не малко. На първо
място, нямаме мащабни
бойни действия, което
само по себе си вече е
добре", изтъкна Путин.

Руският лидер добави,
че разчита на приемане
на решения за разблоки-
ране на транспортните
комуникации, за да се
създават условия за
възстановяване на Нагор-
ни Карабах. Това ще
позволи да се нормализи-
ра стопанската дейност и
да се развива икономика-
та, което ще се отрази
благоприятно на живота
на хората.

"В продължение на
векове сме живели в
състава на една държава,
имаме изключително
дълбоки исторически
връзки. Не трябва да
допускаме те да бъдат
разрушени, а напротив -
трябва да ги възстановя-
ваме и укрепваме", под-
черта Путин.Той подкрепи
предстоящата среща на
Пашинян и Алиев с пред-
седателя на Европейския
съвет Шарл Мишел, като

изтъкна, че колкото пове-
че възможности за пряк
диалог има, толкова по-
добре.

Баку очаква да получи
карта на минните полета
на териториите, които са
минали под негов конт-
рол, и да се подпише
мирен договор, в който да
се признава териториал-
ната цялост на страната.
Азерската страна настоя-
ва още да се уточнят
границите, да се обсъди
откриване на транспортен
коридор към Нахичеван и
създаването на комуника-
ции в региона. Армения от
своя страна иска връща-
нето на своите военноп-
ленници и извеждането на
войските от пригранични-
те територии, които смята
за свои. Според Пашинян
след проникването на
азерски войски през май
Баку контролира 41 кв. км
арменска територия.

Ереван не възразява
да открие комуникациите
за връзка между Азербай-
джан с Нахичеван, но е
против "коридорите" - в
такъв случай на пътя
трябва да има пунктове за
граничен и митнически
контрол, но тогава сувере-
нитетът на страната над

шосето ще бъде непълен.
Освен това Ереван насто-
ява да охранява арменс-
кото културно наследство
на карабахските терито-
рии, контролирани от
Баку.

РИА "Новости" припом-
ня, че в края на септември
2020 г. в Нагорни Карабах
бяха възобновени бойните
действия, които продължи-
ха дългогодишния конф-
ликт и доведоха до жертви
и сред мирното население.
След няколко неуспешни
опита за сключване на
примирие, това стана факт
след тристранното съгла-
шение, постигнато в нощта
на 10 ноември. При пос-
редничеството на Москва
Азербайджан и Армения се
договориха да прекратят
напълно огъня, да останат
на заеманите в момента
позиции и да разменят
пленниците и телата на
загиналите. Освен това,
към Азербайджан премина-
ха Келбаджарския и
Лачинския райони, както и
части от Агдамския райо-
на, които преди това бяха
под контрола на непризна-
тата Нагорно-Карабахска
република. В региона бяха
разположени руски мирот-
ворци. ç

Ðúêîâîäñòâîòî íà ÑÄÑÌ ïðèå îñòàâêàòà íà Çîðàí Çàåâ
Централният съвет на уп-

равляващия в Северна Ма-
кедония Социалдемократи-
чески съюз е приел остав-
ката на Зоран Заев като
партиен лидер и започва
процедура за избор на не-
гов наследник. Това заяви
на пресконференция след
продължила часове среща
на съвета говорителят на

Руският президент Владимир Путин се срещна в Сочи с премиера на Армения Никол Пашинян
и президента на Азербайджан Илхам Алиев

формацията Богданка Ку-
зеска. Кой да заеме поста
на Заев ще се реши на 12
декември, пише Епицентър.

Кузеска каза, че след из-
бора на председател ще за-
почне и избор на ново пар-
тийно ръководство, а след
12 декември Зоран Заев ще
остане активен член на пар-
тията. Говорителят заяви

още, че според Заев пар-
ламентарното мнозинство е
стабилно, затова има въз-
можност за влизане на ал-
банската "Алтернатива" в
коалиционното управление
и преговорите с нея ще про-
дължат. От албанската фор-
мация заявиха междувре-
менно, че ръководството е
определило лидера Африм

Гаши да започне разгово-
ри с всички политически ак-
тьори, премиера и евенту-
алния нов мандатоносител,
за да се види концепцията
им за излизане от кризата.
Партията обаче засега от-
лага решението си за вли-
зане в управлението, тъй
като то ще бъде взето от
централното й събрание. ç
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Èçðàåë çàáðàíè ÷óæäåíöè äà âëèçàò
íà íåãîâà òåðèòîðèÿ çàðàäè Îìèêðîí
Ñêîïèå ïëàíèðà ôèíàíñîâè ñòèìóëè çà ñåìåéíèòå ëåêàðè ñ íàä 70 % âàêñèíèðàíè ïàöèåíòè

Съвместната комисия за ваксиниране и имунизация на Великобритания сега трябва да реши дали да свали
възрастовата граница за трета доза до 18 години и да разреши втора доза за децата от 12 до 15 г. В Англия
задължителното носене на маски в магазините и в обществения транспорт се завръща от днес в рамките на
серия от мерки във връзка с новия вариант на Covid-19 - Омикрон. Очакванията са и останалите части на

Обединеното кралство - Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, да въведат същите ограничения.

