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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Ãëóïîñòòà íå å íåäîñòàòúê,
ïðåñòúïëåíèå å!

ÏÎÇÈÖÈß  7

Äèðåêòîðúò íà Íàðîäíèÿ òåàòúð:

ÁÚËÃÀÐÈß  5 Д-р Теофан ГЕРМАНОВ

Ïîëèòèêà â íàøàòà
èíñòèòóöèÿ íÿìà!

ÑÂßÒ

Ïåñêîâ: Ðóñèÿ
íÿìà äà ïðèåìå
òàâàí íà öåíèòå
íà ïåòðîëà

Легендата на българския
и световния футбол
Христо Стоичков използва
профила си във Фейсбук,
за да даде сили на Пеле.
Камата обяви, че брази-
лецът е бил неговото
вдъхновение да вкарва
голове и се моли трик-
ратният световен шампи-
он да спечели битката с
болестта си. "Както е
известно, във футболното
царство Краля винаги ще
е един. Моето вдъхнове-
ние да вкарвам голове.
Благодарен съм на Господ,
че ме запозна с Пеле.
Сега се моля да му даде
сили да спечели битката
с болестта!", сподели
Стоичков с последовате-
лите си.9
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Íå ñëóãè, à
ñìåðäÿêîâöè

идерландският пре-
миер Марк Рюте
обедини български
политици и общест-Н

Øåíãåí -

веници, отделни участници
в социалните мрежи и це-
ли трудови колективи от
жълтите павета срещу Бъл-
гария. Историческата зас-
луга на Рюте е, че показа
на българския народ, че не
само Еманюел Макрон ги
може тези работи, и той
също ги може.

За тези, които са заб-
равили, да напомним, че
прословутото българско
единство по темата Маке-
дония трая само докато на
хоризонта не се появи Мак-
рон с неговото "френско
предложение". След като се
появи Макрон, всичко си
дойде на мястото, повече-
то в парламента и мнозина
извън нето си въздъхнаха
с облекчение и цялото
единство отиде по дяволи-
те в името на удовлетворя-
ването на френското пред-
ложение. Ако случайно усе-
щате полъх да сексуалност
от горния израз, да знаете,
че сте прави.

Сега е същото, защо-
то повторението е майка
на затвърждаването. Са-
мо трябваше Рюте да ни
обясни, че това, което е
позволено на Юпитер, не
е позволено на вола, (в
ролята на добичето са
българите), и се почна -
Боже, Марк, добре че бе-
ше ти, да ни отвориш очи-
те, какви говеда сме. При
това "говедата" дори имат
смътни очертания - всич-
ки преди нас, другите, са-
мо не и ние, ако слушате
Борисов, Петков, предста-
вители на ДБ, на граждан-
ското ни общество, вклю-
чая част от журналисти-
ческия корпус. Единство-
то ни за Шенген отиде
там, където замина и то-
ва за Македония - на бу-
нището на националните
ни интереси.

България от години зас-
лужава да е част от Шен-
генското пространство. От
години. Това е двоен стан-
дарт, който съществува не-
зависимо кой е на власт у
нас. Също както с визите
за САЩ. И всички оправ-
даващи обяснения в Бъл-
гария защо две-три дър-
жави са против това са про-
ява дори не на слугинаж,
а най-вече на отблъсква-
ща смердяковщина. Духов-
на наследница на героя от
"Братя Карамазови", който
съжалява, че французите
не са победили Русия: "ед-
на умна нация щеше да по-
кори една доста глупава и
щеше да я присъедини към
себе си. Съвсем друг ред
даже щеше да има".

И те така. Работят за
друг ред, при който "френ-
ското предложение" и "ни-
дерландската констатация"
са истина от последна ин-
станции и ръководство за
действие. Но така става,
когато се боиш от чужди-
те повече, отколкото от
своите.

Ñëåä ïîðåäíàòà
ïðîÿâà íà äâîåí
ñòàíäàðò â ÅÑ,
çàðàäè êîÿòî
Íèäåðëàíäèÿ è
Àâñòðèÿ íè
ñïðÿõà çà
÷ëåíñòâîòî
â øåíãåíñêîòî
ïðîñòðàíñòâî:

Ñòîè÷êîâ ñå ìîëè
Ïåëå äà ïðåáîðè
áîëåñòòà

Русия няма да приеме
таван на цените на своя
петрол и анализира как
да реагира, заяви Кремъл
в отговор на споразуме-
нието, сключено от
западните страни с цел
ограничаване на един от
ключовите източници на
финансиране на войната
в Украйна, предаде
Ройтерс. Говорителят на
Кремъл Дмитрий Песков
заяви, че Москва се е
подготвила за обявения
вчера от страните от Г-7,
ЕС и Австралия таван на
цените на руския петрол,
съобщи ТАСС. "Ние няма
да приемем това ограни-
чение", заяви Песков. Той
допълни, че Русия ще
извърши бърз анализ на
споразумението и след
това ще реагира. Таванът
на цените, договорен от
Г-7, ще позволи на
страните извън ЕС да
продължат да внасят по
море руски суров петрол,
но ще забрани на
корабните, застрахова-
телните и презастрахова-
телните компании да об-
работват товари с руски
суров петрол, освен ако
той не се продава за по-
малко от 60 долара за
барел.

 Президентът
Радев заяви: "Бъл-
гарската държава е
мобилизирала всич-
ки налични ресурси,
за да устоява на
безпрецедентния
миграционен натиск
по границата.

Ñ 1,9 ìëðä. ëåâà ñà óâåëè÷åíè çàïëàòèòå
â àäìèíèñòðàöèÿòà çà 2022 ã.
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ков, съпартиецът му
Даниел Лорер с още
по-авангардна теза -
не ни пускали зара-
ди… хартиената
бюлетина.

 "Казаното от
Рюте е вярно, гра-
ницата ни е разгра-
ден двор." Това
заяви лидерът на
ГЕРБ Бойко Бори-
сов, който отново
заля с кал своята
собствена Родина,

 2

През 2022 година
правителство и парла-
мент са успели да гла-
суват решения за уве-
личаване на заплати
в публичния сектор,
които ще натоварят
бюджета за 2023 г. с
огромна сума на го-
дишна основа - 1,9
млрд. лв. В някои ор-
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Вместо европейска
солидарност Бълга-
рия получава цини-
зъм! Наскоро
трима български
полицаи загинаха,
охранявайки външ-
ната граница
на Европейския
съюз".

 Премиери от
ЕС са казали, че
заради Борисов не
влизаме в Шенген,
твърди Кирил Пет-

150" Росица Велкова,
служебен финансов
министър.

По думите на слу-
жебния министър по-
вишаване на мини-
малната работна зап-
лата (МРЗ) до 850 ле-
ва е изключително ви-
сок ръст:  "При всяко
увеличение на МРЗ с

10 лева салдото на бю-
джета се влошава с 50
млн. лева. Такъв драс-
тичен ръст на МРЗ
никога не е имало, до-
сега повишението е
било със стъпка по от
около 50 лева. Трябва
да има ръст на МРЗ,
но не с такава стъп-
ка", смята Велкова. ç

гани заплатите са
вдигнати с 30%, в ня-
кои - с 20%, в трети -
с 10%. Има структури,
които нямат никакво
увеличение, това обяс-
нява напрежението и
стачната готовност в
Министерството на
външните работи. То-
ва каза пред "Неделя

а сега накъде!?
но се обяви за
най-подходящ за
премиер.

 Главният проку-
рор Иван Гешев ще
поиска от нидерлан-
дските власти дока-
зателства за твърде-
нията на техния
министър-председа-
тел, че БГ границата
можела да се преми-
не срещу подкуп от
50 евро.

 2, 6

Георги
ГЕОРГИЕВ

Паметник на поета Димитър Данаилов откри вицепрезидентът Илияна Йотова в родния му град Чирпан. Данаилов посвещава
живота си на поета Яворов и 30 години е директор на Къщата музей "П. К. Яворов". "Данаилов приемаше хората с широко
отворено сърце и с мъдрост, неприсъща на всеки. Просвещаваше младите що е култура. Учеше ги да ценят българското
културно и историческо богатство", изтъкна Илияна Йотова.                                     Снимка Администрация на президента
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Главният прокурор
Иван Гешев обяви, че
прокуратурата не разпо-
лага с данни българската
граница да се преминава
срещу 50 евро, каквото
изказване направи преми-
ерът на Нидерландия
Марк Рюте във връзка с
решението на страната да
блокира България за
Шенген, предаде БГНЕС.

"Ще изискаме по реда
на международната прав-
на помощ от партньорите
ни от Нидерландия дока-
зателства за преминаване
на границата ни с Турция
"с банкнота от 50€".
България е правова
държава и като част от
Европейския съюз, при
получаването на такива
прокуратурата ще предп-
риеме незабавни дейст-
вия", пише още Гешев в
профила си в Туитър.

Ако партньорите от
правоохранителната
система на Нидерландия

Èâàí Ãåøåâ èñêà
äîêàçàòåëñòâà îò Ðþòå

"Áúëãàðñêè
âúçõîä" ïðåäëàãà
íà ïàðëàìåíòà
äà ãëàñóâà çà
ñèñòåìàòè÷íî
áëîêèðàíå íà
íèäåðëàíäñêèòå
ïðåäëîæåíèÿ â ÅÑ

и за Хърватия - с второ
решение. За одобряване
на решението се изисква
единодушие.

"Парламентарната група
на коалиция "Български
възход" на първото засе-
дание на Народното
събрание внася предложе-
ние за решение: "Задължа-
ваме министър-председа-
теля на Република Бълга-
рия от днес да гласува
против всички предложени
инициативи и назначения
на Кралство Нидерландия,
като реципрочна мярка на
политиката на сегрегация,
методически прилагана
към Родината и сънарод-
ниците ни. Дела, не думи!",
написа Стефан Янев във
Фейсбук.

Още по темата
на стр. 6

разполагат с данни и
доказателства, главният
прокурор на Република
България Иван Гешев
очаква те да бъдат пре-
доставени по реда на
международната правна
помощ при спазване
принципите на върховенс-
твото на закона. Това се
казва в позиция, разпрос-
транена и от пресцентъра
на прокуратурата.

Позицията на Нидер-
ландия за приемането на
страната ни в Шенген
предизвика вълна от
остри реакции сред
българските власти и
политическите сили. На 8

Êèðèë Ïåòêîâ î÷àêâà äà èìà íîâè èçáîðè

декември Съветът на ЕС
по правосъдие и вътреш-
ни работи ще гласува с
две отделни решения за
разширяването на Шен-
ген. Предвижда се минис-
трите да гласуват за
приемането на България и
Румъния в едно решение

След редица спекулации ко-
го ще предложат от ГЕРБ за ми-
нистър-председател, лидерът на
партията Бойко Борисов обяви
вчера във Враца, че: "По-добър
от мен няма засега", предаде БТА.

Áîðèñîâ: Ïî-äîáúð çà
ïðåìèåð îò ìåí íÿìà

Бившият премиер обаче напра-
ви уточнението, че това бил са-
мо първият вариант, който пар-
тията му обсъждала. "Само че та-
кова правителство на малцинст-
вото надали е най-доброто, кое-

Марк РютеИван Гешев

Ïðåìèåðúò ñâèêâà ñðåùà çà Øåíãåí
Министър-председателят ще се срещне на "Дондуков" 1 с

вицепремиера и министър на вътрешните работи Иван Демер-
джиев, с министъра на външните работи Николай Милков и с
министъра на правосъдието Крум Зарков.

От пресцентъра на Министерския съвет съобщават, че на
срещата ще бъде направен преглед на действията на служеб-
ното правителство за отстояване на готовността на България
за присъединяване към Шенгенското пространство.

то може да предложи стабилност
и разбирателство и да се случи
в момента. Още не е узрял по-
литическият ни елит", коментира
Борисов.

Вторият вариант е ГЕРБ да
предложи неутрален премиер,
който да подпише техническо
споразумение за приоритетите,
върху които ще работят през
следващите месеци всички пар-
ламентарно представени партии.
По думите на Борисов вече са
намерили такъв кандидат за пре-
миер, който може да предложи
в разговор с останалите полити-
чески сили такъв документ с ня-
колко приоритета за страната,
върху които да работят всички.
Според него, ако "не се инатят

лидерите на другите партии" и се
подпише документът, който дори
няма да има правна, а само мо-
рална стойност, могат да се до-
говорят по десет-петнадесет точ-
ки. Той даде за пример бюджета,
законите по Плана за възстано-
вяване и устойчивост, незабавно
кадрово усилване на външната
граница, по думите му "за да мо-
же колегата Рюте (премиерът на
Нидерландия) да се успокои".

Решението кой от двата ва-
рианта ще предпочетат  герба-
джиите трябваше да бъде взето
вчера следобед, преди днешно-
то им посещение при президен-
та Румен Радев, който ще им връ-
чи мандат за съставяне на пра-
вителство.ç

ГЕРБ ще бъдат против предложението България да бойкотира Нидерлан-
дия в ЕС, заяви Борисов

Снимка ГЕРБ

ГЕРБ, ДПС и БСП решиха да
отидат на следващите избори с
хартиена бюлетина, защото вяр-
ват, че са царе в машинациите.
Това заяви Кирил Петков, който
е съпредседател на "Продължава-
ме промяната" и бивш премиер
на България пред БНР.

"Тези хора нямат граници в
тяхната наглост и желание за
кражба на българския вот", по-
сочи той. Петков обясни, че един-
ствено чрез съда може да се стиг-
не до данните от машините.  По
думите му би било грешно зак-
лючение за българските гражда-
ни, ако решат, че няма смисъл да
гласуват. "Тежестта на машина-

циите намалява, когато гласуват
повече хора. Трябва да бъдем по-
активни на следващите избори",
призова съпредседателят на ПП.

Всички български граждани
ще наблюдават шоуто на Бори-
сов през следващата седмица,
предрече той в коментар на връч-
ването на първия мандат от стра-
на на президента. "Ще се пока-
жат някакви експерти, които да
обяснят колко много ГЕРБ се опит-
ват да направят правителство, но
не могат. Експертите са нещо ка-
то смокинов лист. Всички тези хо-
ра ще бъдат зависими, така че
г-н Борисов да може да ги ко-
мандва", смята той.

Според Петков има само два
начина в България да има прави-
телство: "Ние предложихме пра-
вителство на малцинството с вто-
рия мандат, което да има ясна
програма и гаранции. Първата га-
ранция беше отказването от хар-
тиения вот. Няма как да има пра-
вителство на малцинството, кое-
то да е антикорупционно и да бъ-
де подкрепено от парламент, кой-
то до 3 часа през нощта успява
да открадне шанса българските
граждани да имат честен вот", ко-
ментира той.

Другият вариант според Пет-
ков е ГЕРБ, ДПС и БСП да напра-
вят коалиция в третия мандат.

"Моето предвиждане е, че това е
трудно да се реализира, защото
те винаги се опитват да скрият от
българския народ какво се случ-
ва, а тук ще бъде доста явно. Взи-
майки решението за гласуване с
хартия, те казаха, че не искат пра-
вителство, а да отидат на след-
ващите избори и с новите прави-
ла".ç

Почина 35-годишният
полицай, блъснат на
"Тракия"

35-годишният полицай Иван
Тасев, който пострада тежко
при инцидент на магистрала
"Тракия" в района на 107-и
километър, е починал в
неделя, съобщи "24 часа".
За живота му в продълже-
ние на 9 дни се бориха в
пловдивската УМБАЛ "Св.
Георги", където беше
настанен с тежка черепно-
мозъчна травма.
Инцидентът стана на 26
ноември между Пазарджик и
Пловдив, където форд
връхлетя патрулна кола,
осигуряваща полагането на
маркировка по аутобана.
Двамата униформени
пострадаха, но пораженията
при Тасев бяха много тежки,
обясниха още тогава от
здравното заведение.
Младият полицай е семеен,
с малко дете.

Задържаха 12
нелегални мигранти
край Сливен
Група от 12 мигранти са
задържани на автомагистра-
ла "Тракия" край Сливен, в
събота следобед. Те са били
превозвани в лек автомобил
с чужда регистрация.
Мигрантите и шофьорът,
чужд гражданин, са задър-
жани в полицията в Сливен,
провеждат се разпитите им,
съобщава БНР. Сред
задържаните, незаконно
преминали българската
граница чужденци, има и
четирима непълнолетни,
които са били прегледани в
Спешния център и след това
освободени. Всички са мъже
и се определят като
сирийци.
В събота бе заловена и
група от 14 мигранти, които
са били превозвани във
фалшива линейка. Специа-
лизираният автомобил е бил
с всички белези на линейка,
а водачът му е бил облечен
с бяла медицинска престил-
ка. Целта е била да бъдат
заблудени полицейските
служители при осъществява-
не на проверка на превоз-
ното средство на пропуска-
телните пунктове, разполо-
жени на територията на
цялата област Бургас.

"Български
провокатори" вредели
на отношенията между
Скопие и София
Македонският министър на
външните работи Буяр
Османи посочи "българските
провокатори" като причина
за напрежението между
двете държави, предаде
БГНЕС.
Османи каза, че "провокаци-
ите, които идват от Бълга-
рия, са от лица, които са
деструктивни и за тяхното
общество". "Те не създават
положителен имидж на
собствената си държава и
общество. Най-добре е да
ги игнорираме, да не
придаваме такова значение
на тези хора", каза още
Османи по време на
редовния брифинг в
Министерството на външни-
те работи в Скопие.


Íàêðàòêî



ÁÚËÃÀÐÈß 5.12.2022
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

3

Има вероятност за формиране на редовно
правителство с участието на БСП, ГЕРБ и ДПС
с третия проучвателен мандат, независимо на
коя партия ще бъде даден той. Това съобщи в
политическия подкаст на Дир.бг "Директно в
новините" проф. Светлана Шаренкова, член на
НС на БСП и участник в състоялия се този
вторник в НДК форум "Лява България". Тя се
позова на информация от хора на ръководни
позиции в социалистическата партия и при-
помни, че има решение, прието на партиен
конгрес, че БСП няма да прави нито явни,
нито скрити коалиции с ГЕРБ и ДПС. В отго-
вор на тази информация структурата на БСП в
столичния район "Красно село" вече е приела
единодушно остра декларация против такава
възможност. Според Шаренкова, ако Корнелия
Нинова завие към ГЕРБ, това ще ликвидира
БСП. Освен това една трета от партийните
организации на БСП вече са снели доверието
си от лидера Корнелия Нинова и искат нейна-
та смяна, съобщи тя.

По дефиниция БСП е партията на близо 3
милиона българи, защото това са хората на
труда, бедните и онеправданите, на възрастни-
те ни родители, които изградиха днешна
България. Сегашното ръководство на БСП се
свени да защитава интересите на работниците.
В Народното събрание партията представлява
единствено тясното си ръководство, а не
хората, за които стана вече дума. Това е
причината лявата партия на България да не се
разпознава и за пет години от 1 милион се

срина до около 200 хиляди избиратели, каза
проф. Шаренкова.

Шаренкова не разбира логиката в решени-
ето на партийния лидер Корнелия Нинова да
предложи представител на ГЕРБ за председа-
тел на 48-ото народно събрание, както и
предложените промени в Изборния кодекс за
връщане на хартиената бюлетина. Според нея
е назрял моментът за широко ляво обедине-
ние в България и доказателство за това е
интересът към форума "Лява България", който
се състоя във вторник в НДК и на който са
дошли над 300 души при далеч по-скромни
първоначални очаквания на организаторите.

Междувременно в разпространена позиция
на представители на левицата, озаглавена
"Социалисти, бдете! Готвят ни коалиция с
ГЕРБ", се посочва, че те са силно обезпокое-
ни от това, че в медийното пространство и
обществото БСП е "обявена за "партия от
статуквото" и за патерица на ГЕРБ и ДПС".
"Многобройни са сигналите и преките заявле-
ния на част от ръководството на БСП, от
които се разбира, че зад гърба на социалисти-
те и симпатизантите се готви коалиция с
ГЕРБ-СДС. Като това не е само временна,
тематична коалиция около избора на председа-
тел на парламента и връщането на хартиените
бюлетини, а участие на БСП в управленска
схема около ГЕРБ, с участието на ДПС и
етикета на "евро-атлантическа" или "национал-
но отговорна" коалиция. Убедени сме, че
коалиция с ГЕРБ и ДПС би означавала край
на политическото съществуване на БСП.
Социалистите не трябва да позволяват БСП
да стане коалиционен придатък на ГЕРБ, на
ДПС и някаква коалиция, чиято политика ще
се диктува от чужди посолства!", се посочва в
това обръщение към левите избиратели.

"Зад гърба ви, въпреки десетилетната
позиция и решението на най-висшия орган на
партията - конгреса от 2020 г. - никога и под
каквато и да е форма да не правим коалиция
с престъпния и корупционен модел на управ-
ление на Бойко Борисов; въпреки всички
клетви, че БСП е негова алтернатива, днес е
напът да реабилитира ГЕРБ, което би означа-
вало край на политическото съществуване на
БСП. И това на фона на заклинанията, че
ръководство на БСП, начело с К. Нинова, е
гарантът срещу коалиция с ГЕРБ-СДС?! Това
предателство е напът да се случи, като за
пореден път ще се загърби обещанието на
Нинова, че въпросите за развитието на парти-
ята ще се решават на общопартийни референ-
думи!? Това ще стане поредното погазено
обещание и игнориране на волята и вярата на
социалистите и нашите симпатизанти, които
оредяват от избор на избор! Подобна коали-
ция ще  бъде самоубийство за БСП и тържест-
во на Задкулисието!", пише в обръщението, в
което се подчертава, че историческа мисия на
БСП днес е да бъде алтернатива на порочния
неолиберален и пазарен фундаменталистки
модел, който се осъществява от партии като
ГЕРБ, СДС, ДБ, ДПС и новопоявилата се ПП.

"Социалисти, нека не позволим да употре-
бят нашия вот и нашата кауза! Да запазим
идеите, честта и достойнството на нашата
социалистическа партия с над 130-годишна
история! Да спрем Корнелия Нинова и обкръ-
жението й да сключат подобна "завера"
заради кариеристични амбиции и властови
интереси. Те нямат монопол върху БСП, а
всички вие - партийните членове, сте техен
работодател!", казват представителите на
левицата, несъгласни с политиката на ръко-
водството на социалистическата партия.ç

Íàøàòà êàóçà å ñîëèäàðíîñòòà!
Социалисти, хора на лявата

идея, граждани,
Ние, участниците в Кръглата

маса "ЛЯВА БЪЛГАРИЯ" - идеи, по-
литики, единение констатираме с
тревога, че

 разделенията, трупани с
години, днес заплашват с разпад
обществото и държавата;

 рухналото доверие в по-
литика и политици убиват перс-
пективата за по-добър живот;

 застрашително расте про-
пастта между малцината благо-
денстващи и огромното мнозин-
ство хора, които живеят в бед-
ност;

 безнаказано се нарушават
основни трудови права, все по-
вече стават работещите бедни,
фалиралите дребни производите-
ли;

 нараства заплахата от
превръщането на България във
фронтова държава!

Заявяваме, че тези разруши-
телни процеси са неизбежният
резултат от наложилия се у нас
периферен тип капитализъм. Го-
нитбата за максимални печалби
на "свободния пазар" роди по-
роците на сивата икономика, на
трудовата експлоатация, на мо-
нополите и картелите, а оттам и
отчуждението.

Левите партии и формации в
сегашния си вид и състояние се
оказват неспособни успешно да

се противопоставят на това опас-
но пропадане на страната.

Присъствието и действията на
левицата в парламента са обър-
кващи и неубедителни. Изразя-
ваната готовност за коалиране
с всички във всички посоки на
практика унищожава левицата.

Призоваваме за утвърждава-
не на солидарността в общест-
вото, като отрицание на отчуж-
дението и агресията и като не-
заменима основа за силна обе-
динена левица, единствено спо-
собна да гради дееспособна де-
мократична държава, да утвърж-
дава равенството и справедли-
востта в живота на гражданите,
да стимулира високо конкурент-
на социална икономика и да кул-
тивира  солидарно общество в
интерес на общото благо.

Нека на тази основа всички
ние, социалисти и симпатизан-
ти, хора на лявата идея, с обе-
динени усилия осигурим успех на
следните решаващи за обрат в
живота на страната и граждани-
те политики:

Да налагаме народовластие-
то, както повелява Конституция-
та, на мястото на сегашната оли-
гархична демократура. Противо-
поставяме са на опитите за кон-
ституционна подмяна, като се
обявяваме в подкрепа на дейст-
вия за укрепване на държавност-
та. Подкрепяме процеса на де-

централизация на управлението
за реално овластяване на граж-
даните и местните власти.

Да утвърждаваме България ка-
то фактор на мира, сигурността
и сътрудничеството на Балкани-
те и в Черноморския регион! Да
обосноваваме реалните пътища
и подходи за регионална и евро-
пейска сигурност и сътрудничес-
тво въз основа на основопола-
гащите принципи и норми на Ус-
тава на ООН, вместо пагубната
милитаризация на международ-
ните отношения.

Да формираме надеждна пра-
возащитна система, налагаща си-
лата на закона като неотменима
гаранция за личните и социал-
ните правата на гражданите.

Да осигуряваме необходими-
те условия за привлекателна ра-
бота с пълна заплата за добро-
съвестно положен труд, гаранти-
ран осемчасов работен ден, въз-
можности за напредък в профе-
сията и пълни права за синди-
кално сдружаване и колективно
трудово договаряне. Да насърча-
ваме и корпоративната социал-
на отговорност на фирмите.

Да развиваме коопериране-
то и сдружаването като  основ-
ни форми за стопански и социа-
лен напредък съгласно конститу-
ционната норма. Кооперацията е
реалната и необходима алтерна-
тива, основана на свободния труд

на сдружени производители.
Да предложим нова данъчна

система за справедливо прераз-
пределение на доходите чрез
прогресивно облагане на лични-
те и корпоративните доходи с не-
обходимия необлагаем минимум,
както и чрез понижаване на  об-
щото ниво на косвени данъци за
сметка на нивото на прякото да-
нъчно облагане.

Да превърнем образованието,
науката и културата в основопо-
лагащ приоритет за солидно об-
разовано младо поколение, спо-
собно да просперира въз основа
висок професионализъм; да въ-
веждаме учението през целия жи-
вот като гаранция за просветена
и просперираща нация.

Да осигурим надеждно здраве-
опазване с гарантиран равен дос-
тъп до качествени медицински гри-
жи и лечение за всеки гражданин
с  необходимия  капацитет на спеш-
ната и доболничната помощ и  на
общинските болници въз основа на
ефективно функционираща осигу-

Øàðåíêîâà: Èìà âåðîÿòíîñò çà
ïðàâèòåëñòâî íà ÃÅÐÁ, ÄÏÑ è ÁÑÏ
Êîàëèöèÿ ñ Áîðèñîâ ùå îçíà÷àâà êðàé çà ñîöèàëèñòè÷åñêàòà
ïàðòèÿ, ñìÿòàò ïðåäñòàâèòåëè íà ëåâèöàòà

рителна система и необходимата
бюджетна подкрепа.

Да обосновем стратегия за
социално-икономическо разви-
тие на базата на  национални
икономически приоритети, фор-
мулирани в условията на кон-
сенсус, подкрепени от държава-
та, и енергийна  сигурност на
страната с развитие на газопре-
носната мрежа, ядрената и зе-
лената  енергетика.

Нека със солидарни усилия
съградим мощна обединена ле-
вица, способна да осигури об-
рат в съдбините на днешна и ут-
решна България, изход от демог-
рафския срив, икономическата
криза и главоломното сриване
на жизнения стандарт. Само обе-
динена и консолидирана левица
може да даде перспектива за
България, като социална държа-
ва с достойни условия за живот
на всеки гражданин.

(Обръщение на участниците
в срещата "Лява България -
идеи, политики, единение")

Снимка: DIR BG
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Експерт: Бюджет
от служебния кабинет
ще е нарушение
на закона
Ако служебното правителство
внесе бюджет, то ще наруши
чл. 86 от Закона за публични-
те финанси, заяви в "Денят
започва с Георги Любенов" по
БНТ Любомир Каримански,
съветник на служебния
финансов министър Росица
Велкова и бивш депутат от
"Има такъв народ".
"В чл. 86, ал. 2, т. 3 много
ясно се казва, че е необходи-
мо първостепенните разпоре-
дители да имат програмен
бюджет, разписан на база
политики. По-голямата част от
минималната работна заплата
се изплаща от публичния
сектор. Ако минималната
работна заплата се изплаща
от различните първостепенни
разпоредители, то тогава как
става така, че министерствата
ще провеждат политики, без
служебното правителство да
знае какво иска парламен-
тът?", попита той.
Според него, ако се внесе
бюджет, предложен от
служебното правителство, ще
започне раздуване на
разходната част.
"ГЕРБ, ДПС, БСП и останалите
партии гледаха на бюджета
като една бакалска сметка
вътре в парламента, без да се
интересуват от структурата и
философията на бюджета. Те
си мислеха, че ще сложат за
селското стопанство, да
речем, 300 млн., а за туризма
- 250 млн. Бюджетът не е
толкова просто нещо и няма
нужда да се упражняват
всякакви депутати в парла-
мента", каза още Каримански.

Софийското метро
стига жк "Левски"
до 2025 г.
Участъкът на метрото под
булевард "Владимир Вазов" -
от "Хаджи Димитър" до жк
"Левски", се очаква да бъде
завършен в средата на 2025 г.,
заяви в "Денят започва с
Георги Любенов" по БНТ
директорът на столичния
"Метрополитен" инж. Стоян
Братоев. Става въпрос за три
метростанции с 3-километро-
вото трасе. "Строителството
започна на 20 март тази
година, върви сравнително
добре. Имаше в началото
проблеми с финансирането,
но общината се ангажира и
осигури авансово изпреварва-
що финансиране, което
впоследствие беше компенси-
рано от Плана за възстановя-
ване. Това е един от първите
проекти от Плана за възста-
новяване", каза инж. Братоев.
По думите му до две-три
седмици ще започне строи-
телството на единия тунел, в
началото на януари - ще
започне на втория. В момента
има около 16% изпълнение,
до края на годината трябва да
са 18%. Участъкът на метрото
през "Слатина" е в процес на
започване.

Íàêðàòêî

Община Ботевград обявява процедура по принудително отчуждаване
на част от поземлен имот, попадащ в улица от о. т. 90а до о. т. 90б в кв. 38

по регулационния план на гр. Ботевград
О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост
УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлен имот, част от който попада в улица от о. т. 90а до о. т. 90б в кв.
38 по регулационния план на гр. Ботевград - публична общинска собственост (съгласно дей-
стващ план за регулация на гр. Ботевград, одобрен със Заповед № 635/14.08.1994 г. на Кмета
на Община Ботевград), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание
глава ІІІ от Закона за общинската собственост във връзка реализацията на обект: улица от о.
т. 90а до о. т. 90б в кв. 38 по плана на гр. Ботевград - публична общинска собственост, за
задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21,
ал. 1 от ЗОС), намиращ се на територията на гр. Ботевград, както следва:

 1. Част от имот планоснимачен № 2171 в кв. 38 с площ за отчуждаване 56 кв. м,
съгласно комбинирана скица за пълна или частична идентичност на поземлени имоти с изх.
№ 179/01.09.2022 г. издадена от техническа служба - гр. Ботевград, представляваща реална
част от имот планоснимачен № 2171 в кв. 38 по плана на гр. Ботевград, попадаща в улица.
Имот планоснимачен № 2171 в кв. 38 по плана на гр. Ботевград е собственост съгласно
нотариален акт № 89, том I, дело 178/1958 г. издаден от Ботевградски народен съдия на
наследници на Марин Василев Павлов, съгласно удостоверение за наследници изх. № 1238/
13.09.2022 г. издадено от Община Ботевград и наследници на Павел Василев Павлов, съглас-
но удостоверение за наследници изх. № 1210/07.10.2022 г. издадено от Община Ботевград и
констативен нотариален акт № 23, том III, дело 980/ 1995 г.

 Сума за обезщетение за част от имот планоснимачен № 2171 в кв. 38 по плана на
гр. Ботевград с площ за отчуждаване 56 кв. м - 2 800.00 лв., разпределена на наследниците
и собствениците, както следва:

 - Павлин Маринов Павлов - 1/4 ид. ч. - 700.00 лв.
 - Христо Маринов Павлов - 1/4 ид. ч. - 700.00 лв.
 - Васил Павлов Василев - 1/4 ид. ч. - 700.00 лв.
 - Ивайло Евгениев Иванов - 1/8 ид. ч. - 350.00 лв.
 - Павлин Евгениев Иванов - 1/8 ид. ч. - 350.00 лв.
 В срок от един месец от публикуване на обявлението собствениците на посоченият имот

следва да представят документи за собственост и банкови сметки в отдел "Икономически
дейности и общинска собственост" на община Ботевград, пл. "Освобождение" № 13, ет. 2,
стая №12. В противен случай сумите за паричното обезщетение ще бъдат преведени в
"Инвестбанк" АД по сметка на община Ботевград, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

 Обявлението да се публикува в два централни ежедневници и един местен вестник,
на интернет страницата на община Ботевград, както и на информационното табло на партера
в сградата на Общинска администрация Ботевград.

Брутният вътрешен продукт е
нараснал с над 18 млрд. лв. през
2021-ва спрямо 2020 г. по теку-
щи цени. Стойностният номина-
лен обем на БВП достига 139
млрд. лв., обяви служебният ми-
нистър на икономиката и индус-
трията Никола Стоянов по вре-
ме на церемонията по връчване
на традиционните годишни наг-
ради на Българската търговско-
промишлена палата.

"Въпреки тежката 2021 г., бе-
лязана с кризи и предизвикател-
ства, вие успяхте не само да се
задържите на пазара, но и да
развиете бизнеса си", с тези ду-
ми министърът се обърна към
бизнеса и подчерта увереността
си, че "отчетените успехи в края
на 2022 г. ще бъдат още по-го-
леми".

Служебният министър позд-
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Пакетите на посрещане
на Нова година у нас
отдавна са изчерпани,
сега актуални са записва-
нията за 2023 г. Това заяви
директорът на Института
за анализи и оценки в
туризма Румен Драганов в
студиото на "България
сутрин", цитиран от
"Екон.БГ". "Запитванията
са за 560 000 пътувания
около Коледа и Нова
година. Като се слеят
празниците, се получават
10 дни почивка. Резерва-
циите са както по планин-
ските курорти, така и в
балнеохотели, къщи за
гости", посочи Драганов.

Той назова и средната
цена за четиричленно
семейство за нощувка в
стая - около 180 - 240 лв.,
като в нея не са включени
храната и празничният
куверт.

"11 - 17% е увеличение-
то на цената за празници-
те за година. Поскъпване-

Åêñïåðò: 560 õèë. áúëãàðè ùå ïúòóâàò çà
ïðàçíèöèòå îêîëî Êîëåäà è Íîâà ãîäèíà
Ðóìåí Äðàãàíîâ êîìåíòèðà, ÷å ñëåä
ìåñåöè íà äúðæàâíà èçäðúæêà
óêðàèíöèòå òðÿáâà äà ñå âêëþ÷àò
â ïàçàðà íà òðóäà

то е основно заради
програмата. Цената на
труда на изпълнителите е
сериозна. Цените, които
хотелиерите дават, са
много коректни. Те се
съобразяват, не се търси
печалба. Ток, заплати -
всичко се вдигна, ако се
приложат действителните
цени, ще се бръкнат гости-
те много повече", подчерта
Драганов пред Bulgaria ON
AIR. И е категоричен -
България остава най-
евтината дестинация за
посрещане на празниците.
Гостът добави, че цените за
пакет от 10 000 лв., каквито
бяха обявени във Велинг-
рад, са за апартамент за 4-
членно семейство. И при
аналогични условия в
чужбина този пакет ще
излезе по-скъп.

"Най-добре е да си стои
човек вкъщи, ако не иска
да плаща, но пак няма да
му излезе без пари. Най-
евтино е в Турция - има

пакети по 300 - 400 лв.,
което е колкото една
нощувка в България. Но
това, което ще получите
там и тук за тези пари, е
различно. В Турция има
цени по 15 000 евро",
уточни директорът на
Института за анализи и
оценки в туризма.

Основните резервации,
които правят туристите, са
за тридневни пакети.
Драганов поясни, че
едноседмични правят
скиорите, които търсят по-
евтини места за настаня-
ване.  Около 70 000 чуж-
денци се коледните праз-
ници. Голяма част от тях
са българи, които идват
при семействата си.

Като предпочитани

дестинации за почивка в
чужбина той посочи Се-
верна Африка, Дубай,
Карибския басейн, както и
балканските страни.

За следващата година
се очаква значителен ръст
на туристите. "1,2 млн.
чужденци очакваме от
декември до края на март
- те не отиват само в
зимните курорти, има
винен, селски туризъм. В
планинските курорти
отиват около 1/4 тях", каза
още гостът.

Драганов коментира и
настаняването на украинс-
ките бежанци у нас. По
думите му след 3 месеца
на държавна издръжка те
трябва да се включат в
пазара на труда.ç

рави БТПП, която за 29-и път раз-
дава награди. "С това събитие вие
насърчавате и популяризирате
добрите примери и постижения-
та на българските компании", от-
беляза той. Стоянов връчи на
"Елаците-Мед" АД наградата в ка-
тегорията "Топ 100 фирми, кла-
сирани по изменението на при-
ходите, максимална печалба и
максимална рентабилност на ак-
тивите, собствения капитал и
приходите от продажби през
2021 г".

На церемонията присъстваха
негови колеги от служебния ка-
бинет, като вицепремиера и ми-
нистър на труда и социалната по-
литика Лазар Лазаров, министъ-
ра на електронното управление
Георги Тодоров и министъра на
външните работи Николай Мил-
ков.ç

Àãðîìåòåîðîëîãèÿ: ×àêà íè òîïúë äåêåìâðè

През повечето дни от декем-
ври агрометеорологичните усло-
вия ще се определят от динамич-
но време, с редуващи се крат-

котрайни периоди със средноде-
нонощни температури около, под
и над климатичните норми.