Израел забранява на
всички чужденци да
влизат на негова терито-
рия с надеждата да заба-
ви разпространението на
Омикрон - новия вариант
на коронавируса. Мярката
влезе в сила вчера вечер-
та, предаде АФП.

Влизането на чужденци
в Израел се забранява с
изключение на случаите,
одобрени от специална
комисия, заяви в комюни-
ке канцеларията на пре-
миера. Премиерът Нафта-
ли Бенет каза по-рано в
комюнике, цитирано от
Ройтерс, че забраната ще
трае 14 дни. Така Израел
става първата страна,
която затваря напълно
границите си заради
варианта Омикрон. Досега
там е установен един
случай и има подозрения
за още седем.

В допълнение към
затварянето на границите
властите ще започнат да
проследяват хора, заразе-
ни с новия вариант на
вируса, чрез технология
за следене на телефони,
използвана по принцип за
борба срещу тероризма.
Ваксинираните израелски
граждани ще трябва да
представят писиар тест и
да се поставят под каран-
тина за три дни, а невак-
синираните - за седем
дни.

Тези решения са взети
след съвещание на каби-
нета, натоварен с борбата
срещу коронавируса. С
това се спира отварянето
на границите от 1 ноемв-
ри за ваксинирани турис-
ти от чужбина. Решенията
бяха обявени часове
преди да започне еврейс-

Снимки Интернет

Íàðèøêèí: Ïëàíîâåòå çà íàõëóâàíå
â Óêðàéíà ñà àìåðèêàíñêà ïðîïàãàíäà

Русия няма пла-
нове да нахлува в
Украйна и всичко
друго е злонамере-
на американска
пропаганда, заяви
шефът на руското
външно разузнаване
Сергей Наришкин,
цитиран от Ройтерс.

САЩ, НАТО и
украински предста-
вители бият тревога
през последните
седмици заради, по
думите им, необи-
чайни движения на
руски войски край
границата с Украйна.

кият празник Ханука -
"празникът на светлините",
който трае осем дни и е
съпроводен с много
събирания и тържества.
Правилата за събирания
няма да бъдат променени
с изключение на изисква-
нето да се представят
санитарни пропуски,
което преди се отнасяше
за прояви със 100 участ-
ници, а сега - за такива с
50 участници. "Близо сме
до извънредно положение.
Няма да поемаме никакъв
риск", заяви премиерът
Бенет и намекна за прие-
мането на нови сериозни
и бързи мерки от страна
на правителството.

Израел бе сред първи-
те страни, предприели
мащабна ваксинационна
кампания, и от декември
2020 г. досега там са
ваксинирани с по две
дози над 5,77 млн. от
близо деветте милиона
жители - над 80 на сто от
пълнолетното население.
Бустерна доза са получи-
ли 4 млн. души.

Много държави вече
забраниха пътуванията от
Южна Африка и съседните
й държави, в опит да
спрат разпространението
на новия вариант Омик-
рон. По-строги мерки бяха
предприети и в Нидерлан-
дия, където 61 пътника на
два полета от ЮАР са
дали положителен тест за
COVID. Те са изолирани в
хотел и се чака резултата
от изследванията им.

Късно снощи и британ-
ското правителство одоб-
ри допълнителни мерки.
"Сега трябва да отидем
по-далеч и да наложим
подходящ режим за

тестване за всички прис-
тигащи, от всички държа-
ви по света. Няма да
спрем хората да пътуват.
Искам да подчертая това,
но ще изискваме от
всички, които влизат в
Обединеното кралство да
си направят PCR тест до
края на втория ден след
влизането си в страната и
да се самоизолират,
докато не получат негати-
вен резултат", заяви
премиерът Борис Джон-
сън.

Правителството на
Република Северна Маке-
дония ще обсъди на

заседание идната седмица
предложение за финансо-
ви стимули за семейните
лекари, които имат над 70
процента ваксинирани
пациенти срещу COVID-19,
съобщи министърът на
здравеопазването Венко
Филипче, цитиран от
агенция МИА. Ние ще
предложим тази мярка на
правителството във втор-
ник, каза Филипче и
уточни, че става дума за
стимул от 30 денара (0,5
евро) на регистриран
пациент, ако над 70 про-
цента от пациентите са
ваксинирани. 47 процента

от пълнолетното населе-
ние на Република Северна
Македония е напълно
ваксинирано.

По повод появата на
новия вариант на корона-
вируса "Омикрон" минис-
тър Филипче каза, че този
въпрос ще бъде обсъден в
понеделник на среща на
Комисията за заразни
болести. "Още е твърде
рано да се каже каквото
и да било за новия вари-
ант на КОВИД-19 "Омик-
рон", който може да бъде
по-заразен от предишни-
те", каза здравният минис-
тър. ç

Петър Фиала беше назначен вчера от президента на Чехия Милош Земан за премиер.
Фиала е водач на десноцентристката коалиция "Заедно", спечелила парламентарните
избори през октомври. "Заедно" (оглавяваната от Фиала Гражданската демократичес-
ка партия, Християндемократичния съюз и партия "Традиция, Отговорност, Проспери-
тет" - ТОП09") заедно със съюза на Партия на пиратите и партия "Кметове и незави-
сими" спечелиха 108 от общо 200-та места в долната камара на чешкия парламент,

осигурявайки си комфортно мнозинство.