През месеца в по-голямата
част от страната есенните посе-
ви ще запазят състояние на от-
носителен покой. През този пе-
риод се прогнозират наднорме-
ни температури, с максимални
стойности над 10-12°С и усло-
вия за протичане на забавена ве-
гетация при зимните житни кул-
тури, но промяна във фенологич-
ното състояние на посевите е
малко вероятно.

Засушаването през първата
половина от есента в по-голя-
мата част от страната огранича-
ваше и задържаше вегетацията
на зимните житни култури. Във
фаза братене, в която посевите
най-добре понасят зимните ус-
ловия, са малка част от пшенич-
ните посеви на отделни места в
Дунавската равнина - агростан-
ция Новачене и в района на Ру-
се.

През декември прогнозирани-
те стойности на минималните
температури, до минус 9 - 10°С,

в условия без снежна покривка
и при по-продължително задър-
жане, ще представляват опасност
за поникналите, но неукрепнали,
зимни житни култури.

Очакваните валежи през ме-
сеца, около и над нормата, ще
повишават нивото на влагозапа-
сите в 50 и 100 см почвен слой.
След падналите повсеместни ва-
лежи през втората половина на
ноември, надвишили на много
места в страната 40 - 50 л/м2,
беше преодолян дефицитът на
влага при есенните посеви.ç
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Когато един конфликт е
изнесен, който е извън
сградата на театъра, как
можеш да реагираш. Това
е междуличностен конф-
ликт, внесен вътре в теа-
търа.

Това каза пред bTV Ва-
сил Василев, директор на
Народния театър, по повод
скандала, разтресъл театъ-
ра след вандалската изцеп-
ка на режисьора Алексан-
дър Морфов

"Когато си си поставил
високи цели, се ограждаш
със специалисти, които да
работят с теб в съответна-
та посока", посочи той по
повод назначаването на
Велислава Кръстева за пи-
ар на театъра.

Василев обясни и как е
разбрал за вандалския акт,
при който Морфов надрас-
ка вратата на кабинета на
Кръстева в театъра: "За та-
зи врата разбрах от слу-
жител от отдел "Сигурност"
в Народния театър. Той е
открил в ранните часове в
неделя. Направил съответ-
ните мерки, за да се види
кой е бил извършителят.
Разбрах за него два дни по-
късно в медиите".

На въпроса дали е
спрял да си говори с ре-
жисьора, Василев отгово-
ри: "Няма как човек, който

За скандала в Народния
театър "Иван Вазов" вече се
изказаха актьори, режисьори,
театроведи, министърът на култу-
рата, директорът на театъ-
ра....Обаче в цялата тази сага
има един голям мълчаливец. И
това е човекът, който предизвика
въпросния скандал - Александър
Морфов. Много интересно, имал
е смелостта да драска по врата-
та на Велислава Кръстева, а сега
няма куража да излезе и публич-

Ïîëèòèêà â íàøàòà
èíñòèòóöèÿ íÿìà!

Äèðåêòîðúò
íà Íàðîäíèÿ

òåàòúð:

Ìèíèñòúð
Ìèíåêîâ
íå ìîæå
äà êàäðóâà â
åäèí òåàòúð.
Òîé íÿìà
ïðàâî. Òîâà å
íàðóøåíèå íà
çàêîíà, îáÿâè
Âàñèë Âàñèëåâ

е директор, да не говори
със своите служители. Все
още чакам разпределени-
ето за новите проекти на
г-н Морфов, не може да не
си говорим".

"Функцията на главния
режисьор е да бъде обеди-
нител на театъра. И в един
момент се получава него-
во лично противопоставя-
не срещу друг служител.
Което аз не мога да раз-
бера", коментира директо-
рът.

"Както съм поканил г-н
Морфов, така съм поканил
г-жа Велислава Кръстева",

обясни той и уточни, че
Кръстева не е назначена за
заместник-директор, какви-
то информации се появи-
ха. "Тя е назначена за пи-
ар на театъра, тя се зани-
мава с рекламата, с биле-
тите. Тя няма нищо ръко-
водно".

Василев посочи още, че
Кръстева е назначена на
срочен едногодишен дого-
вор, а Морфов - на безс-
рочен. Когато сключихме
този договор, г-н Морфов
не показа никаква полити-
ческа несъвместимост с то-
ва лице", изтъкна той.

"Политика в Народния
театър няма", категоричен
беше директорът. Той при-
помни, че в миналото е
имало пиар от партия АБВ,
но тогава не е имало скан-
дал, защото просто Мор-
фов не е бил в театъра по
това време.

Василев потвърди, че
министърът на културата е
назначил проверка в теа-
търа. "Минеков не може да
кадрува в един театър. Той
няма право. Това е нару-
шение на закона", обясни
той.

Попитан дали е карал
служителите на институци-
ята да правят подписка в
негова подкрепа, той каза:
"Тази подкрепа леко ме на-
тъжи. Аз искам обединение
в театъра. Ние сме твор-
ци, които работим на една
сцена".

По повод протеста на
актьора Валери Йорданов
"за спасяване на театъра",
Василев попита: "От какво
спасяваме Народния теа-
тър? От служебния ни ми-
нистър на културата? Мо-
же би там спасяваме На-
родния театър".

На въпроса дали ще си
подаде оставката Василев
отговори: "Аз не съм човек,
който не може да си тръг-
не във всеки един момент.
Но аз ще си тръгна за не-
щата, които не съм свър-
шил. И никога няма да си
тръгна за нещата, които
съм свършил".

Относно това дали Алек-
сандър Морфов ще бъде от-
странен от театъра, Васи-
лев даде завоалиран отго-
вор: "Вече времето много
напредна и аз ще изляза с
генерално решение. В еди-
ния случай, изпълнявайки
закона, трябва да се раз-
делиш с човек, който го е
нарушил. В другия случай
съм принуден да отстраня
човек, който по никакъв на-
чин не е нарушил закона".

"В европейска България
би трябвало да държим на
европейските ценности",

завърши той, намеквайки,
че най-вероятно ще се стиг-
не до отстраняване на ре-
жисьора.

"Имам усещането, че Ве-
лислав Минеков иска да
кадрува в Народния театър.
Един служебен министър
не може да кадрува в теа-
тър". Това каза в студиото
на "Здравей, България" нас-
тоящият директор на Наро-
ден театър "Иван Вазов"
Васил Василев.

Вчера някои от актьори-
те в Народния театър изп-
ратиха отворено писмо до
министъра на културата,
президента и председате-
ля на парламентарната ко-
мисия по културата и ме-
диите с искане проблеми-
те на театъра да се реша-
ват само от ръководство-
то. Те подкрепиха действи-
ята на директора. Служеб-
ният ресорен министър Ве-
лислав Минеков обаче из-
рази съмнение, че актьо-
рите, положили подпис в
писмото, са били принуде-
ни да го направят от Ва-
сил Василев. "Такива пис-
ма ги изхвърлям в кошче-
то", допълни той на бри-
финг.

"Дали не съм разговарял
с г-н Морфов?! С него сме
сключили два договора за
режисьор. Той има друга
функция. На 29 октомври е
събитието. Лицето съобща-
ва в медиите на 31 октом-
ври, че прави протест. Мис-
лите ли, че съм знаел, че
световноизвестен режи-
сьор пише по вратите на
театъра? Каква кореспон-
денция водим с него, е мно-
го интересна. Можем да на-
пишем един тон за тази ко-
респонденция. Странно е,
защо винаги е след полу-
нощ?

Изходът е творческа ат-
мосфера. Кой е човекът,
който я отрови? Това е
"Стамболийски" 17. Конф-
ликтът се запали от Минис-
терството на културата. Той
беше привнесен от служеб-
ния министър, който каза,
че в Народния театър има
война. Кой запали тази
война?! От театъра не е по-
дадена информация. Аз съм
целта. Не мога да съм ма-
ша за лустрация на даден
човек. Не мога да бъда из-
ползван да назначавам и
освобождавам по заръка
на един човек.

Ïåòúð Âîëãèí çà Ìîðôîâ: Îòêîãà äðàñêàíåòî ïî âðàòè å „ãåðîéñòâî“?
Áðàâî íà îíåçè õîðà îò Íàðîäíèÿ òåàòúð, êîèòî
çàñòàíàõà â çàùèòà íà äèðåêòîðà. Çàùîòî òîâà ñåãà
å íåïîïóëÿðíàòà ïîçèöèÿ, çàÿâè æóðíàëèñòúò

но да заяви какво го е накарало
да се държи като хормонално
дисбалансиран тийнейджър.
Вместо него говорят някакви
актьори, което е доста странно.
Най-малкото защото не е особе-
но мъжествено да правиш нещо,
след което да караш други да
обясняват постъпките ти.

Между другото, браво на
онези хора от Народния театър,
които застанаха в защита на
директора. Защото това сега е

непопулярната позиция. Сега ако
искаш да си "куул", трябва да
обясняваш какъв "герой" е Мор-
фов и колко "лош" е Васил Васи-
лев. Не знам откога драскането
по врати се води за "геройство",
но знам, че Морфов е в Народ-
ния, защото е поканен там имен-
но от Васил Василев. И поне
минимално уважение трябва да
прояви към директора.

Що се отнася до министъра на
културата, с думите си по случая
той показва, че още съвсем
малко му трябва да стигне инте-
лектуалните "висини" на своя
предшественик Наско. Дано все
пак се осъзнае, докато е време.

От Фейсбук, заглавието е на ЗЕМЯ

Васил Василев
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Âìåñòî åâðîïåéñêà ñîëèäàðíîñò
Áúëãàðèÿ ïîëó÷àâà öèíèçúì!

"Вместо европейска солидар-
ност, България получава цинизъм!"
Така коментира президентът
Румен Радев във Фейсбук
позицията на Нидерландия за
Шенген.

"Наскоро трима български
полицаи загинаха, охранявайки
външната граница на Европейския

Ðåàêöèè íà
ïîëèòèöè è
îáùåñòâåíèöè
ïî ïîâîä
íàãëîòî âåòî
íà Õîëàíäèÿ
ïî ïîâîä
÷ëåíñòâîòî
íè â Øåíãåí

Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ êúì Íèäåðëàíäèÿ:

България в пъти повече
отговаря на изискванията
за Шенген, отколкото
Холандия

Холандия ни слага вето за Шенген.
Високомерно и абсолютно необоснова-
но! Антиеевропейско. Поведението на
тази държава, Холандия, по отношение
на България носи рецидивите на своето
противоречиво минало на колониална
империя, която дължи своето днешно
богатство не на някакви особени
таланти на своя народ, а на вековния
престъпен грабеж, с който са извлича-
ли, и все още продължават да извличат,
ресурсите на Третия свят. България в
пъти повече отговаря на изискванията
за Шенген, отколкото Холандия. В пъти!

Това написа в профила си в
социалните мрежи експертът по
Конституционно право Борислав Цеков.

Ето какво пише още той:
Не България, а Холандия е основен

европейски хъб за наркотрафика. Не
България, а Холандия е основен
европейски хъб за трафика на жени.

Не България, а Холандия в пристъп
на доста, да го наречем екзотично,
разбиране за върховенство на закона, за
морал и за права на човека е узаконила
проституцията и разрешава предлагане
на женска плът по витрините и употреба-
та на наркотици в кофишопове.

И тази държава има нахалството да
казва "не" на България за Шенген, в
противовес на всички други държави
членки. Това не е просто политически
въпрос или дипломатически въпрос.
Това е въпрос на национално достойн-
ство. И на европейски принципи.

Затова България повече не трябва

Нидерландия направи
най-добрия коледен пода-
рък на всички евроскепти-
ци, на популистките
партии в Европа и на
тези, които не искат да
има силна Европа, заяви
пред журналисти в Чир-
пан вицепрезидентът
Илияна Йотова относно
решението на Нидерлан-
дия да блокира приемане-

Холандският премиер Марк Рюте

съюз. Днес премиерът на Нидер-
ландия Марк Рюте недопустимо
внуши, че тази граница би могла
да се премине срещу 50€", посоч-
ва държавният глава.

Следващата седмица Нидерлан-
дия ще се съгласи Румъния и
Хърватия да се присъединят към
Шенгенското пространство, но ще

блокира приемането на България,
съобщи по-рано днес Нидерландс-
ката радиопредавателна корпора-
ция.

Нидерландското правителство
реши на заседание, че България
все още не отговаря на условията
за присъединяване към Шенген,
съобщава медията.

Вицепрезидентът Йотова: С това решение се толерират двойните стандарти в ЕС
то на България в Шенгенс-
кото пространство.

"С решението си те
толерират двойните стан-
дарти в Европа - нещо,
което не стои в основата
на създаването на Евро-
пейския съюз", коментира
тя и изрази мнение, че
това решение противоречи
на европейските ценности
като солидарност, съпри-

частност, взаимна помощ,
взаимно уважение.

"Аз имам още едно
послание и това е към
всички политици - нека
това решение на Нидер-
ландия да не се превръща
в аргумент за нови вът-
решнополитически сблъсъ-
ци и за сблъсъци между
партиите, защото тук
интересът на България е

над всичко", каза още
Йотова.

Тя посочи, че все още
има няколко форума на
европейско ниво, на
които страната ни ще
бъде представена. "Нека
да оставим българската
дипломация, която работи
изключително през пос-
ледните месеци, да довър-
ши своята работа, да

оставим възможността на
президента Радев да
защити българската пози-
ция и да се надяваме на
успех", коментира тя.

Илияна Йотова изрази
мнение, че най-добрата и
категорична реакция на
решението на Нидерлан-
дия е тази на държавния
глава, който определи
решението като "цинично".

да мълчи и да се самообвинява. Няма
място повече за фини дипломации,
дълбокомислени усуквания и скудоумни
чиновнически шикалкавения.

България трябва да тропне по масата!
Вето винаги и всякога, когато става дума
за интерес, инициатива или назначение,
към които се стреми Холандия. Аргументи
винаги ще се намерят.

"Българско вето" трябва да стане
нарицателно в ЕС, когато става дума за
нещо, което иска Холандия. Щом искат
- България казва "не" и ги спира. Щом
ни третират с високомерието на
колониални господари, трябва получат
адекватен отговор.

Защото нито една колония не се е
освободила от колониалните си
грабители с шикалкавене и диплома-
ция. България, разбира се, не е ничия
колония, но трябва категорично да
пресече опитите на такива като
Холандия да се подиграват с нас.

Ако имаме президент и правителст-
во, още утре холандският посланик ще
бъде извикан и ще му бъде връчена
протестна нота, а българският в Хага -
извикан в София за консултации. Ако
имаме парламент, още утре ще приеме
остра декларация. И вето, вето и пак -
вето за Холандия по всички азимути!

Става дума за нашето национално
достойнство!

Д-р Борислав ЦЕКОВ,
юрист и конституционалист

нето на България, съобщи по-рано днес
Нидерландската радиопредавателна
корпорация.

Коментар: Нищо неочаквано за тези,
които следят от години интригата/диалога
между Нидерландия и България. Да
напомня. Амстердам и нидерландските
посланици в София бяха тези, които
най-грубо публично "подритваха" Бълга-
рия, след като страната ни стана член на
ЕС. В момента върви битка за завоюване
на зони за влияние на Стария континент.
Основни играчи са Ватикан, Великобри-
тания и Русия. На Балканите заявка е
дала Турция. Подходът е етноконфесиона-
лен на базата на социокултурната
класификация. Хърватите са славяни, но
католици. Румънците са православни, но
не са славяни. Българите са православни
и славяни. Тази цивилизационна класи-
фикация не се отрича от Тойнби, Хънтин-
гтън и други. На Стария континент
Нидерландия исторически винаги е била
нещатен "говорител" на Лондон. Великоб-
ритания е исторически куратор на
Османската империя/Турция и в момента
е заинтересована от разпадането на ЕС,
който е неизлечимо болен на легло.
Много накратко. Това е.

Проф. Боян ЧУКОВ,
експерт по глобална

политика и сигурност

И ти ли, Рюте!?
"Да вярвам… или да не вярвам" -

това е въпросът, който от днес силно
ме измъчва.

Да вярвам на Европейския съюз
или да не му вярвам ?!

Но нали и ние сме Европейският
съюз ?!

Аз вярвам на себе си. Вярвам на

своите близки. Вярвам на своите
приятели. Вярвам на децата си. Вярвам
на внуците си. Вярвам (с малки
изключения) на българските политици.
Вярвам на… българския народ. Вярвам
на народите на Европа.

Но от днес вече категорично не
вярвам на европейските политици.
Защото, ако бяха истински народни
водачи и държавници на "Обединена"
Европа, те нямаше да допуснат напри-
мер г-жа Урсула фон дер Лайен и
който и да е друг брюкселски чиновник
да бъде повече европейски гражданин,
отколкото аз съм.

Те нямаше да допуснат моите деца
да са по-малко европейци от техните.
Те нямаше да допуснат българският
народ да бъде унижаван по такъв
циничен и недостоен начин.

Роден съм и съм израснал в малкия
пограничен град Елхово - на границата
на "Обединена" Европа. И аз като всички
граждани на Елхово, както и на гражда-
ните на моята Родина, скърбим за
разстреляния от упор на граничната
бразда български граничен полицай. Той
беше там, за да защити тази Европа, на
която не й пука за България. Той, както и
другите български граничари са там не
за да вземат 50 евро и да си затворят
очите, а да изпълняват своя дълг към
България и към "Обединена" Европа.

Далеч съм от мисълта да правя
паралели с исторически личности, но
като отчитам древното величие на
България, ми се ще да извикам силно,
че да ме чуят дори и в Амстердам -

"И ти ли, Рюте?".
Проф. Стоян ДЕНЧЕВ,

дългогодишен ректор
на УниБИТ, бивш главен
секретар на МС, депутат

ЕС е неизлечимо болен
на легло
Следващата седмица Нидерландия

ще се съгласи Румъния и Хърватия да
се присъединят към Шенгенското
пространство, но ще блокира приема-
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Ãëóïîñòòà íå å íåäîñòàòúê,
ïðåñòúïëåíèå å!

М
ойсей според древното биб-
лейско предание е пътувал 40
години през пустинята в тър-

сене на Обетованата земя, а родни-
те антикомунисти ще подобрят и то-
зи рекорд на обикаляне в кръг око-
ло собствената си глупост, полити-
ческо безплодие и човешка низост!
Без да разбират, че си остават в
нищото!

И все комунистите им виновни
за собствените изцапани гащи!

ГЕРБ-СДС и ДБ поотделно отно-
во се състезават кой е по̀ католик
от папата на тема антикомунизъм!
Внесли допълнение към Закона за
защита на държавата, пардон - За-
кона декларация срещу комунизма,
приет при Иван Костов, с което ис-
кат да се махнат всички "комунис-
тически" символи от сградите, а ако
не можело - да се слага надпис вър-
ху сградата, че… комунизмът бил
престъпен. Мотивите - имало едни
лоши хора, които опитвали да връ-
щат носталгията, и други още по-
лоши - които заблуждавали млади-
те, че бащите и майките им са жи-
вели по-добре.

Мноооого умно са го измислили
десните, от дрънкане на кухо чак
да те заболи главата!

За каква агитация ми говорят те-
зи функционери на тъмносинята мъг-
ла, щом във всички учебници на на-
шите деца, писани под диктовката
на чужди НПО-та, има само една-
единствена гледна точка към нова-
та ни история - дясна, антикомунис-
тическа и русофобска! Щом по вся-
ка телевизия ежедневно ни облъч-
ват с антикомунистическа пропаган-
да, щом цяла България е осеяна с
паметници на т. нар. жертви на ко-
мунизма, голяма част от които са
политици, вкарали ни в съюз с Хит-
лер и Мусолини!

А какъв ли авангарден законода-
телен "бисер" ще последва?  Може
би ще учредят звание "dктивен бо-
рец против социализма и комуниз-
ма", носещо съответните материал-
ни привилегии, и ще се удостоят един
друг с него? Или на Джордж Сорос
ще връчат Протестърска членска
книжка № 1!? Или пък ще създадат
детска организация "Десетоноемв-
рийче", с основна цел да донасят
на съответните органи, ако чуят от
баба си да казва, че "едно време
беше по-хубаво". А факт - спомняш
си с най-добро чувство социалисти-
ческото време при всяко посеще-
ние в магазина, когато чакаш за нап-
равление при джипито, при всяка
сметка за ток или парно или при
всяко прибиране по тъмно в квар-
талните улички!

И както са тръгнали - нищо чуд-
но да създадат нов член Първи от
Конституцията, който да гласи: "Ръ-
ководна роля в нашето общество
има американското посолство, под-
помагано от "Коалицията на желае-
щите": ГЕРБ, ПП, СДС, ДБ и който
още е готов.

Но само да питаме:

Ще напуснат ли от ГЕРБ
супер луксозните офиси в НДК,
строен по инициатива
на Людмила Живкова

и с личния организаторски опит и
талант на знаковите БКП кадри Гри-
гор Стоичков и Георги Йорданов? А
ще се махне ли СДС от "Раковски"
134 - сграда на някогашната Индус-
триална-стопанска асоциация, огла-
вявана от члена на Политбюро и сек-
ретар на ЦК на БКП Огнян Дойнов?
А ще напуснат ли властимащите дес-
ни сградите на Ларгото - бившия
Партиен дом - сега сграда на пар-
ламента, президентството, Минис-
терския съвет, на министерствата и
агенциите - повечето построени пак
при "лошия" социализъм?

Ще махнат ли професионалните
антикомунисти петолъчките - общо
50 на брой - от американското зна-

тази разлика, че сега се бият в гър-
дите, че ни осигуряват уж демокра-
ция и "прекрасен" живот.

Е, има едно голямо, безспорно
и неотменимо достижение на БГ де-
мокрацията - преди нямало никак-
ви банани, и липсата тази толкова
мечтана от всеки българин (или пък
дивак над палмата!?) стока е фрус-
трирала тежко всеки демократ и
му е нанасяла непреодолими ду-
шевни болки. Ей на̀, сега банани
можеш да намериш в магазина по
всяко време, стига да имаш пари
да си ги купиш! Демокрацията яв-
но победи.

А защо ли вместо надпис
„Комунизмът е престъпен“ не
сложат по един банан на всяка
сграда, строена преди 1989-а!?

То така и така сме си бананова
република!

Ето защо именно десните ни по-
литици се оказаха най-добрите аги-
татори в полза на БКП и комуниз-
ма. И следва сами да се накажат
по логиката на своя закон.

А ако сме сериозни - време е пар-
ламентът да се вземе в ръце, вмес-
то да го дописва с още по-абсурдни
текстове, нека да отмени този нео-
бективен, абсурден, реваншистки и
никому ненужен и необективен ан-
тикомунистически "закон" деклара-
ция. На ход за това са преди всич-
ко левите и патриотичните партии!

Преходът след 1989 г. бе започ-
нат и извършен изцяло по десните
неолиберални и пазарно фундамен-
талистки канони, с дясната неоли-
берална програма на босовете на
американската Търговска камара
Ран и Ът, по съветите на МВФ и
Световната банка, на брюкселско-
то чиновничество и американската
амбасада!  Не социализмът с всич-
ките му слабости и грешки, а пре-
ходът се оказа престъпен. Демок-
рацията ни (а това е все повече
небългарско явление, а процес в це-
лия т. нар. колективен Запад) за ог-
ромно съжаление се оказа имита-
ция, а свободата - фасада.

Ето затова е и

напънът за поредната анти-
комунистическа истерия -
за да скрият провалите
и корупцията си,

десните партии пак отклоняват вни-
манието на хората, забулвайки го
с мъгла и пропагандна пушилка.

Опитват се да действат по Ору-
ел - "Който владее настоящето - вла-
дее миналото, а който владее ми-
налото - владее бъдещето". Да, но
от фалшивите им напъни, от лице-
мерието и глупостта им - и на ста-
ри, и на млади, ще им писне. На-
деждите на днес възрастните хора
за промяна и истинска  демокра-
ция веднъж бяха излъгани от ран-
ния СДС, надеждите на средното
поколение за промяна и борба с
корупцията бяха излъгани от ГЕРБ.
Надеждите на младите са излъгани
от неолибералния глобализъм, ра-
но или късно и у тях ще се появи
активно социално чувство, социал-
ни искания и желание за Промяна
на проваленото статукво! И това ня-
ма да бъде спряно нито с елейни
евро-атлантически клишета, нито с
овехтял антикомунизъм.

Просто защото живеем в реал-
ност, която се чупи под натиска на
новия световен ред!

ме пред американското посолство
на ул. "Козяк"? А ще сложат ли над-
пис "Комунизмът е престъпен" пред
къщите на майките и бащите си -
предимно бивши функционери и ак-
тивни членове на БКП, от ДС и ше-
фове на ловни стопанства на УБО?
А ще се лустрира ли сам себе си
лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Бори-
сов, известен с това, че през
1990-а, че при деполитизацията е
избрал БКП пред службата в МВР!?

А ще се самонакажат ли всички-
те десни политици - от Филип Ди-
митров и Костов до Бойко Бори-
сов, Христо Иванов, ген. Атанасов,
Петков и Василев, за това, че с про-
валените си управления в течение
на три десетилетия карат всеки
трезвомислещ човек да поиска не-
забавно да се върнат екстрите на
социализма, а цялата ни политичес-
ка класа - да потъне вдън земя или
поне в затвора!

А ще окичат ли с надписи "Кому-
низмът е престъпен" сградите на АЕЦ
"Козлодуй", небостъргача на КНСБ,
на централните площади на всички
градове - областни и общински цен-
трове, на десетки построени между
60-те и 80-те години на ХХ век нови
и благоустроени квартали в големи-
те градове, на болници и поликли-
ники, на хиляди заводи и десетки
институти и ВУЗ-ове, на споменатия
НДК, на музеи, галерии, театри -
всичките те строени преди 1989 г.?

А на кои точно сгради ще пишат
"Евроатлантизмът е радост", при по-
ложение че от 33 години насам е
построен предимно мутробарок!?

При социализма бяхме на 27-о
място в света по развитие,
а сега сме на 68-о, трайно
последни сме в Европа.

Бяхме 9 милиона, днес - с мъка
стигаме 6 милиона, имахме пазари
по цял свят за нашите агростоки,
индустрия, електроника, машиност-
роене, а сега внасяме всичко - да-
же управници си внасяме от Хар-
вард и Канада!

След приватизацията и всеобщо-
то отдаване на националните ни бо-
гатства на концесия на чужденци -
сме една социална и икономичес-
ка пустиня, осеяна със скелетите
на някога процъфтяващи предприя-
тия и кооперативни стопанства.

Бяхме държава на всеобщата за-
етост, а днес - на евтините гастар-
байтери и мигранти с еднопосочен
билет.

Имахме гарантирани социални
права, безплатно и качествено об-
разование, развита наука, техноло-
гии и култура, социални политики и
отдих на трудещите си. А сега сме
царството на чалгата и евтиния ал-
кохолен туризъм. Умираме без нор-
мално здравеопазване по стълбите
на болниците и сме "шампиони" по
онкологични и сърдечносъдови болес-
ти и по доплащане за лечение. Де-

българин на робски живот на кре-
дит и трудно свързване на двата
края от месец на месец и от едни
сметки до следващите? България е
шампион по неравенство, но и в гло-
бален мащаб заради сгрешения и
антихуманен неолиберален модел
неравенствата растат - шепа транс-
национални олигарси имат активи,
равняващи се на тези на 3,5 мили-
арда жители на по-бедната част от
света - по данни на международния
институт "Оксфам", а десетте най-бо-
гати магнати в света са удвоили бо-
гатството си в двете години на пан-
демията. Нима това е справедливо
и демократично общество!? А нима
сега не се заглушават с "демокра-
тична" европейска санкция руските
радиостанции, телевизии и сайтове?
А нима не се цензурират руската кул-
тура и спорт само защото са рус-
ки? А нима през време на локдауни-
те, когато даже ни забраняваха раз-
ходка в парка, бяха гарантирани пра-
вата ни на свободно движение? А
нима съдбата на работещите бедни,
пенсионерите, на трудещите се без
договор и осигуровки не е съвре-
менно робство?

Някога - истерясват антикомунис-
тите и  крайните русофоби - имало
Доктрината "Брежнев" за ограничен
суверенитет на страните от Източ-
ния блок. Факт! Ама какво е по
принцип ЕС и НАТО, освен ограни-
чен суверенитет на страните член-
ки, при това отдаден доброволно.
И какво е доктрината "Фон дер Ла-
йен", в която се отнемат европейс-
ките пари на една Унгария, защото
нейното правителство не следва
сляпо брюкселските директиви, и
какво е признанието на шефката на
Еврокомисията, че ако например
правителството в Италия не се ха-
ресва на "босовете" в Брюксел -
Фон дер Лайен си го казва: "Има-
ме и други начини на действие"!?

Тоест "това" е като "онова" и "се-
гашното" няма разлика, а даже е
по-лошо от "предишното". Само с

мографската ни ситуация е сред най-
трагичните в света - повече деца се
раждат даже в зони на военни кон-
фликти и в държави с траен глад...
Строяха се магистрали, жилищни ком-
плекси, по язовири бяхме в тройка-
та в света, всеки град имаше своите
производства, осигуряващи поминък.
А днес - за 12 години са изградени
едва 20% от обещаните с апломб при
рязането на лентите магистрали!

И даже, бидейки съюзници във
Варшавския договор и СИВ, имах-
ме политика на културно и икономи-
ческо отваряне - стремежът бе да
бъдем "мини-ФРГ" и "мини-Япония",
а днес нашите елити знаят само ед-
но в отношенията си към "началст-
вата" във Вашингтон и Брюксел - на-
ведената поза и дежурното "Йес,
сър"…

Натякват ни, че през годините на
социализма имало диктатура, цен-
зура, ограничаване на свободата на
движение. А сега нима човек не е
зависим и унижаван от банките и
монополите, които осъждат масовияКолаж ЗЕМЯ

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ
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Станахме член на НАТО (унищожение на въоръжението и военния капацитет,
без да бъде възстановен, минимизиране на живата военна сила) и ЕС
(унищожение на селското стопанство, индустрията и стопиране развитието
на стратегически отрасли като наука и енергетика). В резултат България днес
наброява около 5,5 милиона българи, сравнимо с 9 милиона през 1989 г.

На стр. 9
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Излезе новина в медиите,
че пет стола от Народното
събрание с евро-атлантичес-
ка дамаска са пожелали на
всяка държавна сграда - от
парламента, през болниците
и университета до градските
тоалетни, да има голям табе-
ла "Комунизмът е престъпле-
ние" (предложението е на
ГЕРБ - б. р.). Въпреки изо-
билието от противни, глупа-
ви, нелогични, нечовешки и
откровено фашистки и турбо-
тоталитарни идеи, с които е
пълен политическият ефир,
горната новина заблестя. В
нея, както и в другите, между
впрочем, е видима линията
на поведение, която не е слу-
чайна, не е временна, а це-
ленасочена, системна, нароч-
на и последователна. Това е
линията на дехуманизация,
която се тъче по онази тънка
и важна за всеки човек и на-
род нишка на собственото и
за това обичано, славно или
изстрадано минало.

В своята книга "Четвър-
тата индустриална револю-
ция" проф. Клаус Шваб, го-
ворител на глобалистката
омерта, заключава, че пов-
ратната точка на тази рево-
люция е появата на първия
човек с изкуствена памет, им-
плантирана в мозъка (с. 225;
Шваб, "Четвъртата индустри-
ална революция", ИК "Хер-
мес", 2006). Дотогава, раз-
бира се, очакванията са не
само в САЩ, Великобрита-
ния, Канада и ЕС транссек-
суалните да са над 40%. В
перспективите на нуждата е
безпаметно, безполово, без-
родово същество… (което си-
гурно ще е енергиен ресурс,
за друго не виждам как ще
служи).

Не е нужно да сме профе-
сори, за да забележим някол-
ко неща, които се случват в
България горе-долу след гад-
ния комунизъм, който е прес-
тъпен, и по време на благо-
родната демокрация, започ-
нала около годините на из-
даване на горния цитат. Те-
зи неща са следните:
� Пренаписване на исто-

рията на България по време
на турското робство, така че
да се заличи всичко, което
Антон Дончев разказа в сво-
ята книга "Време разделно".
� Заличаване образа на

Русия като освободителка, ка-
то се акцентира върху ней-
ния стремеж към топлите мо-
рета.

то вероятно, както в Италия,
след време ще са длъжни да
плащат операция за смяна
на пола на някое невръстно
дете, което машината е смля-
ла в гаврата си с човека. (Тук
се визира случаят "Мишел",
излъчен по телевизията, къ-
дето се разбира, че в Италия
операция за смяна на пола
се поема от държавата и
струва 100 000 евро.) Режи-
сьорът се кълне в ценности
и в цивилизация, докато на-
рушава всички Божии запо-
веди и стриктно изпълнява
седемте смъртни гряха, но да
кажем, че е болен от безре-
лигиозност, както преди мно-
го години Солженицин ди-
агностира на място. Стран-
ното обаче е, че нито един
от 240 -те стола в Народно-
то Събрание на Република
България не съзря в това
престъпление.

Но нека се върнем пак на
престъпния комунизъм. И по-
неже опасенията на инициа-
торите на табелата "Комуниз-
мът е престъпление" са, че
все още има хора, които пом-
нят какво е било тогава, то
редно е да се признае, че е
точно така. Ако го карам по
спомени, то образованието
от детската ясла до последен
курс на висшето образова-
ние, плюс последващите на-
учни и академични степени
бе напълно БЕЗПЛАТНО.
Като дете ходих на всички
кръжоци и спортни дейнос-
ти - БЕЗПЛАТНО. В учили-
щата имаше лекар, зъболе-
кар - БЕЗПЛАТНО. Бълга-
рия впечатляваше с нивото
на образованост и интелект.
Здравеопазването беше на-
пълно БЕЗПЛАТНО. Имаше
лекари и медицински сестри
по всички специалности и
нямаше недостиг на медицин-
ски кадри. Строяха се пъти-
ща, училища, детски гради-
ни, заводи, кораби, градове,
които бяха дишащи и архи-
тектурно съобразени. Още е
налична, ползваме и е основ-
на тази инфраструктура. Кар-
тата за почивка "ол инклу-
зив" беше 35 лева за 14 дни.
Нямаше човек без работа, ако
някой искаше да "почива", му
намираха работа. В множес-
тво направления България
беше на едни от първите мес-
та. Ето и примери.

България беше една от
първите космически държа-
ви.

жение на въоръжението и во-
енния капацитет, без да бъде
възстановен, минимизиране
на живата военна сила) и ЕС
(унищожение на селското сто-
панство, индустрията и сто-
пиране развитието на стра-
тегически отрасли като нау-
ка и енергетика). В резултат
България днес наброява око-
ло 5,5 милиона българи,
сравнимо с 9 милиона през
1989 г.; войската е миними-
зирана до 35 000 от 300 000,
оръжията са подарени или
унищожени; 95% от селскос-
топанската продукция е внос,
като за сравнение до 1989 г.
сме нетен износител и сме
хранили всички страни от
Съвета за икономическа вза-
имопомощ; цялата индустрия
на стойност 120 млрд. дола-
ра към 1989 г. е разпродаде-
на за 6 млрд. в изпълнение
на приватизация, управлява-
на от назначени лица с длъж-
ност "ликвидатор"; целият на-
учен потенциал около всич-
ки тези индустрии бавно и
сигурно е унищожен. Селата
са пусти, държавата е изпъл-
нена с разрухата на стари
предприятия, къщи, читали-
ща, църкви, души. От най-
високия трон ни казват, че
референдум е невъзможен
(няма значение темата, важ-
но е, че се твърди). Прави-
телство, депутати и прези-
дент пандемично навлякоха
черни маски с герба на Бъл-
гария, сякаш сме на пиратс-
ки кораб. Разиграват се сце-
нарии между 20 - 30 актьори
в страната за сметка на ми-
лионите данъкоплатци, кои-

� Унищожаване на цяла-
та стопанска, селскостопанс-
ка и военна инфраструктура,
изградена по време на На-
родна Република България.
� Смазване на основно-

то, средното и висшето об-
разованието от нива, за ко-
ито Маргарет Тачър сипеше
суперлативи, до нива на 50%
функционална неграмотност
в училище и потисната в
безпаричие и евро-атланти-
чески рамки наука.
� Обезличаване на кири-

лицата, като с грубо и пов-
семестно нарушаване на Кон-
ституцията на Република
България цялата държава е
изписана с латински букви
и на английски, а официал-
ните лица от своите тронове
не само не повдигат въпро-
са пред Конституционния
Съд, но и приемат за нор-

мално работен език на меж-
дународни срещи в България
да е английският. (По Конс-
титуция официален език в
България е българският.)
� Инсталиране на инте-

лектуални джуджета на най-
високите властови позиции.

Казват, че СССР в лице-
то на Михаил Горбачову ни
е предал през 1989 г. на ко-
легата Джордж Буш-старши.
Казват, че престъпният ко-
мунизъм е бил престъпен, но
нищо не се казва, за тези и
за това, което се случи след
него. А след него в Бълга-
рия бе проведен планът "Ран-
Ът", бе приложен Вашинг-
тонският консенсус (масова
приватизация, високи лихви,
шоков терапия, съкращава-
не на бюджетните разходи,
уволнения, други.). Станах-
ме член на НАТО (унищо-
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В енергетиката:
� АЕЦ "Козлодуй" с мощ-

ност 3760 MW - една от най-
големите за времето си.
� ПАВЕЦ "Чаира" без

европейски аналог. До днес.
Някои "столове" направиха
така, че да я унищожат.
� Каскадата "Белмекен -

Сестримо" - международна
рядкост.
� Българските енергети-

ци проучваха, проектираха и
строяха енергийни обекти за
сложни геоложки, земетръс-
ни и други условия в Ливан,
Йордания, Кувейт, Сирия,
Ирак, Алжир, Либия, Румъ-
ния, Чехословакия, Испания.
Днес българските енергети-
ци се броят на пръсти.