Те намекват, че
Москва може да се
готви да предприеме
атака. Русия некол-
кократно заяви, че
може свободно да
придвижва войските
си на своя терито-
рия и че това не
бива да тревожи
никого.

"Трябва да успо-
коя всички. Нищо
подобно няма да
стане", каза Сергей
Наришкин в интервю
за държавната
телевизия. "Всичко
по тази тема е

злонамерена пропа-
ганда на Държавния
департамент на
САЩ", добави той.

Наришкин говори
ден след като зам.-
държавният секре-
тар на САЩ по
европейските и
евразийските въпро-
си Карън Донфрид
заяви, че всички
опции са на масата
що се отнася до
това как ще се
отговори на струпва-
нето на руски войс-
ки по украинската
граница. ç
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Съветникът на собстве-
ниците на ЦСКА Алън
Пардю съобщи интересна
новина в интервюто си за
в. "Дейли Мейл". 60-годиш-
ният англичанин разкри с
какво точно се занимава
при "армейците". Пардю
признава, че е ангажиран
с плановете за изгражда-
нето на нов стадион на
"червените", освен това
има медийни задължения
и такива по привличането
на играчи. Специалистът с
опит във Висшата лига
призна, че му предстои
посещение в Мароко,
където ще наблюдава
футболисти.

Алън Пардю допълни, че
новата му роля в ЦСКА е
много по-спокойна, тъй
като цялото напрежение
от представянето на
отбора и от очакванията
на феновете пада изцяло
върху треньора Стойчо
Младенов. В интервюто
специалистът засегна и

ÖÑÊÀ ïðàùà Àëúí Ïàðäþ
íà ñïåöèàëíà ìèñèÿ
Англичанинът ангажиран и с плановете за нов стадион

Алън Пардю заяви, че в момента неговата работа в ЦСКА
е много по-спокойна

Изпълнителният директор на Лудо-
горец Ангел Петричев използва офи-
циалния профил на клуба във Фейс-
бук, за да коментира думите на Алън
Пардю. В интервю за "Дейли Мейл"
съветникът на собствениците на ЦСКА
обяви, че в българския футбол няма
равнопоставеност на отборите. При-
чината за това е фактът, че телеви-
зионните права за мачовете се дър-
жат от собствениците на Лудогорец.

"С изненада прочетох изказвани-
ята на г-н Алън Пардю пред английс-
ките медии и твърдението му, че соб-
ствениците на Лудогорец притежа-
ват телевизионните права за българ-

Àíãåë Ïåòðè÷åâ îáâèíè âàæåí
÷îâåê íà "àðìåéöèòå â ëúæè

ситуацията в българския
футбол. Пардю сподели,
че основният конкурент
на ЦСКА в първенството
е Лудогорец, а това, че
собственикът на разград-
чани притежава компани-
ята, която държи телеви-
зионните права, прави
задачата на Стойчо
Младенов и футболистите
по-трудна.

"Клубът е имал страхот-
ни моменти в миналото,
големи победи срещу
Ливърпул и Байерн (Мюн-
хен), но това е много,
много назад във времето.
Разликата между класи-
рането в евротурнирите и
това да не преодолееш
квалификационните
кръгове е в рамките на
половин милион паунда",
разкри Пардю.

ЦСКА загуби от Бодьо/
Глимт с 0:2 в Лигата на
конференциите, но сблъ-
съкът с Лудогорец днес
английският специалист

определя като "голямата
цел".  "С Лудогорец се
гоним в класирането.
Собственикът на тима от
Разград притежава ком-
панията, която държи
телевизионните права за
българския футбол. Това
прави задачата ни по-
трудна - правилно ли е
това? Спечелихме Купата
на България през мина-

На 25 ноември на 61 го-
дини внезапно почина
един от най-добрите хоке-
исти на България Вален-
тин Димов. Роден на 14 ок-
томври 1960 г. в Безмер,
започнал да играе хокей
в Съветския съюз, където
по това време са работе-
ли родителите му. Още при
дебюта си за националния
ни отбор на световно пър-
венство през 1981 г. вкар-
ва 4 гола и прави три асис-
тенции в 7 мача. На след-
ващата година изявите са
му е още по-впечатлява-
ща - 5 гола и 4 асистен-
ции. Димов е участва на
10 световни първенства,
като последното е през

лия сезон, като ги побе-
дихме на полуфинала.
Сега трябва да ги притис-
нем и за първенството.
Събрахме качествен
отбор с доста нисък
бюджет и тези директни
мачове най-вероятно ще
определят в каква посока
ще отиде титлата", каза
още Алън Пардю пред
"Дейли мейл". ç

От стр. 1
"Съперникът ми е много

добър и го уважавам, той е
шампион в ММА. Но бях
прекалено добър, прекале-
но бърз за него и той изоб-
що не виждаше ударите. Не
можа да види десния ми
прав, който тренирах тол-
кова дълго. Усетих какъв
здрав удар му нанесох. Учу-
дих се, че остана прав. То-
ва е невероятен нов фор-
мат и може би такива дву-
бои е бъдещето.  ММА е до-
бър спорт, но боксът е на
по-високо ниво", каза Пу-
лев, който получи и шам-
пионски пояс на "Триадна-
та битка" в чест на победа-
та.