В металургията:
� 1989 г. България е 27-

та металургична страна в све-
та с 3 300 000 тона стомана.
� Патентът на инж. Алек-

сандър Вълчев бе закупен от
много фирми, включително
от Канада и Великобритания.
� България участва в

международната интеграция
на газ от Русия със собстве-
на микролегирана с азот сто-
мана 10 ГСАФ.
� Методът за газово про-

тивоналягане на акад. Балев-
ски е едно от забележителни-
те открития в световното
металолеене през изтеклия
20-ти век.
� С български техноло-

гии работят най-големите
световни производители на
алуминиеви джанти.
� Спиралошевните га-

зопроводни тръби, произвеж-
дани в завода в гр. Септем-
ври, намериха своя произ-
водител в нов завод… в Тур-
ция.

В химията:
� 4-то място в света по

калцирана сода.
� 17-о място в света по

производство на пластмаса.
� Първенство пред Фран-

ция, Италия, Белгия, Испа-
ния, Канада в изкуствените
текстилни влакна.
� Първи в света по про-

изводство на паста за зъби.
В машиностроенето:
� 1989 година в отрасъ-

ла има 730 завода с 430 000
работещи и 35 000 инжене-
ри, които осигуряваха 20%
от БВП и 55% от износа на
страната. Днес произвежда-
ме уплътнители за прозорци
на чуждите концерти под аут-
сорсинг.
� Три бяха световните

фирми в производството на
електрокари - "Кларк", САЩ,
"Тойота", Япония и "Балкан-
кар", България.
� Със 150 000 годишен

износ България бе сред пе-
тицата на световните произ-
водители.

В корабостроенето:
� За четири десетилетия

са построени 1450 плавател-
ни съда с обща товароподем-

водски изчислителни центро-
ве… с над 100 000 души зае-
ти в производството и науч-
ното развитие.

В българския военно-
промишлен комплекс:
� Развиват се военните

заводи и арсенали в Казан-
лък, Ловеч, Сопот, Карлово
за производство на снаряже-
ние, военна екипировка,
взривни материали, оръжие,
дори и учебни самолети.
� България произвежда-

ше бронетанкова техника,
специална електроника, оп-
тикоелектроника, телекомуни-
кации, телеуправление, ради-
олокация, УКВ радиостан-
ции, специално приборостро-
ене, лазерни технологии, ме-
талокерамика, твърди спла-
ви, точно леене, хидравли-
ка, пневматика, лагерно про-
изводство.
� След Втората световна

война напълно разрушения
ВПК е възстановен напълно
и осигуряваше валутен доход
над 1 млрд. щ. д., работни мес-
та за над 100 000 души и спи-
раше необходимостта от внос.

Десетки заводи работеха
с лицензи на западни марки
като "Фиат", "Рено", "Кока-
Кола", "Пепси-Кола", CSF,
"Варта", "Кесборер", "Пире-
ли", "Шльоман", "Перкинс",
АЕГ… Над 600 предприятия
в мащаба на МСП са били
подготвени да стартират с
лицензи и съвместни дого-
вори със западни фирми.
1988 г. икономическият ди-
ректор на НАТО, по доклад
на американския професор
Макинтайнър в 12 страни-
ци, отделени за България,
казва, че програмата за
МСП в България е важна и
наистина новаторска форма
за осъществяване на децент-
рализация. Това е реалистич-
на крачка към пазара. След
1989 г. новият ментор на ро-
дината бе впечатлен и ужа-
сен от успехите на Научното
разузнаване на България, за-
това първо заклеймиха не-
го, а после цялата сфера на
разузнаването и сигурността

ност 5 милиона тона, като
печалбата от износа е в пъ-
ти повече от инвестицията в
този отрасъл;
� Научноизследователс-

кият и проектно-конструктор-
ски институт по корабостро-
ене във Варна е първият в
Източния блок, който въвеж-
да автоматизирано проекти-
ране на кораби с електрон-
ноизчислителна техника.
Перлата на европейското ко-
рабостроене ККЗ - Варна, бе
продаден за 1 щ. д.

В инвестиционното
машиностроене:
� Заводът за цимент в

Димитровград бе оборудван
изцяло с български машини.
� Флотационната фабри-

ка в Кърджали бе съоръжена
изцяло с българско оборуд-
ване.
� Заводът за помпи във

Видин експортираше 95% от
продукцията си и конкурира-
ше световни фирми в т.ч. и
"Сигма".
� Заводът "Мир" в Мон-

тана работещ с лицензите на
италианските "Морандо" и
"Келер", бе известен произ-
водител на комплектни ли-
нии за тухли и керемиди.
� Машиностроителният

завод "Вапцаров" в Плевен
имаше международна специ-
ализация по производство на
възли за атомни електроцен-
трали.
� Осемдесетте години в

България имаше 40 завода,
произвеждащи 18 хиляди
стругове, фрези, бормашини,
агрегатни машини, автома-
тични технологични линии,
манипулатори, роботи, 90%
от които се експортираха в
десетки страни от Близкия
изток и Западна Европа.
� 80% от оборудването и

технологиите в инструмен-
талното производство бяха
закупени от западни фирми.
� Инструменталните за-

води в Габрово, Шумен, Мон-
тана, Севлиево, София, Кър-
джали с над 1000 броя асор-
тимент не отстъпваха на све-
товните еталони.
� Заводът за производст-

во на пектин и плодови соко-
ве в Перник бе единственият
на Балканския полуостров.

В електрониката и
изчислителната техника:
� Завод за запаметяващи

устройства в Стара Загора,
памети и телеобработка във
В. Търново, механични кон-
струкции в Благоевград, маг-
нитни глави в Разлог, печат-
ни платки в Русе и Търгови-
ще, инструменти в Шумен,
Благоевград, София, градив-
ни елементи в Перник, Ай-
тос, Кюстендил, Никопол,
Сливен, Ботевград, Разлог,
организационна техника в
Силистра и Самоков… УКВ
радиостанции в Гоце Делчев,
радионавигационна апарату-
ра във Врана… окръжни и за-

на държавата. (А как иначе
да смажат такава силна дър-
жава?!) И така нататък ….

И точно тук, когато "прес-
тъпният комунизъм" е на вър-
ха на развитието на една на-
ция и държавност "свършва"
Студената война и вместо
развитие, 33 години по-къс-
но България е в плачевно ма-
териално, интелектуално, ре-
путационно, духовно състоя-
ние. Точно тук, откъдето мо-
жеше нагоре, започва прес-
тъплението, за което нито
един стол или трон от бъл-
гарския политически антураж
не продумва и думичка. Точ-
но тук започва разединение-
то и погрома, за което инж.
Иван Пехливанов казва: "Го-
лямото престъпление на на-
шите перестройчици е, че ра-
зедини националния интелект
във върховно време, когато
се решава съдбата на Бълга-
рия за векове, а може би зави-
наги". Днес това разединение
продължава да се вклинява и
в най-дребните останали сто-
жерчета на това, което се на-
рича род, родина, език, ми-
нало, нация, дух. Тази прока-
за на политическата страте-
гия - разделяй и владей - днес
в изнемогата на интелекту-
алната и духовната си преда-
телска нищета пуска послед-
ните, унищожителни капки
отрова.

Четири са нещата, които
движат обществените маси -
единение/разединение, жи-
тейски шансове, полагаеми се
права и доверие/недоверие.
Това са социалните измере-
ния на политическия риск.
Видимо разединението расте,
полагаемите се права нама-
ляват, недоверието удря тава-
на, а житейските шансове се
измерват със страх и ужас.
Видимо е, че нивата на по-
литическия риск са премина-
ли онази червена линия, при
която нищо социално не мо-
же да има виталност, камо ли
развитие. Нужен е елит, кой-
то да промени този риск. Но
трагедията е, че без да се ог-
леждаме за Урсула или Бо-

рел, тук, в България, на по-
литическия фронт няма кап-
ка генетичен материал оста-
нал от цар Самуил, цар Бо-
рис Михаил, цар Симеон Ве-
лики… няма капка българско
самочувствие, воля, дързост,
хъс. Позор. Останали са по-
зьори, играчи, играчки, гро-
бари на Родината.

Тогава остава народът. И
на него естествено му идва
въпросът: има ли капка ло-
гика (за капка легитимност и
дума не може да става), има
ли поне една причина, за да
приеме учебника за четвърти
клас, в който пише, че с Кон-
ституцията от 1991 година на
българите се дава право на
образование, здравеопазване,
труд и творчество (т. е. преди
не е имало); да приеме за об-
вързващи по някакъв начин
законите, сътворени от обли-
цовани столове, които не ис-
кат да имат език, род, роди-
на, минало и бъдеще; да при-
еме чуждестранни високопла-
тени гастрольори да опреде-
лят ценностната ни система,
нашите приятели, врагове,
минало и бъдеще; да приеме
неговите данъци да плащат
заплатите на столовете, на
троновете, според които ре-
ферендумът е невъзможен, на
операциите за смяна на по-
ла на децата, когато мама и
тати или родител 1 и 2 не
знаят или не могат; да прие-
ме, че предстоят сезонни
празници, а не Рождество
Христово; да приеме дикта-
турата на глупостта… бих ка-
зала и престъплението… до-
ри и с отвращение?! И отго-
ворът на целия смислен бъл-
гарски народ, сигурна съм, е
еднозначен. Не.

Време е за диктатура на
народа, народе…(!!!!)

Рада КОДЖАБАШЕВА
От "Поглед.инфо"

(Заглавието е на ЗЕМЯ)

*В статията са използ-
вани данни от статията на
инж. Иван Пехливанов
"Изгубената България".
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На 5 декември трябва да
влезе в сила забраната за
експорт по море на руски
петрол за Европа. След
вземането на това лишено
от здрав разум и фактичес-
ки вредно за Европа реше-
ние, лидерите на страните
от ЕС и чиновниците в
брюкселските институции
трескаво се заеха да об-
съждат какъв таван на це-
ната на руския нефт да на-
ложат. Постигането обаче
на консенсус по въпроса
се оказа непосилна зада-
ча. В интервю за Федерал-
ната агенция за новини ек-
спертът по геоенергетика
Борис Марцинкевич комен-
тира събитията, свързани с
острата енергийна криза, в
която ЕС въвлече сам се-
бе си и света.

- Русия заяви, че ще
спре доставките на петрол
в страните, които се при-
съединят към ценовите
ограничения. Кой ще по-
беди според вас? Европа
ли ще се лиши от руските
ресурси, или Русия ще за-
губи европейските паза-
ри? Чии загуби ще бъдат
по-големи?

- Очевидно е, че при
всички случаи Европа час-
тично ще се лиши от руски-
те ресурси. Петият пакет от
санкции, приет през април
т. г., наистина предвижда въ-
веждане на ембарго върху
доставките на руски нефт
по море. Остават доставки-
те по магистралния петро-
лопровод "Дружба". Герма-

ния едностранно се отказа
от тези доставки и на всич-
ко отгоре иззе акциите на
"Роснефт" в нефтопреработ-
ващите предприятия. Засе-
га остават доставките за
страните, свързани с тръ-
бопровода "Дружба". Следо-
вателно някакъв обем се за-
пазва. Ако ценовият таван
все пак бъде приет, нека на-
помним, че нашият главно-

де въведен. Защото ако то-
ва стане и както предупре-
ди Путин, доставките от Ру-
сия спрат, полските неф-
топреработвателни заводи
на компанията PKN Orlen
ще се лишат от петрола,
който се очаква през 2023
г. По действащия договор
става дума за 3 млн. тона
нефт марка Urals. Ако ЕС
не въведе ембарго, руски-
ят петрол ще продължи да
тече. Ако въведе, поляците
автоматично ще се лишат
от доставките. Тогава ще се
наложи да търсят същото
качество нефт, но от други

ва умишлено саботира
Брюксел?

- Както казват, нищо лич-
но, само бизнес. Сега Вар-
шава може да разчита на 3
млн. т петрол и да се ли-
шава от тях няма никакво
намерение. Затова ще про-
дължим да наблюдаваме то-
зи пасквил, докато в Брюк-
сел все още се съвещават.
Унгария ще бъде против вся-
какви ограничения, Полша
ще предлага нови безумни
идеи. И така - няма консен-
сус, няма ембарго.

- Защо предлаганият та-
ван на цената на руския
петрол не е вързан с бор-
совата стойност, а е фик-
сиран?

- По този въпрос би тряб-
вало да се обърнете не към
мен, а към специалисти по
психиатрия. Само такива
сериозни специалисти мо-
гат да обяснят поведение-
то и мисленето на европей-
ските чиновници. Днес те
пресмятат, че на световни-
те борси барел петрол мар-
ка Brent струва 80-90 дола-
ра. Русия доставя на Китай
и Индия нефт с намаление
от 20-25 долара. Крайната
сметка е проста - ако за
Русия нещо не се промени,
тя може и да промени по-
зицията си.

- Ще успее ли ЕС да съг-
ласува ценови таван до 5
декември?

- Възможно е дискусии-
те да продължат доста дъл-
го време.

- Има ли вероятност
след петрола ограничени-
ята да засегнат и руския
газ?

- В Еврокомисията вече
се чуха такива предложе-
ния. Говори се за около

3000 долара на куб. м. Ако
това е предел, Русия би
могла да не възразява. Но
това не засяга само рус-
кия газ, а всички достав-
чици: норвежки, азербай-
джански, катарски, амери-
кански и т.н. Не вярвам
който и да е от тях да се
съгласи на какъвто и да е
таван, дори ако той е 10
000 долара. Защото всич-
ки прекрасно разбират, че
Европа означава измама.
Днес ще ви предложат та-
ван от замайващите 100 000
долара за литър, вие ще се
съгласите, а месец по-къс-
но, след като всички са
приели принципа за цено-
ви таван, ще ви съобщят,
че го свалят на 50 долара.
Никой не е застрахован от
такава шашма.

Вече никой не се надя-
ва на честността и надежд-
ността на европейските пот-
ребители, с които би могло
да се сътрудничи нормал-
но. Ако Еврокомисията въ-
веде таван, европейците ще
могат да разчитат само на
спотови доставки. На това
обаче ще се съгласят само
Норвегия и САЩ, които не
са в състояние да задово-
лят нуждите на Европа.

- Какви перспективи
има въобще пред по-ната-
тъшно сътрудничество на
Русия с Европа?

- Още през април т. г. на
заседание по развитието на
енергийния сектор Влади-
мир Путин заяви, че в сред-
носрочна перспектива ев-
ропейският пазар за наши-
те енергийни ресурси ще
има вторично и дори мини-
мално значение. Русия ще
насочи износа си на изток
и на юг.                (riafan.ru)

командващ още преди два
месеца формулира ясно:
има таван - няма доставки
на руски въглеводороди, ня-
ма таван - ние продължа-
ваме да изпълняваме под-
писаните договори. Именно
това ще се случи.

- Като ценови таван се
сочат 65-70 долара за ба-
рел. Полша иска 30 дола-
ра. Имайки предвид се-
бестойността на руския
петрол, доколко такава це-
на е адекватна?

- Целта на Полша е яс-
на: ценови таван да не бъ-

доставчици и да го прекар-
ват по море. Това означа-
ва, че ще бъде по-скъпо,
защото най-евтиният пет-
рол е прекарваният по тръ-
бопровод. Затова Полша
ще продължава да спъва
процеса. Сега те предло-
жиха цена от 30 долара, ут-
ре ще искат да купуват за
5 долара и т. н., а накрая
ще предложат Русия да им
доплаща за купеното от нея
гориво. Главното е да се
провали въвеждането на
тази санкция.

- С други думи, Варша-
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След 16 години на върха на
властта Ангела Меркел днес твър-
ди: "Сега за работа трябва да се
захване някой нов". Въпреки то-
ва тя не смята, че вече е завър-
шила всичко, което е била за-
мислила. Своето настроение и
мисли бившият германски канц-
лер споделя в голямо интервю
пред сп. "Шпигел". Почти година
по-рано Меркел напусна поста си
като героиня и лидер на свобод-
ния свят, пише списанието. В про-
дължение на 14 години тя огла-
вяваше класацията на най-влия-
телните жени в света и все още
има излъчването на известен дър-
жавен деец. Немалка част в ин-
тервюто е посветена на отноше-
нията на Запада с Русия и на
нейните лични впечатления от
Владимир Путин.

"Бих искала да имам по-спо-
койни времена, след като напус-
нах политиката, защото твърде
много се занимавах с Украйна.
Това, което стана, беше неочак-
вано. Минските споразумения не
работеха. След срещата на Бай-
дън и Путин ние с Еманюел Мак-
рон искахме да създадем неза-
висим европейски формат за дис-
кусия с Путин в рамките на Съ-
вета на ЕС. Някои възразяваха,
а аз вече нямах сили да отстоя-
вам гледната си точка, защото
всички вече знаеха, че скоро ще
напусна поста си. Аз питах дру-

гите в Съвета: "Защо мълчиш? Ка-
жи нещо". В отговор чувах: "Това
не съответства на положението
ми", или "Това трябва да напра-
вят големите". Ако ми предстое-
ше отново да се кандидатирам
за канцлерския пост в Германия,
щях да продължа замисленото.

Така беше и по време на про-
щалното ми посещение в Моск-
ва. Имах много ясното усещане:
времето ми в политическата власт
е минало. За Путин е важна са-
мо силата. Когато бях при него
за последен път, той доведе със
себе си и Лавров. По-рано ние с
него повечето говорехме на че-
тири очи.

Във външната политика, макар
отново и отново да пробвахме
нови подходи, в крайна сметка
аз не се придвижих напред нито
на милиметър. Не става дума са-
мо за Украйна, а също за Прид-
нестровието и Молдова, Грузия и
Абхазия, Сирия и Либия. Мисля,
че е настъпило времето за съв-
сем друг подход".

Ангела Меркел днес разполага
с кабинет в административното
здание край Бранденбургската
врата. Той е по-малък от кабине-
та, който заемаше като канцлер.
Оборудван е като кукленска стая,
за да не се чувства неуютно. На
бюрото й лежи дебел том с до-
кументация за външната полити-
ка на ФРГ през 1991 г. Тя току-

що бе чела за безпокойството на
Хелмут Кол от разпадащия се Съ-
ветски съюз. Казва, че външният
министър на СССР Едуард Шевар-
днадзе е предсказвал пред гер-
манския си колега Ханс-Дитрих
Геншер, че ако Съветският съюз
се разпадне, въпросът за Крим
отново ще излезе на дневен ред.
Той е твърдял това преди повече
от 30 години.

В интервюто си Меркел раз-
казва няколко забавни истории
за Хелмут Кол и изброява три
урока, които е усвоила от него.
Първо, личните контакти са край-
но важни в политиката. Второ,
съзиданието носи радост. И тре-
то, трябва да се мисли в истори-
чески контекст. Според Меркел
днес Кол вече би мислил как да
възобнови отношенията с Моск-
ва. В крайна сметка това ще ста-
не. По думите й "сериозното от-
ношение към Русия не е признак
на слабост, а на мъдрост".

Бившият министър на външни-
те работи на Германия Зигмар
Габриел казва за Меркел: "Тя бе-
ше добър и в много отношения
велик канцлер и няма никакви
причини да се извинява за как-
вото и да е. "Северният поток" и
продажбата на газохранилища-
та, за които отговарях аз, бяха
следствие от либерализацията на
европейския газов пазар. Съот-
ветното решение бе взето на

равнище ЕС през 2002 г. Днес
обаче за това никой не иска да
чуе. Разбира се, Ангела Меркел
не мислеше като Герхард Шрьо-
дер, че с газопроводите ще при-
вържем Русия към нас. Затова
тя се срещаше с Путин и прего-
варяше с него за политическите
условия. При това винаги беше
ясно при какви условия "Севе-
рен поток-2" може да бъде
спрян. Например при такива,
каквито днес са налице", заяви
германският политик.

Според Габриел Путин не би за-

почнал военната операция в Ук-
райна, ако Ангела Меркел все още
беше канцлер. Той много я ува-
жаваше като глава на най-мощ-
ната европейска държава и като
човек, който разбира Русия. Ук-
раинският премиер Виктор Орбан
потвърди същото. На пресконфе-
ренция след срещата си с Олаф
Шолц той заяви, че при Меркел
война нямаше да има.

Ако Меркел беше на канцлерското място, щеше да се разбере
с Путин и война нямаше да има
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О Б Я В Я В А
На 05.01.2023 г. от 10.00 часа ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба

анблок на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.
Долна Малина, за изграждане на енергиен обект за производство на електроенергия от фото-
волтаични модули, с площ от 132 140 кв.м., сформиран както следва:

                             ИМОТ                                            Площ на ПИ (кв.м.)
1.   УПИ I отреден за ППСОВ, кв. 4 5 350
2.   УПИ I   - 78, кв. 2 10 000
3.   УПИ II   - 78, кв. 2 10 000
4.   УПИ III  - 78, кв. 2 13 510
5.   УПИ IV  - 78, кв. 2 10 000
6.   УПИ V   - 78, кв. 2 10 000
7.   УПИ I   - 78, кв. 3 10 000
8.   УПИ II   - 78, кв. 3 13 280
9.   УПИ III  - 78, кв. 3 15 000
10.  УПИ IV  -  78, кв. 3 15 000
11.  УПИ V   - 78, кв. 3 10 000
12.  УПИ VI   - 78, кв. 3 10 000

                                   ОБЩО НА ВСИЧКИ          132 140 кв.м.

Начална тръжна цена - 2 631 084.00 лв. без ДДС.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, в размер на 263 108.40 лв., платими

по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 16:00 ч. на 04.01.2023 г.
Всеки желаещ да участва в търга е длъжен да закупи и попълни необходимата тръжна докумен-

тация. Цена на тръжната документация: 130 лв. лева с включен ДДС. Закупуването и получаване-
то на тръжната документация се извършват в Център за административно обслужване на община
Горна Малина в срок до 16:00 ч. на  04.01.2023 г.

Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Център за
административно обслужване на община Горна Малина в срок до 16:00 ч. на 04.01.2023 г., в
надписан, непрозрачен плик., върху който се посочват наименованието на кандидата за участие;
адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес; наименованието на търга, за който се
подават документите. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

Оглед на общинските имоти в землището на с. Долна Малина може да се направи всеки
работен ден до 15:00 ч. на 04.01.2023 г., с представител на община Горна Малина, след предва-
рителна заявка и закупуване на тръжна документация.

При необходимост втори търг ще се проведе на 19.01.2023 г., от 10:00 ч.
 За допълнителна информация тел.: (07152) 23 20.

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
с. Горна Малина, пл. "Родолюбие" №1, п.к.2131, тел.: (07152) 2320,

e-mail: gmalina@gornamalina.eu

ЮНЕСКО
добави 47 обекта в Списъка на
нематериалното културно
наследство по инициатива на
60 страни. Сред тях са чайната
култура в Азербайджан и Турция,
традиционни методи за обработ-
ка на чай и свързаните с тях
социални контакти в Китай,
културата на приготвяне на
френската багета, практикуване-
то на съвременен танц в
Германия, камбанен звън от
Испания, традициите в отглежда-
нето на коне от породата
Липицан от седем държави -
Австрия, Босна и Херцеговина,
Хърватия, Италия, Румъния,
Словакия, Словения и Унгария,
където това наследство е
активно и непрекъснато.
Президентът
на Франция Еманюел Макрон
заяви, че по-късно в неделя ще
разговаря с ръководителя на
Международната агенция за
атомна енергия Рафаел Гроси, а
скоро след този разговор ще
говори и с руския президент
Владимир Путин.  Разговорите са
свързани с въпроси за сигур-
ността около ядрената енергети-
ка в Украйна. Последният
телефонен разговор на Макрон с
Путин беше на 11 септември.
Междувременно в петък Путин
разговаря с германския канцлер
Олаф Шолц, който го призова за
изтегляне на руските войски от
Украйна, за да се намери
дипломатическо решение на
конфликта.
Израелският
президент Ицхак Херцог пристиг-
на на посещение в Бахрейн -
първа визита на израелския
държавен глава в арабската
монархия в Персийския залив,
откакто двете страни нормализи-
раха отношенията си. Канцела-
рията на Херцог съобщи, че
посещението е по покана на
краля на Бахрейн Хамад бин Иса
Ал Халифа и президентът пътува
заедно с делегация от предста-
вители на индустрията и
бизнеса. Преди заминаването си
Херцог заяви, че посещението е
"още една историческа стъпка в
отношенията между Израел и
арабските държави". През 2020
г. ОАЕ и Бахрейн бяха първите
страни от Персийския залив,
които подписаха споразумение
за установяване на дипломати-
чески отношения с Израел.
Дотогава само Египет и Йорда-
ния поддържаха дипломатически
отношения с Израел.
Американският
бивш служител на АНС Едуард
Сноудън защити решението си да
приеме руско гражданство
въпреки критиките, на които е
подложен. "В Русия съм, защото
Белият дом умишлено анулира
моя паспорт, за да ме държи
тук", написа Сноудън в Туитър.
Той също така припомни случая
с принудения да кацне във
Виена през 2013 г. самолет на
тогавашния боливийски прези-
дент Ево Моралес. Това се
случи, когато Моралес се
връщаше от посещение в Русия,
на фона на спекулациите, че
Сноудън може да е на борда на
неговия самолет. Владимир
Путин даде руско гражданство
на бившия служител на Агенция-
та за национална сигурност на
САЩ през септември. Миналата
седмица Сноудън е получил
руски паспорт, каза неговият
адвокат Анатолий Кучерена. 39-
годишният американец многок-
ратно даде ясно да се разбере,
че се е принудил да подаде
молба за убежище в Русия, тъй
като има риск да бъде екстради-
ран в САЩ, ако отиде в друга
страна.

:
Íàêðàòêî

Историческата корона на
Св. Едуард, която се изпол-
зва при церемониите по ко-
ронация на монарсите в Ан-
глия повече от 350 години, е
изнесена от лондонския Тау-
ър, за да бъде пригодена за
коронацията на крал Чарлз
Трети през месец май след-
ващата година, съобщи БТА.

Короната, която е част от
кралските скъпоценности,
изложени в Тауър, се изпол-
зва от коронацията на крал
Чарлз Втори през 1661 г., ко-
гато монархията е възстано-
вена след десетгодишното
управление на Оливър Кро-
муел. Короната на св. Еду-
ард заменя средновековна
корона от 11-и век, от управ-
лението на Едуард Изповед-
ник, която е претопена през
1649 г. Крал Чарлз Трети ще
се възкачи на престола с ко-
роната на св. Едуард на тър-
жествена церемония в Уест-
минстърскто абатство на 6
май 2023 г. На службата той
ще носи и имперската дър-
жавна корона.

Короната на свети Еду-
ард e със солидна златна

Èñòîðè÷åñêàòà êîðîíà íà Ñâ. Åäóàðä ùå áúäå ïðèãîäåíà çà êðàë ×àðëç Òðåòè

рамка, инкрустирана с руби-
ни, аметисти, сапфири, гра-
нати, топази и турмалини. По
примера на средновековна-
та й предшественичка, вър-
ху нея има четири кръста и
четири лилии. Короната е до-
вършена с кадифе и херме-
линова лента. Тя е изобра-
зена върху кралския герб, ло-
гото на Кралските пощи и ар-
мейските пагони. Коронаци-
ята на крал Чарлз Трети ще
следва церемониите от пос-
ледните столетия в британс-

Короната на Свети Едуард се
използва церемониално

от коронацията на
крал Чарлз Втори през 1661 г.

ката монархия, но се очак-
ва да бъде по-кратка и да
продължи около час. Крали-
цата консорт Камила също

ще бъде коронована заедно
с крал Чарлз Трети. Очаква
се гостите да бъдат около две
хиляди души. ç

Американското разузна-
ване очаква военните дейс-
твия в Украйна да се разви-
ват с по-бавни темпове през
следващите няколко месеца.
Директорът на Национално-
то разузнаване на САЩ Ав-
рил Хейнс заяви, че не виж-
да доказателства за сломя-
ване на украинската воля за
съпротива въпреки руските
атаки срещу енергийна и дру-
га критична инфраструктура
на фона на настъпващата зи-
ма, предаде БНР.

"Вече виждаме някакво
намалено темпо на конфлик-
та. По-голямата част от бое-
вете в момента са около Бах-
мут и района на Донецк и
донякъде се забавиха с из-
теглянето на Русия от област-
та Херсон на изток от река
Днепър. Очакваме през
следващите месеци и двете
армии да бъдат в ситуация,
в която ще се опитат да пре-
оборудват, снабдят, в извес-
тен смисъл да се възстано-
вят, така че да са подготве-
ни за контраофанзива", зая-
ви Хейнс на годишния наци-
онален форум за отбрана
"Рейгън" в Сими Вали, щата
Калифорния.  Според Хейс
руският президент Владимир
Путин е бил изненадан, че
въоръжените сили на стра-
ната му не са постигнали по-
вече след инвазията си в Ук-
райна, но въпреки това не-
говите политически цели за
съседната страна не са се
променили.

От днес в ЕС влиза в си-
ла таванът от 60 долара за

Председателят на комисията по
външни работи на Държавната
дума на Русия Леонид Слуцки
заяви, че с въвеждането на
непазарен таван ЕС застрашава
собствената си енергийна
сигурност. В средата на
ноември бе съобщено, че
Кремъл изготвя проект на
президентски указ, който ще
забрани на руските компании и
всички търговци, купуващи
руски суров петрол, да го
продават на всеки, който
участва в налагането на
петролен ценови таван. Указът
ще забрани сделки както с
компании, така и с държави,
които се присъединят към
механизма за таван на цените.

Ðàçóçíàâàíåòî íà ÑÀÙ î÷àêâà
„çàáàâÿíå“ íà âîéíàòà â Óêðàéíà
Îò äíåñ íå ìîæå äúðæàâèòå äà ïëàùàò ïîâå÷å îò 60 äîëàðà
çà áàðåë çà èçíåñåíèÿ ïî ìîðå ñóðîâ ðóñêè ïåòðîë

барел на руския суров пет-
рол, пренасян по море, след
като Съветът на Общността
я одобри на писмена проце-
дура. Мярката е съгласува-
на и ще се прилага от т. нар.
коалиция за таван на цени-
те, която включва Г-7, ЕС и
други страни като Австралия.
От 5 декември таванът ще
се прилага за руския суров
петрол, а от 5 февруари до-
година - за петролните про-
дукти, като цената на рафи-
нираните ще се финализира
в необходимия срок. Мярка-
та няма да обхване петрола
и неговите продукти там, къ-
дето има дерогации, какъв-
то е случаят с България. Та-
ванът обаче ще е гъвкав и
ще се преразглежда на два
месеца, като това ще започ-
не да се прави от средата
на януари, информира източ-
ник от Европейската коми-
сия.Той уточни, че целта на
тази мярка е да се спазва
постигнатото съгласие меж-
ду страните членки таванът
на руския суров петрол да е
с поне 5 на сто по-нисък от
неговата пазарна цена.

Американският министър
на финансите на САЩ Джа-
нет Йелън каза, че таванът,
който беше официално одоб-
рен от западните съюзници
в петък, е договорен след ме-
сеци упорита работа. От то-
зи таван ще имат полза най-
вече страните с ниски и сред-
ни доходи, които бяха силно
засегнати от високите цени
на енергията и храните, по-
сочи Йелън. Въпросът за та-

ван в цената на руския пет-
рол влезе в дневния ред на
Г-7 (САЩ, Германия, Франция,
Великобритания, Италия, Ка-
нада, Япония) през септемв-
ри с цел да бъдат намалени
финансовите възможности на
Москва да води война в Ук-
райна. ЕС одобри тавана в
петък, след като Полша се
съгласи да отстъпи. Варша-
ва даде подкрепата си, след
като получи уверения, че та-
ванът ще бъде държан на 5%
по-ниско ниво от пазарните
цени. Имаше твърдения, че
ЕС иска таван в диапазона
$ 65 - 70, но той е бил отх-
върлен от Полша, както и от
Литва и Естония, като твър-
де висок.

Русия осъди въвеждане-
то на таван за цената на пет-
рола й и обяви, че няма да
прави доставки за страни,

които са го въвели. Леонид
Слуцки - председател на ко-
мисията по външни работи
на Държавната дума, заяви,
че с въвеждането на непа-
зарен таван ЕС застрашава
собствената си енергийна си-
гурност.

Цената от $ 60 за барел
е с около $ 7 под настояща-
та цена на сорта "Уралс",
който Русия изнася. ЕС се
договори таванът да се на-
гажда според колебанията в
търговията, така че да е ви-
наги с 5% под пазарната це-
на. Товари с по-висока це-
на няма да бъдат превозва-
ни и застраховани от евро-
пейски компании. Сп. "Ико-
номист" обаче предупрежда-
ва, че след 5 декември мо-
же да се стигне до бурен
ръст в цените на черното
злато. ç
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Аржентина надви
Австралия с 2:1 на стади-
он "Ахмад бин Али" във
втория 1/8-финален
сблъсък от световното
първенство в Катар и ще
срещне Нидерландия в
следващата фаза, след
като "лалетата" елимини-
раха САЩ с 3:1. Лионел
Меси (35) вкара истори-
чески първи гол на ели-
минации от Мондиал, и то
в юбилейния мач №1000 в
своята кариера, задмина-
вайки легендарния Диего
Марадона по попадения
на световни първенства.
Хулиан Алварес (57)
удвои, а Крейг Гудуин (77)
намали за "кенгурата". В
последните секунди
Гаранг Куол пропусна сам
срещу вратаря Емилиан
Мартинес да изравни.

В началото аржентин-
ците доминираха, но само
владееха повече топката и
не се виждаше как ще
стигнат до гол. В 35-ата
минута все пак това се
случи, след като "гаучоси-
те" разиграха пред нака-
зателното поле на "кенгу-
рата" при пряк свободен
удар. Лионел Меси пое
топката и с прецизен удар
вкара за 1:0.

Àðæåíòèíà îöåëÿ â êðàÿ
ñðåùó Àâñòðàëèÿ çà
ìÿñòî íà 1/4-ôèíàëèòåЛионел Меси

с исторически
гол в мач
№1000,
задмина
Марадона

Програмата за днес

17 ч. - Япония - Хърватия -

Нова
21 ч. - Бразилия - Южна
Корея - БНТ 1

Селекционерът на Ни-
дерландия Луис ван Гаал за-
яви след победата с 3:1 над
САЩ и класирането на 1/4-
финал на Световното, че
ако тимът му губи така топ-
ката, както срещу "янките"
няма да стигне до титлата
в Катар. "Мисля, че можем
и по-добре. Видяхме фан-
тастични голове, особено
третият. Нашият план е да
създаваме пространства и
да ги използваме добре, но
можехме да се справим и
по-добре в някои ситуации,
когато владеем топката.
Често я губим без причина
и в това отношение трябва
да бъдем по-добри. В про-
тивен случай няма да ста-
нем световен шампион, а
всички искаме това", каза
Ван Гаал.

"Четвъртфинал не е зле,
но ние търсим класиране на
финал. Сега ще дадем по-
чивка на играчите от един
ден, защото ни предстои
много тежък мач", каза още
специалистът.

Нидерландия стана пър-
вият четвъртфиналист на
световното първенство в
Катар, след като елимини-

Звездата на национал-
ния отбор на Бразилия по
футбол Неймар поднови
тренировки преди сблъсъ-
ка с Република Корея от
осминафиналите на светов-
ното първенство в Катар,
предаде АП.  Футболистът
на френския гранд ПСЖ се
включи в последното зани-
мание на Бразилия и тре-
нираше с топка, отправяй-
ки удари към вратата. Доб-
рата новина за петкратни-
те световни шампиони дой-
де в същия ден, когато ле-
вият защитник Алекс Телеш
и нападателят Габриел Же-
зус отпаднаха от състава
до края на турнира поради
контузии, получени при за-
губата с 0:1 от Камерун.

Неймар не беше трени-
рал, след като получи трав-
ма на десния глезен в пър-
вия мач на Бразилия сре-
щу Сърбия. На снимки, пуб-
ликувани от бразилската
футболна конфедерация, се
вижда как Неймар прави
серия от индивидуални
спринтове, рита топката с
двата крака и не показва-
ше признаци на болка. Ле-
карите на бразилския от-
бор не дадоха обаче акту-
ална информация за със-

Òðåíüîðúò íà Íèäåðëàíäèÿ ïîñî÷è ãðåøêèòå
íà îòáîðà ñè ñëåä óñïåõà íàä ÑÀÙ

ра САЩ с 3:1. Много силно
за "лалетата" игра Дензъл
Дъмфрис от Интер, който
асистира за головете на
Мемфис Депай и Дейли
Блинд, а в края и той успя
да се разпише. Включили-
ят се като резерва Хаджи
Райт стана автор на почет-
ното попадение за САЩ.

Възпитаниците на Луис
ван Гаал спечелиха група "A"
след победи с по 2:0 над
Сенегал и домакина Катар,
както и равенство с Еква-
дор (1:1). САЩ пък завър-
шиха втори в група "B". "Ян-
ките" пък записаха успех с
1:0 над Иран в последната
среща, а преди това равен-
ства с Уелс (1:1) и Англия
(0:0).

В десетата минута Мем-
фис Депай се възползва от
отличен пас на Дензъл Дъм-
фрис и вкара в мрежата на
Мат Търнър - 1:0. Секунди
преди края на добавеното
време на първата част ни-
дерландците вкараха втори
гол. Много активният Дъм-
фрис подаде на Дейли
Блинд до точката на дузпа-
та, откъдето той се разпи-
са за 2:0.

Резервата на САЩ Ха-
джи Райт с доза късмет на-
мали изоставането на "ян-
ките" в 76-ата минута. След
това "лалетата" реагираха
като ужилени и успяха да
стигнат до трети гол, под-
печатвайки победата си. Ав-
торът на двете асистенции
Дензъл Дъмфрис бе оста-
вен непокрит в наказател-
ното поле на САЩ, получи
подаване от Дейли Блинд
и се разписа от воле за
крайното 3:1.