Българинът призна, че не
е искал да праща Мир в
болница и просто е изча-
кал съдията да прекрати ма-

Êóáðàò Ïóëåâ íîêàóòèðà àìåðèêàíåö
ча.  "Франк Мир беше доб-
ре подготвен. Не очаквах
толкова бърза победа. То-
ва е нов спорт, правилата
са нови за всички и никой
не знае какво може да
очаква. Заради това няма-
ше как да подценя битката.
Рингът е по-малък, ръкави-
ците са по-различни. Бла-
годарен съм на Благой Ива-
нов-Багата за помощта при
подготовката. С него трени-
рахме много за клинчове-
те. Франк не успя да се
справи с моите удари, осо-
бено с десния прав, който
тренирах дълго време. То-
ва донесе успеха. Усетих
колко силен десен прав му
пласирах и бях изненадан,
че не падна на земята.
Просто изчаках съдията да
види ситуацията и да прек-
рати мача. Все пак това е

спорт и не исках да пра-
щам никого в болницата. ",
коментира Кобрата пред
bTV в директно включване.

Това бе първи мач за
Кубрат Пулев след загуба-
та му от Антъни Джошуа
през декември 2020 година.

Капитанът на "отбор
ММА" Куинтън Джаксън пък
опита да се оправдае с то-
ва, че Мир е бил контузен,
но не е искал да разваля
битката и затова е излязъл
срещу българския боксьор.

Легендата на българския
и световния футбол Христо
Стоичков поздрави Кубрат
Пулев за победата му над
Франк Мир "Няма Мир, има
Кобра! Браво, приятелю!
Все така да побеждаваш и
да славиш България!", на-
писа Камата на профила си
във "Фейсбук". ç

1993 г., след което прек-
ратява кариерата си. В
България играе за ЦСКА
и Левски и е многокра-
тен републикански шам-
пион.

По-късно Димов рабо-
ти като спортен журна-
лист във вестниците  "На-
родна младеж" ,"Вечерни
новини" и "Стандарт".
През 1995 г. започва час-
тен бизнес, а марката на
неговата верига магази-
ни "Бамбукита" е добре
позната в София, Велико
Търново, Пловдив и дори
Тайланд.

Поклонението е на 5
декември от 12 часа на
Малашевските гробища. ç

Ïî÷èíà ëåãåíäà
íà õîêåÿ

Ïúðâà ëèãà -16-è
êðúã

Ботев (Вр) - Царско село 0:0

Славия - Ботев (Пд) 0:0

Черно море - Берое 1:0
1:0 Леандро Андраде 74

Пирин (Бл) - Локомотив (Пд) 2:3
1:0 Станислав Костов 29, 1:1 Георги

Минчев 58, 1:2 Георги Минчев 62, 1:3
Георги Минчев 88-дузпа; 2:3 Станислав
Манолев 90+1-дузпа

Арда - Левски 0:0

Локомотив (Сф) - ЦСКА 1948
след приключване на броя
Днес от 17,15 ч:
Лудогорец - ЦСКА

ското първенство. Едва ли заради
норвежкия студ, по-скоро заради
дългия престой в българската футбол-
на действителност г-н Пардю влиза
в ролята на глашатай на неистини.
Безспорен факт е, че телевизионни-
те права са собственост на "Нова
бродкастинг груп" от доста време и
колкото пъти да се повтаря лъжата,
че братята Домусчиеви имат нещо
общо, то няма да стане истина. Г-н
Пардю би трябвало добре да знае,
че титлата ще се реши на терена,
където се вижда работата на футбол-
ните хора, към които и той се чис-
ли", обяви Петричев. ç

Вратарят на Левски
Николай Михайлов бе
недоволен от нулевото
равенство срещу Арда в
среща от 16-ия кръг на
Първа лига. "Не беше до-
бър мач за нас. Това ко-
ето тренирахме не се
получи. Не знам защо.
Трябва да играем по-
добре с всеки изминал
мач. Това не се получа-
ва. Треньорът ще каже
какво трябва да подоб-
рим. Днес не заслужа-
вахме трите точки", ка-
за капитанът на "сини-
те".

"Радвам се, че трети
пореден мач не допуска-
ме гол. Имахме само ед-
на ситуация. Това е не-
сериозно за Левски.
Трябва да се подготвим
за следващия двубой и
да извлечем максимален
брой точки. Няма доста-
тъчно подкрепа по флан-
говете. Не създаваме по-
ложения за нашия напа-
дател. Имаме и контузен
футболист. Ние нямаме
дълга скамейка. Влизат
млади момчета, дано да
израстват. Това е бъде-
щето на отбора. Този
Левски не ми хареса в
нито един аспект", доба-
ви Михайлов. ç

Íèêè
Ìèõàéëîâ
íåäîâîëåí
îò ðåìèòî
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05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
10.55 Детска Евровизия 2021 клипове
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели - забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Давай, Астробой! - анимационен филм
14.30 Влакът на динозаврите анимационен

филм
15.00 Когато сърцето зове - тв филм /5

сезон, 8 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg - Ние през погледа на

другите: Българите в западноевро-
пейските извори 14-17 век

22.00 Октопод - тв филм /9 сезон, 4,
последен епизод/ (12)

23.00 По света и у нас
23.30 Мистър и Мисис Икономика 2021 -

церемония по награждаването
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.40 Култура.БГ /п/
03.35 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.20 Олтарите на България /п/
04.30 Когато сърцето зове - тв филм /5

сезон, 8 епизод/п/

bTV

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

ване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели"
13.10 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.50 "Доктор Чудо" - сериал, еп. 39
14.55 Премиера: "Буря от любов" - сериал,

с. 12, еп. 59
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 15
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Татковци" - сериал, еп.