След срещата бившият
нидерландски национал
Рафаел ван дер Ваарт спо-
дели колко трудно му е би-
ло да играе срещу аржен-
тинската суперзвезда Ли-
онел Меси, но добави, че
според него в момента на-
падателят може да бъде
спрян. "Този Меси? Играл
съм срещу Истинския Ме-
си. Тогава плаках, че ис-
кам при мама. Преди той
беше толкова добър, че бе-
ше неудържим. Сега оба-
че Меси може да бъде
спрян", смята Ван дер Ва-
арт, който по време на
Мондиал 2022 е анализа-
тор за Dutch TV. ç

Íåéìàð ïîäíîâè òðåíèðîâêè

тоянието на Неймар или да-
ли той ще бъде на разпо-
ложение за мача срещу Ре-
публика Корея тази вечер
от 21 часа. ç

През втората част
австралийският страж
сгреши фатално в 57-ата
минута, когато Роулс му
върна топката, а той я
задържа прекалено дълго,
не успя да излъже Родриго
де Пол и Хулиан Алварес я
отне, след което вкара на
празна врата за 2:0.

Последваха спокойни
минути, а в 77-ата австра-
лийците стигнаха до гол,
след като до момента не
бяха застрашавали врата-
та на Емилиано Мартинес.
В добавеното време
Лаутаро Мартинес на два
пъти и Меси не успяха да
преодолеят Матю Райън, а
в 97-ата минута драмата
можеше да стане пълна.

Гаранг Куол успя да се
освободи от Таляфико в
наказателното поле и се
озова очи в очи с Емили-
ано Мартинес, който
спаси с една ръка удара
на младока и прати Ар-
жентина на 1/4-финал
срещу Нидерландия.

Лионел Меси вкара
исторически гол за Аржен-
тина срещу Австралия във
втория 1/8-финален сблъсък
на Световното първенство
в Катар. Това е мач №1000
в кариерата на аржентине-
ца с екипите на своята
родина, Барселона и ПСЖ,
а попадението във вратата
на "кенгурата" е първо за
него в елиминации на
световни първенства.

Същевременно седемк-
ратният носител на "Злат-
ната топка" задмина леген-
дарния Диего Марадона по
голове за Аржентина на
световни футболни финали.
Настоящият нападател на
ПСЖ вече има девет
такива попадения. Пред
него е само Габриел Батис-
тита, който може да се
похвали с 10 гола.

Превърналият се в
легенда 35-годишен футбо-
лист има вече 789 гола и
338 асистенции в своята
кариера. В Катар това е
третото му попадение,
след като Меси се разпи-
са преди това и в мачове-
те със Саудитска Арабия и
Мексико. ç

В  последния възможен момент
ще стане ясно дали Неймар ще

започне титуляр срещу
Южна Корея

Суперзвездата на Пор-
тугалия Кристиано Ронал-
до не впечатлява с изяви-
те си в Световното пър-
венство в Катар. Напада-
телят има само един гол в
трите си досегашни мача
в турнира - този от дузпа
за победата с 3:2 над Га-
на. Затова от онлайн из-
данието на популярния в
Португалия спортен вест-
ник "А Бола" решиха да по-
питат своите читатели
следния въпрос: "Трябва
ли Кристиано Роналдо да
продължи да бъде титуляр
в националния отбор?" Из-
ненадващо или не, 70% от
гласувалите са отговори-
ли с "не", а само 30% имат
доверие в Кристиано, кой-
то е рекордьор по мачове
и голове за "мореплавате-
лите", съответно със 194 и
118.

И в три срещи на пор-
тугалците на Мондиал 2022
Роналдо започна като цен-
трален нападател. В тях
той беше заменян от Анд-
ре Силва и Гонсало Ра-
мош, които са алтернати-
ви пред селекционера
Фернандо Сантош за та-
зи позиция. Опция е и Жо-
ао Феликс, но досега той
беше титуляр или като ля-
во крило, или като втори
нападател. Друг възможен
вариант е и Рафаел Леао
да бъде преквалифициран
от ляво крило в центра-
лен нападател.

На 6 декември Порту-
галия излиза срещу Швей-
цария в 1/8-финал на Мон-
диал 2022. ç

Â Ïîðòóãàëèÿ
íå èñêàò
Ðîíàëäî
çà òèòóëÿð

Лео Меси изигра мач №1000  с
екипите на Аржентина, Барселона и
ПСЖ, а попадението във вратата на
"кенгурата" е първо за него в елими-
нации на световни първенства
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Ëóäîãîðåö  îòñòðàíè Ëåâñêè â
òóðíèðà çà Êóïàòà íà Áúëãàðèÿ

Отборът на Лудогорец
детронира Левски в турни-
ра за Купа на България. В
поредния изключително
драматичен двубой между
тези два отбора, "орлите"
надвиха "сините" с 2:1 след
обрат в осминафинален
сблъсък, игран в Разград.
Уелтон бе точен в 61-ата
минута, след като засече с
корем центриране на
Цунами. Игор Тиаго изравни
с първото си докосване в
69-ата минута, а в 79-ата
минута Текпектей донесе
пълен обрат за шампиони-
те, след като вратарят на
Левски Пламен Андреев не
се намеси убедително. Хосе
Кордоба пък пропусна
дузпа за "сините" в 90-ата
минута, като прати кълбото
високо над гредата.

Така 26-кратните шампи-
они, които са на шеста
позиция на 14 точки от
лидера ЦСКА, през про-
летта ще се надяват на
много силна серия, за да
се опитат да стигнат до
европейските клубни

първи в своята история
отстраниха Левски в
турнира за Купата и се
класираха за поредна
година на четвъртфинал в
надпреварата. Тимът от
Разград взе реванш за
полуфинала за трофея
през месец април, когато

турнири. Тимът на Стани-
мир Стоилов може много
да съжалява, че пропусна
своите шансове и въпреки,
че не игра по-слабо и
поведе, изпусна възмож-
ността да запази шансове-
те за дублира трофея си.

Шампионите пък за

"Сините"
пропуснаха
дузпа в 90-
ата минута

Бърнард Текпетей отбеляза победния гол за Лудогорец

столичани спечелиха и
двата мача с 3:2 в Разград
и с 1:0 на "Герена", дости-
гайки до спора за трофея,
който бе спечелен с 1:0
над ЦСКА. Тогава за първи
път в историята си "сини-
те" постигнаха два поред-
ни успеха срещу "орлите",

които пък са в серия от 20
поредни мача без пораже-
ние от Левски в елита на
България.

Това бе последната
официална среща в профе-
сионалния футбол за 2022
година.

В друг 1/8-финален
двубой, игран в петък,
ЦСКА 1948 победи с 2:0
Берое и се класира за
следващия етап. Отборът
на Славия пък отстрани
Ботев (Пловдив) след
успех с 2:1. Варненският
Черно море също завърши
годината с успех над
Локомотив (Пд) с 3:1.
Гостите откриха чрез
Бирсент Карагарен (37), но
с попадения на Матиас
Курьор (45+1 и 66), и
Ангел Ангелов (90+3),
"моряците" зарадваха
привържениците си на
стадион "Тича".

Четвъртфиналните
срещи за Купата на Бълга-
рия ще се играят на 5
април 2023 година.ç

От стр.1

Френската мегазвезда Килиан
Мбапе, както и световният шам-
пион с Бразилия от 2002 година
Ривалдо също изпратиха съобще-
ния в подкрепа на легендата Пе-
ле. Много медии съобщават, че
положението се е влошило в пос-
ледните дни. Също така се казва,
че 82-годишният Крал на футбо-
ла е бил преместен в отделение
за палиативни грижи, подготвено
за хора в битка с рака.

Едсон Арантес до Насименто,
както е пълното име на Пеле, пре-
търпя операция за отстраняване
на тумор от дебелото черво ми-
налата година. След това той има-
ше чести посещения в болница.

Килиан Мбапе, фокусиран
върху мачовете с Франция на
Мондиал 2022, написа в профи-
ла си в социалната мрежа Туи-
тър: "Молете се за Краля!". След
него и бившият номер 10 на Бра-
зилия Ривалдо, носил екипа на
Барселона, пожела сила на Пеле
в своя туитър акаунт.

Сантос, бившият клуб на Пе-
ле, пише в официалния си сайт:

Ñòîè÷êîâ ñå ìîëè Ïåëå
äà ïðåáîðè áîëåñòòà

"Целият свят е с теб и ти желае
най-доброто". Пеле беше приет
в болницата в началото на ми-
налата седмица, а дъщеря му съ-
общи, че никой не бива да се
притеснява, тъй като става дума
за месечна рутинна процедура за
смяна на медикаментите и изс-
ледвания. А самият Пеле също
публикува в инстаграм профила
си успокояващо хората съобще-
ние, че всичко е наред.

Трикратният световен шампи-
он по футбол на Бразилия Пеле
остава в стабилно състояние и се
повлиява добре от лечението на
респираторна инфекция, се казва
в изявление на болницата "Алберт
Айнщайн", съобщава АП. "Той се
повлиява добре от лечението на
респираторна инфекция, не се наб-
людава влошаване през последни-
те 24 часа", обявиха лекарите.

Пеле е единственият футбо-
лист в историята на най-попу-
лярната игра, който е бил три
пъти световен шампион. Като 17-
годишен юноша той вдъхновява
Бразилия да грабне титлата в
Швеция през 1958 година.ç

82-годишният Пеле остава в стабилно състояние, съобщават лекарите
от болницата "Алберт Айнщайн"
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Събития
” 1492 г. - Христофор

Колумб става първият ев-
ропеец, който стъпва на
остров Испаньола (днес
Хаити и Доминиканска
република).
” 1848 г. - Калифор-

нийска златна треска: в
съобщение до Конгреса
на САЩ американският
президент Джеймс Полк
потвърждава, че в Кали-
форния е открито голя-
мо количество злато.
” 1933 г. - В САЩ

официално е отменен су-
хият режим.
” 1936 г. - Съветският

съюз приема нова конс-
титуция (известна като
"Сталинска").
” 1975 г. - В София е

открит голям комплекс
студентски общежития,
известен като Студентс-
кия град.
” 1990 г. - Ислямски

водачи призовават да бъ-
де наказан със смърт бри-
танският поет от индий-
ски произход Салман
Рушди за неговата кни-
га "Сатанински строфи".

Родени
” 1782 г. - Мартин

Ван Бурен, 8-и президент
на САЩ
” 1803 г. - Фьодор

Тютчев, руски поет
” 1890 г. - Фриц Ланг,

австрийски режисьор
” 1903 г. - Сесил

Франк Поуел, британски
физик, Нобелов лауреат
” 1944 г. - Бойка

Присадова, българска на-
родна певица, диригент
и педагог
” 1966 г. - Патрисия

Каас, френска певица
” 1973 г. - Софи Ма-

ринова, българска певи-
ца

Починали
” 1791 г. - Волфганг

Амадеус Моцарт, авст-
рийски композитор
” 1870 г. - Александър

Дюма - баща, френски
писател
” 1926 г. - Клод Мо-

не, френски художник
” 1977 г. - Александър

Василевски, съветски во-
еначалник, маршал
” 2012 г. - Оскар Ни-

майер, бразилски архитект
” 2013 г. - Нелсън

Мандела, южноафрикан-
ски политик, пръв чер-
нокож президент на ЮАР
” 2015 г. - Димитър

Попов, български политик,
юрист, министър-председа-
тел от 1990-1991 г.

Íà òîçè äåí

:

- Откъде започва све-
товният потоп и защо
Ниагара прилича на локва,
в сравнение с водопадите
Игуасу?

- Как бе създадена
магнетичната статуя на
Исус Христос, пред която
се прекланят милиони
вярващи в Рио де Жаней-
ро?

- Кой е най-красивият
град на земята?

- Разкрита ли е тайната
на гробището за кораби
при нос Добра надежда?

- Каква среща само! На
водка с КГБ в Украйна!

- Коя е тази страна,
където пътешественикът е
посрещан като най-скъп
гост? Хранят  го, поят го и
го благославят!

- Кога колумбийците
най-после ще решат кърва-
вият наркобос Ескобар ли е
емблемата на страната им,
или великият писател
Габриел Гарсия Маркес?

- Как божиите ръце на
филипинските лечители
изцеряват болни и сакати?

- Какви обиколки прави
Бай Ганьо по далечни
земи, за да наглася избо-
ри?

- И кой е изводът
накрая? Поклон пред хляба
и пред простите неща в
човешкия живот...

На всичките тези и на
още много други въпроси
отговори ще намерите в
книгата "От Гърлото на
дявола към Завоите на
смъртта" ("Симолини 94")
на Стойко Иванов.

Кой е този нов автор, за
когото максимата "Колкото
по-далече, толкова по-
непознато" е сериозен
стимул да направи пътува-
нията по  световните
пътища свое постоянно
хоби?  Той е  неизвестен
писател,  но още с първата
си книга се представя  като
страстен пътешественик и
заразителен разказвач.

Ïúòåøåñòâèÿ êúì
÷óäåñàòà íà ñâåòà

Îùå ñ ïúðâàòà
ñè êíèãà çà
ïúòåøåñòâèÿ
äèïëîìèðàíèÿò
ïîëèòîëîã
Ñòîéêî Èâàíîâ
ñå äîêàçâà êàòî
çàðàçèòåëåí
ðàçêàçâà÷

Завършил е  политология в
Софийския университет
"Св. Климент Охридски",
после прави магистратура
по европейски изследвания.
България и Европа се
оказват тесни за стремежа
му да опознава нови земи
и хора. Любопитството го
води по далечни страни. За
петнайсетина години е
обиколил седемдесет  дър-
жави на пет континента -
от Азия до Америка.

В книгата Стойко
Иванов  внимателно се
вглежда в природата,
историята и съвремието на
посещаваните от него
страни, за да опише после
срещите си със земни
чудеса,  с чужди култури, с
интересни хора. Свежият
му хумор задържа читател-
ското внимание. Приклю-
ченията, свързани с посе-
щения на опасни и тъмни
места, създават напреже-
ние и читателят  следи
развоя на събитията със
съпричастност и голям
интерес.

Ето го Рио де Жанейро -
едно от магическите места в
света, ето го и чичо Рикар-
до - собственик на малко
хотелче, който с невероят-
ното си гостоприемство и
чудната си щедрост се
грижи за гостите си  от
далечна България. Но ето я
и същинска Бразилия -
страна с 210 милиона души
население, страна на
прогрес и възход, но и
страна и на наркотиците,
на наркобандите, на наси-
лието и мизерията, която в
момента е едно от най-
опасните места в света.  А
бразилските фавели са
най-известните гета в
Латинска Америка.

В ЮАР пък  има села и
градове, в които бели хора
не могат да влязат, защото
не се знае дали ще оцелеят.
В миговете, когато се
прехласваш пред величието

и красотата на природата,
на създаденото от човека,
на някого  прерязват
гърлото, на друг отнемат
живота  с нож или куршум.
На няколко минути в ЮАР
се извършва злодеяние,
всеки четвърти мъж си
признава, че е  извършвал
насилие.

Оказва се, че историята,
която знаем от операта
"Летящият холандец", не е
фантазия, защото гробище-
то на стотици морски
съдове около нос Добра
надежда съществува и днес.
То  е страшилище за
моряци и капитани.

Разказът на Стойко
Иванов за водопадите
Игуасу - едно от седемте
нови природни чудеса на
света, е замайващо интере-
сен! Водопадите са "смазва-
що, невероятно съвършенс-
тво на природата"! Ненап-
разно първата американска
лейди Елинор Рузвелт
възкликва при вида им:
"Горката Ниагара!" И тук
неизбежно правим паралел
с разказа на големия ни
писател  Алеко Константи-
нов за Ниагара  и описа-
нието на Стойко Иванов,
който  достойно  се предста-
вя за негов ученик и
последовател.

Говорим често за сла-
вянското и християнското
гостоприемство, но има в
света и други религии и
култури, които възпитават
в желязното правило да се
посрещнат и нахранят
чужденци и пътници, да се
окаже помощ на хора в
беда. Това се случва на
Стойко Иванов и неговите
спътници в Близкия изток,
в Иран. Там всичко е
странно, шокиращо, като
например пътуването с
такси - мотор "Симсон",
мечтата на моториста у
нас, но преди половин век!
Следва луд пазарлък, сетне
натъпкване един зад друг,

по-точно един върху друг,
и щуро препускане с
моториста виртуоз, който
за 30 минути не спира на
нито един червен светофар
в откачения трафик и
накрая... ги завежда на
съвсем друго място! Ша-
шардисани и щастливи, че
са "ЖИВИ", нашите
пътешественици са сигурни
- "Повече на мотор в
Техеран - НИКОГА!".

Следват срещите с
невероятно гостоприемните
иранци, като например с
Енсие - учила в Ростов. Тя
завежда българската група
в заведение, поднася им
две табли с храна и им се
радва от съседната маса,
като ги гледа как омитат
всичко за нула време!
Когато нахранените пъте-
шественици я питат защо
тя не яде, отговаря, че  е
щастлива да ги нагости,
както повелява нейната
религия, и казва: "Бог е
един за всички и той е в
сърцето!". После  тихо
потъва в реката от хора...

Приключенията на
автора и неговите спътни-
ци са многобройни - спане
в молитвена стая под
погледа на Аллах, друг път
пък нощуване в компания-
та на  дузина плъхове,
после операция, извършена
от  филипински лечители,
които с голи ръце изчист-
ват организма от болести и
нечистотии. И това е
преживял Стойко Иванов.

Не, няма да  опиша
всички забележителни
истории от книгата "От
Гърлото на дявола към
Завоите на смъртта"! Тя
трябва да се прочете, за да
се наслади читателят на
умението и таланта на
Стойко Иванов да разказва
за своите странствания и
да чака новите му пътешес-
твия.

Петра ТАШЕВА

Стойко Иванов
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ÁÍÒ 1

05.10 Отблизо /п/
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Иванов
09.05 Сутрин със Световното първенство по

футбол
09.25 100% будни - сутрешно токшоу с

Мария Андонова и Стефан А. Щерев
11.00 Култура.БГ предаване за култура с

Димитър Стоянович
11.30 Днес на Световното първенство по

футбол
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.35 Малки истории
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Румбата, аз и Роналдо - детски тв

филм
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Бу-Бум - дългият път към дома -

26-сериен анимационен филм /Ита-
лия, 2016 г./, режисьор Маурицио
Форестиери

14.45 Фестивал на анимационното кино: Мост
към града - анимационен филм
/Украйна, 2020 г./, режисьор Клим
Климчук

14.55 Звезден прах - 24-сериен тв филм
/Норвегия, 2020 г./, режисьори: Ида
Сагмо Тведте, Кнут Несхайм, в ролите:
Едвард Рос, Камила Сан Мигел Бьор-
ненг, Мартине Нелука, Ейде Ларсен

15.20 Снежен свят тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.15 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
21.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-

минафинална среща - пряко предава-
не от Доха

22.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

00.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща /запис/

02.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща /п/

04.00 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.15 Снежен свят - тв филм /п/
04.40 Бразди /п/

ÁÍÒ 3

05.20 Автомобилизъм: Баха Хаил Тойота Ра-
ли - обзорна програма

05.45 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща

07.35 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща

09.30 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща

11.30 Днес на Световното първенство по
футбол

12.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща

13.55 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща

15.50 Екстрийм-Е: Уругвай обзор на петия
кръг от шампионата за електромобили
"Екстрийм Е"

17.00 Гостите на "Банско филм фест" 2022:
Барбара Зангерл /Австрия/ и Якопо
Лархер /Италия/ - разговор с участни-
ци в Международния фестивал на
планинарското и екстремно кино

17.15 Monster Jam - автомобилно шоу
17.45 Днес на Световното първенство по

футбол
18.15 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-

минафинална среща
20.15 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
21.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-

минафинална среща - пряко предава-
не от Доха

22.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

00.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща

02.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща

04.15 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща

bTV

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

даване с водещ Златимир Йочев

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи Де-
сислава Стоянова и Александър Кади-
ев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели" /п./
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
15.00 "Огледален свят" - сериал
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

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

риал, с. 4, еп. 56
21.00 "Фермата: Мостът на времето" - риа-

лити, с. 8
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Съдебна зала: Ел Ей" - сериал, еп. 7
00.30 "Добрият доктор" - сериал, с. 3, еп. 7
01.20 "Като на кино" - предаване за кино
01.30 "Домашен арест" - сериал, с. 4, еп. 6
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Опасни улици" - сериал, с. 15

bTV ACTION

05.15 "Закон и ред: Специални разследва-
ния" - сериал, с. 22, еп. 16

06.00 Анимационен блок: "Приключенията
на котарака в чизми" - сериал, еп. 9 -
12

08.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 2
09.00 "Спенсър" - сериал, еп. 5
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 12
11.00 "Прокуратура Чикаго" - сериал, еп. 2
12.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 10,

еп. 12
13.00 "Невидимия" - екшън, криминален

(САЩ, 1996), режисьор Джон Грей, в
ролите: Стивън Сегал, Кийнън Айвъри
Уейънс, Боб Гънтън, Брайън Кокс,
Мишел Джонсън, Стивън Тоболовски

15.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 3
16.00 "Спенсър" - сериал, еп. 6
17.00 Премиера: "Хуберт без Щалер" - сери-

ал, с. 10, еп. 13
18.00 "Прокуратура Чикаго" - сериал, еп. 3
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 4, еп. 13
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Дъф и Вазов-

ски" - сериал, еп. 8
21.00 "Елитен отряд" - сериал, еп. 11
22.00 Бандата на Екшън: "Х-Мен" - фантас-

тика, екшън, приключенски (САЩ,
2000), режисьор Брайън Сингър, в
ролите: Патрик Стюарт, Хю Джакман,
Иън Маккелън, Фамке Янсен, Джеймс
Марсдън, Хали Бери, Ана Пакуин и др.

00.00 "Елитен отряд" - сериал, еп. 11
01.00 "Прокуратура Чикаго" - сериал, еп. 3
02.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 10, еп.

13
03.00 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 13
04.00 "Спенсър" - сериал, еп. 6

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
06.00 "Бруклин 99" - сериал, с. 4, еп. 4, 5
07.00 "Круд" - сериал, анимация
07.30 "Тролчета: Купонът продължава" - се-

риал, анимация
08.30 "Психоложки" /п./ - сериал
09.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
10.00 "Откраднатата принцеса" - анимация,

приключенски, комедия (Украйна,
2018), режисьор Олег Маламуж

12.00 "Безкрайна фиеста" /п./ - сериал
13.45 "Марлон" /п./ - сериал
14.00 "Претъпкано" /п./ - сериал
15.00 "Алф" /п./ - сериал
16.00 "Психоложки" - сериал, еп. 11, 12
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 "Безкрайна фиеста" - сериал, еп. 109,

110
19.00 "Алф" - сериал, с. 4, еп. 15, 16
20.00 "Претъпкано" - сериал, еп. 7, 8
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 5,

еп. 2
22.00 Премиера: "Малки случайности" - се-

риал, еп. 5
23.30 "Марлон" - сериал, еп. 6
00.00 "Откраднатата принцеса" - анимация,

приключенски, комедия (Украйна,
2018)

02.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели"
04.00 "Татенца" - сериал, еп. 2

bTV Cinema

06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 7, еп. 1

08.00 "Статус подновен" - фентъзи, романти-
чен, комедия (Канада, САЩ, Китай,
2018), режисьор Скот Спиър, в роли-
те: Рос Линч, Оливия Холт, Харви
Гилен, Кортни Ийтън и др.

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

12.15 "Нощни игри" - комедия, трилър (САЩ,
2018), режисьори Джон Франсис Дейли
и Джонатан Голдстийн, в ролите: Джей-
сън Бейтман, Рейчъл Макадамс, Кайл
Чандлър, Били Магнюсън, Шарън Хор-
ган, Джеси Племънс, Ламорн Морис,
Дани Хюстън и др.

14.15 "Уилсън" - комедия, драма (САЩ, 2017),
режисьор Крейг Джонсън, в ролите:
Уди Харелсън, Садра Лий-Оян Томас,
Джуди Гриър, Шон Браун, Тусант Мо-
рисън, Дейвид Уоршофски и др.

16.15 "Бари Сийл: Наркотрафикантът" - кри-
минален, трилър, биографичен (САЩ,
2017), режисьор Дъг Лайман, в роли-
те: Том Круз, Донъл Глийсън, Джеси
Племънс, Лола Кърк, Сара Райт, Джо-
натан Ясков и др.

18.30 "Нежна полиция" - комедия, екшън
(САЩ, 2013), режисьор Пол Фийг, в
ролите: Сандра Бълок, Мелиса Мак-
карти, Майкъл Макдоналд, Демиан Би-
чир, Марлон Уейънс, Майкъл Рапапорт

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Вчера си е за вчера" -

фентъзи, комедия, музикален (Вели-
кобритания, 2019), режисьор Дани
Бойл, в ролите: Химеш Пател, Лили
Джеймс, Ана де Армас, Кейт Макки-
нън, Ед Шийрън и др.

23.30 "Несломен" - военен, драма, биогра-
фичен, спортен (САЩ, 2014), режи-
сьор Анджелина Джоли, в ролите:
Джак О`Конъл, Донъл Глийсън, Фин
Уитрок, Гарет Хедлунд, Такамаса Иши-
хара, Кен Уатанабе и др.

02.15 "Несломен: Път към изкупление" -
биографичен, исторически, драма
(САЩ, 2018), режисьор Харолд Кронк,
в ролите: Самюъл Хънт, Мерит Патер-
сън, Боби Кампо, Давид Сакурай, Вин-
ченцо Амато и др.

04.15 "Видението" - хорър, трилър (САЩ,
2012), режисьор Тод Линкълн, в роли-
те: Ашли Грийн, Себастиан Стан, Том
Фелтън, Джулиана Гил, Люк Паскуали-
но, Рик Гомес и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

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

филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 Студио "Като за Световно"
17.00 Мач от осминафиналната фаза на

ФИФА световно първенство по футбол
Катар 2022, директно

19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон) -

риалити
21.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 9

22.00 "ФБР: Най-издирваните" - сериал, се-
зон 1

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления: Лос Анджелис"

- сериал, сезон 9
00.30 "Черният списък" - сериал, сезон 4
01.20 "Домът, в който си роден, е твоята

съдба" - сериен филм
02.00 "Не пускай ръката ми" - сериен филм
03.40 "Песента на живота" - сериен филм

Äèåìà

06.45 "Военни престъпления" - сериал, се-
зон 17 /п/

07.45 "Специален отряд: Лайпциг" - сериал,
сезон 17 /п/

08.45 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 9, 2
епизода /п/

11.00 "Магнум" - сериал, сезон 3, 2 епизода
/п/

13.00 "Специален отряд: Лайпциг" - сериал,
сезон 17

14.00 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 10, 2
епизода

16.00 "Престъпни намерения" - сериал, се-
зон 6

17.00 "Голо оръжие 2 & 1/2: Мирис на страх"
- криминална комедия с уч. на Лесли
Нилсен, Пресила Пресли, Оу Джей
Симпсън, Джордж Кенеди, Робърт Го-
ле и др. /п/

19.00 "Военни престъпления" - сериал, се-
зон 17

20.00 "Магнум" - сериал, сезон 3, 2 епизода
22.00 "21 моста" - криминален екшън с уч.

на Чадуик Боузман, Сиена Милър,
Джей Кей Симънс, Тейлър Кич, Кейт
Дейвид и др.

00.00 "Проповедникът" - сериал, сезон 2
01.00 Дневник: ФИФА Световно първенство

по футбол Катар 2022 - спортно
предаване /п/

01.40 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.20 "Мол Фландърс" - романтична драма с
уч. на Морган Фрийман, Стокард Ча-
нинг, Робин Райт, Бренда Фрикър,
Джералдин Джеймс и др. /п/

08.50 "Сняг за Коледа" - романтичен филм с
уч. на Кейла Уолъс, Джеръми Гуил-
балт, Мегън Лийс и др. /п/

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

12.40 "Живот на ръба" - приключенски филм
с уч. на Джоузеф Гордън-Левит, Бен
Кингсли, Шарлот ле Бон и др.

15.00 "Форест Гъмп" - драма с уч. на Том
Ханкс, Робин Райт, Гари Синиз, Мик-
лети Уилямсън, Сали Фийлд, Боб Пени
и др.

18.00 "Сватбен обет" - романтична драма с
уч. на Рейчъл МакАдамс, Чанинг Тей-
тъм, Сам Нийл, Джесика Ланг и др. /
п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 3

21.00 "Шаферът" - романтична комедия с уч.
на Патрик Демпси, Мишел Монахан,
Кевин Маккид, Сидни Полак, Бю Гарет
и др.

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 3 /п/

00.00 "Търсене" - трилър с уч. на Дебра
Месинг, Джон Чо, Мишел Ла и др. /п/

Тв програма - понеделник, 5 декември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Времето

bTV Cinema, 21.00 ч. "Вчера си е за вчера" -
фентъзи, комедия, музикален (Великобритания,

2019), режисьор Дани Бойл,
в ролите: Химеш Пател, Лили Джеймс,

Ана де Армас, Кейт Маккинън, Ед Шийрън и др.

Днес ще се задържи предим-
но облачно, на места в низини-
те с ниска облачност или мъг-
ла. Главно в източните райони
ще има слаби валежи от дъжд,
а на места в останалата част от
страната ще преръмява. Ще про-
дължи да духа слаб вятър от из-
ток-североизток. Максималните
температури ще бъдат между 4°

и 9°, в София 6°-7°. Над Черно-
морието ще бъде облачно, на
много места със слаби валежи
от дъжд. Ще духа слаб до уме-
рен вятър от изток-североизток.
Максималните температури ще
бъдат 8° и 11°. Температурата
на морската вода е 12-13°. Въл-
нението на морето ще бъде 2-3
бала.

В планините ще бъде пре-
димно облачно със слаби ва-
лежи от сняг. Ще духа слаб вя-
тър, предимно от югозапад, по
най-високите върхове на Рила
и Пирин - от северозапад. Мак-
сималната температура на 1200
метра ще бъде около 4°, на
2000 метра - около 0°.

НИМХ/БТА
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Дружеството на нюйор-
кските филмови критици
определи "Лидия Тар" за
най-добър филм на година-
та, съобщи Асошиейтед
прес. Съвременната драма
за прочутата диригентка и
композиторка на режисьо-
ра Тод Фийлд бе отличена
и в категорията за най-доб-
ра актриса. Призът бе при-
съден на Кейт Бланшет, из-
пълнила главната роля. Ка-
то най-добър режисьор бе
отличен С. С. Раджамули
за филма си "RRR'.' За най-

Проф. Светлозар Игов
получи наградата за
литература „Златен пегас“
Литературният критик,
историк и университетски
преподавател проф.
Светлозар Игов удостои-
ха с награда за литерату-
ра "Златен пегас" на
церемония в бургаската
опера. Проф. Игов не
успя да присъства и
лично да получи награда-
та. Тя бе връчена от
кмета на община Бургас
Димитър Николов и
приета от името на
академика от поетесата
Роза Боянова. Останалите
отличия са плакет
"Христо Фотев" за поезия
на Иван Сухиванов,
плакет "Петко Росен" за
проза на Антония Апосто-
лова и "Пегас" за поезия,
проза и литературна
критика на Керана
Ангелова. Наградите се
връчват от 1993 г. насам
в навечерието на Никул-
ден.

Кабаре „Лидо“
отново отвори врати
Прочутото кабаре "Лидо"
отвори врати, съобщи
АФП. Митичното развле-
кателно заведение сега е
"Лидо 2 Париж". Новото
отваряне бе ознаменува-
но с американската
комедия "Кабаре".
Сега се надява да
привлече посетители с
мюзикъла "Кабаре", който
дебютира на "Бродуей"
през 1966 г. Той става
основа за едноименния
филм с Лайза Минели.
За първи път в Париж
"Кабаре" се играе на
английски." Жителите на
Париж спряха да идват в
"Лидо" и трябваше "да се
сдобрим" с нашата
френска публика", каза
новият директор на
кабарето Жан-Люк
Шоплен. Традиционните
представления с облече-
ни в пера танцьорки
привличат основно
туристите.

Íàêðàòêî

добър документален филм
бе избран "Цялата красота
и кръвопролитие'' на Лора
Пойтръс, а полският "EO"
получи отличието в катего-
рията за най-добър чуждес-
транен филм. Най-добър ак-
тьор за критиците е Колин
Фарел с две роли - на ба-
щата във "Върни се, Ян" и
в "Баншитата от Инишърин"
на Мартин Макдона.

Фарел, Бланшет, Макдо-
на и Пойтръс бяха отличе-
ни на фестивала във Вене-
ция. Джонатан Ке Куан бе

че от 40 самостоятелни изложби
в Германия, САЩ, Русия, Турция.
Носител е на наградата на СБХ
от "Международното биенале на
миниатюрата" (2011 г.), награда-
та за графика на "Алианц Бълга-
рия" (2011 г.) и Художник на годи-
ната (2016 г.). Работи в областта
на живописта, графиката и ико-
нописта. ç

Анимационните студиа "Дисни" съз-
дадоха първия си филм за Осуалд Щас-
тливия заек след 94 години, съобщи
Ройтерс.

Късометражната анимация е създа-
дена от екипа за рисуване на ръка за
честванията на 100-годишнината на ком-
панията "Уолт Дисни". В нея Осуалд оти-
ва на кино и се включва в действието
на големия екран. "Осуалд е такъв смел
калпазанин. Искахме да го върнем и в
късометражния филм той отива  в дома
си - на филмовия екран", казва анима-
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Навръх Никулден художникът
и директор на бургаската галерия
"Петко Задгорски" Георги Динев,
ще представи свои непоказвани
досега творби в галерия "Неси".
Тя ще продължи до 3 януари и ще
посрещне всички предстоящи
празници.

Динев ще представи общо 12
платна, сред които три портрета
- на Жорж Брак, който скъсва ве-
ковната традиция на Ренесанса,
на големия музикант Митко Се-
мов и скулптора Георги Чапкънов
- Чапа. Сред творбите са и пей-
зажи, изпълнени с акрил и молив
върху платно, които художникът
изработва специално за галерия-
та. В жанрово отношение самият
той определя творчеството си ка-
то магически реализъм. Голяма
част от вдъхновението си черпи
от музиката. Тя е неизменна част
от творческият процес и може да
бъде "видяна" в платната му.

Динев е роден в Бургас. За-
вършва художествената гимназия
в Казанлък, а висшето си обра-
зование - във Великотърновския
университет "Св. св. Кирил и Ме-
тодий" със специалност "Живо-
пис". От 1987 г. досега има пове-

„Äèñíè“ âúçðàæäà Îñóàëä Ùàñòëèâèÿ çàåê

определен за най-добра
поддържаща роля за "Всич-
ко навсякъде наведнъж".
Кики Палмър бе избрана за
най-добра актриса в под-
държаща роля за "Не!" на
Джордан Пийл. Иранският
режисьор Джафар Панахи,
който е зад решетките, бе
отличен със специална наг-
рада за "неговата смелост
като артист и за човечност-
та и красотата на произ-
веденията, създадени при
най-потиснически обстоя-
телства". ç

Още едно стихотворение от книгата ми
"Епопея на незабравимите", посветено на Гео
Милев, когото като че ли забравяме...

Един от най-големите интелектуалци на Бъл-
гария. Пише и превежда модерна поезия. Во-
юва на фронта и остава с едно око. Толкова
ми е станал близък с този перчем, който зак-
рива изкуственото стъклено око, заменило ис-
тинското. Жестоката 1923 г. с потушаването
на Септемврийското въстание и още по-жес-
токата 1925 г. с кървавия терор след атентата
на църквата "Света Неделя". И гениалната по-
ема "Септември" - уникална като форма и съ-
държание. Причината за неговото изчезване
и неговата смърт. Откриват костите му 25 го-
дини след това и там лежи зловещото стък-
лено око, по което го познават...

А е бил само на 30...

ГЕО МИЛЕВ
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Чета... Възторг и ужас ме обзема.
Как си написал таз убийствена поема.
Какво безстрашие... След септемврийския погром.
Как си прежалил и живот и дом...
Ти... Интелектът... Ти... Поетът... Модернист...
Как пишеш сам на кървавия лист...
Как го печаташ храбро в своето списание.
И после следва страшна смърт... За наказание...
И заедно със другите погребани... На куп...
Без обяснение... И няма нищо...Няма труп.
И двадесет и пет години... Пълна тайна.
Разкопките... Находката случайна.
И костите... И твоето Око в земята...
Огромно... Стъклено... Подарък от войната.
Българийо.. Спомни си в този труден миг
за своя позабравен смел поет велик.
Спомни си другото Око и дългия перчем.
И време е... Да! Време е все пак да разберем
че той бе сам и горд под небосвода...
Член на единствената партия... Народа!
И ми е тъжно... Да, все пак намерихме му гроба...
Ала защо, Българийо, е тази дива злоба
след новата поредна пирова победа...
Нима не виждаш как Окото му ни гледа.

"Модерен театър" е първият киносалон в София и България. Той
е открит 15 години след първите прожекции на братя Люмиер в
Париж. На този адрес - бул. "Княгиня Мария Луиза" 26, е имало
малка двуетажна къща с градинка. Проектът е възложен на арх.
Димитър Начев от Карло Вакаро. Той инвестира около един милион
тогавашни лева. Фасадата е с оригинални декоративни елементи в
стил виенски сецесион. Салонът има места за 400 зрители. През
1909 г. киносалонът става представител на "Пате фрер" за България
и Македония. Прожектират се филми на "Гомон", "Матадор", "Нор-
диск къмпъни", "Амброзио", "Еклер". През 1914 г. с негови средства
е заснет и първият български игрален филм "Българан е галант". ç
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торът Ерик Голдбърг, който е режисьор.
"Искахме Осуалд да изпълни всички свои
номера в стил "гумен маркуч" - анима-
ция, отдаваща почит на първото поколе-
ние художници на "Уолт Дисни."

Осуалд Щастливия заек е създаден
през 1927 г. за "Юнивърсъл". Пакостли-
вият герой е представен в късометраж-
ния филм Trolley Troubles. Дисни и еки-
път му заснемат 26 филма за Осуалд,
като последният през 1928 г. След това
основателят на империята "Дисни" съз-
дава Мики Маус. ç
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