51
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" - се-

риал, еп. 94
21.30 "Фермата: Време за пробуждане" -

риалити, с. 7
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Татковци" /п./ - сериал, еп. 51
00.30 "Двама мъже и половина" - сериал, с.

10, еп. 3
01.00 "Като на кино" - предаване за кино
01.10 "Столичани в повече" - сериал, еп. 17
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 15

bTV ACTION

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

Кибер-вселена" - сериал, с. 3, еп.
3 - 10

08.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 8
09.00 "Записът" - сериал, еп. 6
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 6, еп. 6
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 2
12.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" - сери-

ал, еп. 6
13.00 "Пас за мен, пас за теб" - спортен,

документален (Испания, 2018), ре-
жисьор Дънкан Макмат

15.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 9
16.00 "Записът" - сериал, еп. 7
17.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" - сери-

ал, еп. 7
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 3
19.00 Часът на супергероите (премиера):

"Супергърл" - сериал, с. 6, еп. 7
20.00 Екшън в 8: "Ел Чапо" - сериал, с. 3,

еп. 10
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Противоотрова" -

екшън, психотрилър (САЩ, Германия,
2002), режисьор Джим Гилеспи, в
ролите: Силвестър Сталоун, Чарлз
Дътън, Поли Уокър, Крис Кристофер-
сън, Джефри Райт, Том Беринджър,
Стивън Ланг и др.

00.00 "Ел Чапо" - сериал, с. 3, еп. 10
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 3
02.00 "Супергърл" - сериал, с. 6, еп. 7
03.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" - сери-

ал, еп. 7
04.00 "Записът" - сериал, еп. 7

bTV COMEDY

06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 3, еп. 5, 6
07.00 "Круд" - сериал
07.30 Премиера: "Тролчета: Купонът про-

дължава" - сериал, анимация, еп. 20,
21

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

09.30 "Фитнес" /п./ - сериал
10.00 "Почти Коледа" - комедия, драма

(САЩ, Китай, 2016), режисьор Дей-
вид Талбърт, в ролите: Кимбърли
Елийс, Омар Епс, Дани Главър,
Мо`Ник, Романи Малко и др.

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

сериал
14.00 "Фитнес" /п./ - сериал
15.00 "Шитс Крийк" /п./ - сериал
16.00 "Гранд" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019 есен)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 8, еп. 3, 4
19.00 "Шитс Крийк" - сериал, с. 2, еп. 10,

11
20.00 "Гранд" - сериал, с. 3, еп. 3, 4
21.00 "Татковци" - сериал, еп. 46
22.00 Премиера: "Фитнес" - сериал, с. 4, еп.

3, 4
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.

7, еп. 4, 5
00.00 "Почти Коледа" /п./ - комедия, драма

(САЩ, Китай, 2016)
02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" - комедийно

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

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - сериал, еп. 9, 10
08.00 "Звездни каубои" - приключенски,

трилър (САЩ, Австралия, 2000),
режисьор Клинт Истууд, в ролите:
Клинт Истууд, Томи Лий Джоунс,
Доналд Съдърланд, Джеймс Гарнър,
Джеймс Кромуел, Марша Гей Хар-
дън и др.

10.30 "Революция Z" - с. 2, еп. 1, 2
12.30 "На фокус" - рубрика
12.45 "Сам вкъщи 4" - комедия, семеен

(САЩ, 2002), режисьор Род Даниел,
в ролите: Майкъл Уайнбърг, Джоана
Гоинг, Джейсън Бегей, Френч Стюарт,
Миси Пайл, Клеър Кери, Барбара
Бабкок, Лиса Кинг и др.

14.30 "Извън контрол" - криминален, ро-
мантичен, драма (САЩ, 1998), ре-
жисьор Стивън Содърбърг, в роли-
те: Дженифър Лопес, Джордж Клу-
ни, Дон Чийдъл, Катрин Кийнър,
Денис Фарина, Винг Реймс, Айзея
Уошингтън, Луи Гузман, Стив Зан

17.00 "Рискована бременност" - трилър (тв
филм, Канада, 2017), режисьор Стив
Бакич, в ролите: Елизабет Арноа, Ана
Ван Хуфт, Райън Уилямс, Никол ЛаП-
лака и др.

18.45 "Сбогом, Кристофър Робин" - семеен,
биографичен, исторически (Великоб-
ритания, 2017), режисьор Саймън
Къртис, в ролите: Донъл Глийсън,
Марго Роби, Кели Макдоналд, Уил
Тилстън, Алекс Лотър, Стивън Кембъл
Мур и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Похитена" - трилър, дра-

ма (Великобритания, 2018), режи-
сьор Кузи Юинг, в ролите: Кели
Райли, Люк Евънс, Ноел Кларк, Оли-
вия Ченъри, Джейсън Маза и др.
[14+]

23.00 "Какво се случи с Понеделник" -
екшън, криминален, фантастика (Ве-
ликобритания, Франция, Белгия,
2017), режисьор Томи Виркола, в
ролите: Нуми Рапас, Глен Клоус, Уи-
лем Дефо, Марван Кензари, Кристи-
ан Рубек и др. [14+]

01.30 "Революция Z" /п./ - с. 2, еп. 1, 2
03.30 "Петата власт" - биографичен, драма,

трилър (САЩ, Индия, Белгия, 2013),
режисьор Би Кондън, в ролите: Бене-
дикт Къмбърбач, Даниел Брюл, Карис
ван Хаутен, Дейвид Тюлис, Дан Сти-
вънс, Алисия Викандер и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.15 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал,
сезон 7 /п/

06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Черно-бяла любов" (премиера) - се-

риен филм
13.30 "Неразделни" (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" (премиера) - теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA - централна еми-
сия

20.00 "Кошмари в кухнята" (нов сезон) -
риалити

21.00 "Игри на волята: България" (премие-
ра) - риалити, сезон 3

22.30 "Братя" (премиера) - сериал, сезон 3
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 7
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал,

сезон 7
01.30 "Нюанси синьо" - сериал, сезон 3
02.30 "Сияйна луна" - сериал
03.30 "Намери ме" - сериал /п/
04.30 "Черно-бяла любов" - сериен филм

/п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 6 /п/

07.00 "Лято във Виетнам" - романтичен
филм с уч. на Инес Бьорг Дейвид,
Николай Кински, Петер Прагер, Ме-
гън Гей и др., I част /п/

08.50 "Мистериите на Хейли Дийн: Смърто-
носна среща" - мистери с уч. на Кели
Мартин, Джакомо Баесато, Вив Лий-
кок, Емили Холмс и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 6, 2 епизода

13.00 "Елвис и Никсън" - комедия с уч. на
Кевин Спейси, Майкъл Шанън, Алекс
Петифър, Джони Ноксвил, Колин
Ханкс, Тейт Донован и др. /п/

15.30 "Отблизо" - романтична драма с уч.
на Джулия Робъртс, Натали Портман,
Джъд Лоу, Клайв Оуен и др. /п/

17.45 "Ченгета в резерв" - екшън-комедия с
уч. на Уил Феръл, Марк Уолбърг,
Дуейн Джонсън, Самюел Джаксън,
Ева Мендес, Майкъл Кийтън и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5

21.00 "Два патлака" - екшън-комедия с уч.
на Дензъл Уошингтън, Марк Уолбърг,
Пола Патън, Бил Пакстън, Джеймс
Марсдън, Едуард Джеймс Олмъс и др.

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

00.00 "Кръстникът III" - криминален филм с
уч. на Ал Пачино, Анди Гарсия, Даян
Кийтън, София Копола, Талия Ша-
йър, Бриджит Фонда, Джордж Ха-
милтън, Джо Мантеня, Ели Уолак и
др. /п/

Тв програма - понеделник, 29 ноември 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.

Променливо
Днес вятърът ще се ориентира от североза-

пад, а с него ще започне захлаждане. Дневните
температури ще са по-ниски - между 5 и 10 граду-
са. Ще има превалявания от дъжд, в планините от
сняг.

Във вторник валежите в Северна България ще
спират. Южно от Стара планина ще остане облач-
но с превалявания Следобед облачността ще се
разкъса на места до слънчево време, но ще оста-
не ветровито и студено.

В средата на седмицата валежи не се очакват.
Слънцето ще се показва, но ще е ветровито. Днев-
ните температури ще се повишат с един-два гра-
дуса. Към края на седмицата се очаква ново зах-
лаждане с валежи от дъжд и сняг.

bTV Cinema, 21.00 ч., Премиера: "Похитена" -
трилър, драма (Великобритания, 2018),

режисьор Кузи Юинг, в ролите: Кели Райли,
Люк Евънс, Ноел Кларк, Оливия Ченъри,

Джейсън Маза и др. [14+]

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 227

ВОДОРАВНО: "Да летиш в небето" Лилов (Алек-
сандър). Радамес. Дивинил. "Галина". Ни. Етапи.
Анон. "Га". Евора (Сесар). Араро. Тим. Киров (Би-
сер). Рив (Клара). Макет. Ситар. "На". Сатана. Ала-
мо (Франк). Нерине. Ирони. "На зор". Нилон. Бан.
Ненов (Нейко). Цаца. Ада. Онари. Ес. Сико. Анина.
Ато (Жорж). Самар. Метод. СИНАЛАР. Тасев (Ата-
нас). По. "Амиго". Инес. Ди. Ирина. Алора. Лим.
Сибил. Мет ("Стори нещо Мет"). Пелит. "Терек". Ви.
ОТВЕСНО: Калина Тасева. "Исипиле". Ливи. ИКАР.
Накано (Сигухару). ИЛ. Бели. ЕМЕТИН. Дома. ИМИ.
Тонев (Димо). Танана. "Алар". "Кивиток. Незе (Ма-
рио). Арамис. Лариса. Онон. Ринит. Авр. Пари. Иро-
ним. Габе (Дора). Наги (Ана). Отар. "Ването". Ир.
"Неда". Авалон. Рата. Але (Морис). Балар (Антоан).
Раници. Осил. Семинар. Мила. Аденом. Тенорино.
Оцет. Верев. Босанова. Анасон. Сати (Ерик).
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Андрей Кончаловски
получи награда в Италия
Руският режисьор Андрей Кон-
чаловски получи престижната
културна награда на името на
руската актриса Татяна Павлова,
която дълги години преподава в
Италия. Заедно с него носител
на наградата стана италианският
режисьор Джулиано Монталдо.
Заради преклонната си възраст
той не присъства на церемония-
та в Руския дом на Рим. Както
заяви директорът на Културния
център Дария Пушкова, "тази го-
дина наградата е свързана с 200
години от рождението на Фьо-
дор Достоевски и се връчва на
Монталдо и Кончаловски за съз-
даването на филма "Демоните на
Санкт Петербург" (2008 г.), на
който те са режисьор и сцена-
рист. Кончаловски каза, че е на-
писал сценария на "Демони" пре-
ди 50 години.

Ралица Енчева откри
първа самостоятелна
изложба в Плевен
В галерия "Къща на художници-
те" Ралица Енчева показва пей-
зажна живопис на любимата си
тема морето, има и картини,
вдъхновени от града. "Докарах
морето в "Къщата на художни-
ците", казва художничката. Тя ра-
боти предимно с бои, но изпол-
зва и смесени техники. "Изклю-
чително много се вълнувам от
първата си самостоятелна из-
ложба, тъй като имах някои не-
успешни опити". Ралица не спи-
ра да рисува, предимно пейзаж-
на живопис. "Най-вече ме вдъх-
новява морето - успокоява ме
шумът от вълните и чайките. Мо-
рето е нещо безкрайно, от кое-
то можеш да си откраднеш един
миг, да го сложиш някъде в съз-
нанието си или в сърцето си и
да го изобразиш, казва младата
авторка. Трудно и скъпо занима-
ние е да си художник в днешно
време", смята тя. Изложбата е
открита до 7 декември.

Íàêðàòêî

Марко Берти е италианският тенор,
който в момента е най-търсеният от го-
лемите оперни театри в света, където
той е оценен заради великолепното ка-
чество на гласа си, тембрата си, сила-
та на високия си регистър, вродената
си музикалност, неговото сценично при-
съствие и художествено изпълнение. Той
ще пее в концерта Opera D

,
amore с Хо-

се Карерас в София - зала "Арена Ар-
меец" на 19 декември. Роден в Комо,
той получава дипломата си по пеене в
"Консерваторио Джузепе Верди" в Ми-
лано през 1989 г. под ръководството
на Джована Канети, след което про-
дължава да усъвършенства своята во-
кална техника с Аделаида Сарачени, Пи-
ер Миранда Фераро и ДжанФранка Ос-
тини. След като спечели международ-
ното Concorso Giacomantonio, той де-
бютира през 1990 г. като Пинкертон в
"Мадам Бътерфлай" в Козенца. Артис-
тичното изкачване на Марко Берти про-
дължава и блясъкът на кариерата му
непрекъснато се консолидира в основ-
ните театри на Италия, както и в чуж-
бина. Берти пее в големите оперни те-
атри - от "Ковънт Гардън" до Метропо-
литън в Ню Йорк, от Ла Скала в Мила-
но до "Арена ди Верона", от Барселона
до Париж, Пекин и Токио. ç

Ìàðêî Áåðòè ùå ïåå
â ãàëàêîíöåðòà
Opera D

,
amore

Оперетата "Виенска
кръв" се игра на 27
ноември на сцената на
Бургаската опера.
Постановката е дело на
режисьора Марио
Николов, когото публи-
ката видя и на сцената
в централна роля.

 "Това е една от най-
хубавите оперети на
Йохан Щраус-син. Попу-
лярна е в целия свят.
Изпълнява се във всич-
ки големи оперни и
музикални театри.
Виенската кръв всъщ-
ност е характерът на
виенчани в епохата, в
която Щраус работи.
Знаете, един от любими-
те му валсове е "На
хубавия син Дунав". Това
е невероятна музика,
която абсолютно харак-
теризира виенските
нрави", каза Николов.

В главната женска
роля гост бе чаровната

За трета поредна годи-
на световната оперна при-
ма Веселина Кацарова, ко-
ято повече от три десети-
летия живее в Цюрих, се
завърна в родната Стара
Загора, за да води майс-
торски клас.

Майсторският клас е
включен в програмата на
Фестивала на оперно и ба-
летно изкуство, открит на
26 ноември. Записани за
участие са близо 20 изпъл-
нители от България, Испа-
ния, Румъния, Украйна и Ру-
сия. На фестивала те ще
се представят с галакон-
церт под надслов "Гласове
от бъдещето" в съпровод с
оркестъра на операта и

Ñâåòîâíàòà îïåðíà ïðèìà Âåñåëèíà
Êàöàðîâà ùå âîäè ìàéñòîðñêè êëàñ
â ðîäíàòà Ñòàðà Çàãîðà

Îïåðåòàòà „Âèåíñêà êðúâ“
àïëîäèðàõà â Áóðãàñêàòà îïåðà

въпроси и директор на
театъра. Режисира мно-
жество спектакли в
различни градове в
България. Гастролирал е
в Германия, Австрия,
Швейцария, Холандия,
Франция, Люксембург,
Русия, Япония, САЩ. ç

диригент Виктор Крумов.
Изненадата е специални-

ят гост на концерта - доайе-
нът на българските дириген-
ти - 90-годишният Борислав
Иванов. Маестрото продъл-
жава да дирижира и е ар-
тистичен директор на Вар-
ненската опера. Дебютът му
е през 1949 г., когато още ка-
то ученик в Първа мъжка
гимназия в родния му град
му е възложено да ръково-
ди оркестъра и хора на учи-
лището. Той е възпитаник на
сформирания през 1951 г.
първи български хороводи-
ригентски випуск на бъдещия
проф. Георги Димитров в Му-
зикалната академия "Панчо
Владигеров", известен като

"Класа на професорите".
"Големият оперен дири-

гент е ученик на великия
Херберт фон Караян и бли-
зо 70 сезона е на дириген-
тския пулт. Той е дирижи-
рал над 4500 спектакъла на
четири континента", при-
помни д-р Ема Жунич, дра-
матург на операта и научен
сътрудник в БАН. Той е ръ-
ководил оперните трупи в

Анкара - Турция, Касел - Гер-
мания, генерален директор
на Берлинския симфоничен
оркестър, на оперните фес-
тивали в Палма де Майор-
ка, Севиля, Родос. На 10 де-
кември от 18.00 ч. Борис-
лав Иванов ще вдигне пал-
ка и пред част от изпълне-
нията на гала концерта на
майсторския клас на Весе-
лина Кацарова. ç

Валентина Корчакова. В
спектакъла участваха и
хорът, оркестърът и ба-
летът на Операта. Спек-
такълът заради обявения
ден на траур бе премес-
тен за 27 ноември. "Ца-
рицата на чардаша",
"Графиня Марица", "При-
лепът", "Цигански барон",
"Една нощ във Венеция",
"Виенска кръв" са само
част от репертоара на
творческия тандем Ва-
лентина Корчакова и Ма-
рио Николов, който съ-
ществува много години.

Марио Николов е
едно от най-популярните
лица на оперетната
сцена у нас. Завършва
театрална режисура за
вариететен театър в
НАТФИЗ "Кръстьо Сара-
фов". През периода 1990-
1996 г. живее, учи и
работи във Виена. Специ-
ализира пеене в различ-
ни висши училища,

картина: зиме, лете, денем
и нощем. Красиво преживя-
ване, нежно емоционално,
човешко, но и майсторско!

Може много суперлати-
ви да се изпишат за Милко
Божков и пак няма да е дос-
татъчно, ако не сте преми-
нали през трепетите в из-
ложбите на живо.

Гергана БОРИСОВА,
ноември 2021

школи и майсторски
класове във Виена,
София и Македония.
Започва кариерата си
като водещ солист в НМТ
"Стефан Македонски" -
София. Изпълнявал е и
длъжностите зам.-дирек-
тор по художествените

От 2 до 17 декември е
изложбата на големия Мил-
ко Божков. "Един колега и
приятел на Милко Божков
още в началото на неговия
път в изкуството ми беше
казал: "Ние всички, негови
съкурсници, ще се развива-
ме, докато го има Милко и
неговото предизвикателно
виртуозно изкуство". Имен-
но тази особена изисканост,
емоционална приглушеност,
особен род естетизъм отли-
чават творбите на художни-
ка (Ружа Маринска, 1991).

За повече от 15 години
съвместната ни работа с
Милко отдавна се превър-
на в урок по професиона-
лизъм за нас, за колегите,
за почитателите и последо-
вателите. Представянето на
изложбите му е синтезира-

художника. Дори един камък
от тези на Борис Христов е
"прелетял" и се е настанил
в небесата на картината от
плаката в "Арте". Милко знае
как да ни заинтригува, да
ни накара да усетим малки-
те частици от цялото, да ви-
дим дневното като изящно.
Този път кучето Бимбо ни
води през пейзажите, пок-
рай дуварите от картина в

�

но и цялостно, живописта е
чиста и звънка, усещането
е за лекота и поезия. Да,
поезия и не е случайно, че
за финал на годината Мил-
ко е подготвил две съпътст-
ващи изложби: "Салонът на
природата" по стихове на
Борис Христов в СГХГ и "Раз-
ходка с Бимбо" в галерия
"Арте".

Внимателният зрител
лесно ще открие връзката
между двете събития. Голя-
мата изложба в Софийска
галерия е резултат от близо
3-годишен проект на двама-
та големи творци Борис
Христов и Милко Божков, в
тандем създали текстово и
визуално "хайку на камъка",
а камерната изложба в "Ар-
те" е посветена на "камен-
ните дувари" от селото на
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