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Българската икономика нараства през третото три-
месечие на 2022 г. с 0,6% спрямо предходното
тримесечие, когато се повиши с 0,8%, показват
предварителни данни на НСИ. Спрямо третото три-
месечие на 2021 г. БВП се повишава през периода
юли-септември с 2022 г. с 3,3%, което представ-
лява забавяне спрямо растеж с 4,6% през второто
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тримесечие и с 5,2% през първите три месеца на
настоящата година. Предварителни данни са леко
ревизирани във възходяща посока спрямо експ-
ресната оценка за икономически растеж от 3,2 на
сто. За тримесечието БВП в номинално изражение
възлиза на 44,959 млрд. лева, като на човек от
населението се падат по 6601 лв.
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Халфът на Левски Филип
Кръстев замина за Ман-
честър, където в рамките
на два дни ще мине през
медицински изследвания
и разговори с ръководст-
вото на Манчестър Сити
Груп, включително и за
нов договор. Полузащит-
никът е собственост на
белгийския Ломел, който
е под шапката на гранда
от Висшата лига. Кръстев
отпътува вчера за Англия
заедно с мениджъра си
Николай Жейнов. Двамата
ще проведат редица
срещи на базата на
"гражданите" с отговорни-
ци за играчите, които са
част от семейството на
Манчестър Сити. Специа-
листите ще изкажат
своето становище за
развитието на българския
национал в последната
година, която прекара под
наем в Левски.9
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8 ìèëèàðäà
Русия би искала ЕС
да бъде равноправна
част от многополюс-
ния свят, но да се
освободи от зависи-
мостта си от САЩ,
заяви руският първи
дипломат пред
Форума „Примаков-
ски четения“

Õàëô  íà Ëåâñêè
íà ïðåãîâîðè
â Ìàí÷åñòúð

Двадесет и петима души,
заподозрени в заговор за
сваляне на правителство-
то, бяха арестувани при
акции в Германия, преда-
де Би Би Си, а срещу 52-
ма са повдигнати обвине-
ния за опит за въоръжен
преврат. Според германс-
ки доклади групата от
крайнодесни и бивши
военни е планирала да
щурмува сградата на
Райхстага и да завземе
властта. Твърди се, че
принц Хайнрих XIII Ройс цу
Кьостриц е трябвало да
застане начело на новия
райх. Той принадлежи към
княжеския род Ройс от
Тюрингия, от който е бъл-
гарската царица Елеонора
(1908 - 1917), втората
съпруга на цар Ферди-
нанд. Твърди се, че сред
заговорниците има чле-
нове на екстремисткото
движение Граждани на
Райха, което отдавна е в
полезрението на герман-
ската полиция заради
насилствени нападения и
расистки конспиративни
теории. Те също така
отказват да признаят
съвременната германска
държава.

Европейската ко-
мисия одобри Страте-
гическия план за раз-
витие на земеделието
и селските райони в
България за периода
2023 - 2027 г. "Страте-
гическият план създа-
ва възможности и
предоставя финансови
инструменти за много
широк набор от бене-
фициери като расте-
ниевъди, животновъ-
ди, вкл. пчелари,
биопроизводители,

европейски пари за
родното земеделие

"Лъжата разбива
политическата систе-
ма." Това каза прези-
дентът Румен Радев от
Тирана относно поли-
тическите престрелки
от вчера и днес. Пре-
зидентът е на среща на
лидерите на Европейс-
кия съюз и Западните
Балкани в Албания.

Припомняме , че
вчера той нарече ПГ на
ПП "шарлатани", а от
партията на Петков и

периода 2023 - 2027 г.
е малко над 8 млрд.
евро (8 060 113 677
евро). По интервен-
циите за Директни
плащания финансо-
вият ресурс възлиза
на 4 400 517 396 ев-
ро, а за инвестиции
в селските райони
са предвидени
3 529 075 550 евро.
В допълнение на това
са предвидени и спе-
циални интервенции
за лозаро-винарския
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на Василев му отгово-
риха, че вместо да го-
ни мутрите от полити-
ката, ги връща с наз-
начения на служебния
кабинет. Асен Василев
отново видя синхрон
между действията на
Радев и Бойко Бори-
сов, което лидерът на
ГЕРБ категорично от-
рече.

"Аз казах нещо мно-
го ясно - да няма лъ-
жа. Лъжата разбива и

обществото, и полити-
ческата система", каза
Радев, помолен да ко-
ментира разменените
реплики между него и
"Продължаваме промя-
ната" (ПП).

На въпрос какво е
довело до влошаването
на отношенията, Радев
каза, че не иска да се
връща назад. "Винаги
има причини, но аз
държа на принципите,
държа да има истина в

отношенията. Държа
България навън да от-
стоява своето достойн-
ство, своя национален
интерес, това винаги
ми е било отправна
точка", каза той.

Радев коментира за-
явката на лидера на
ГЕРБ (по-късно опро-
вергана от негови съ-
партийци - бел. ред.),
който обяви, че е скло-
нен да разговаря с пар-
тията си отново за Из-
борния кодекс, ако пре-
зидентът наложи вето
над взетото решение за
хартиените бюлетини.
"Не взимам решения-
та си според това как-
во е казал един или друг
лидер." ç

Държа България навън да отстоява своето достойнство,
своя национален интерес, припомни държавният глава

ормиращата се
нова глобална
система не трябва
да зависи от

приумиците на западните
страни, заяви вчера
руският външен министър
Сергей Лавров по време
на форума "Примаковски
четения" (посветен на
големия руски държавник,
дипломат, учен и журна-
лист акад. Евгений
Примаков), предаде ТАСС,
цитирана от БТА.

"Вероятно глобализа-
цията по американски е
приключила. Да, неиз-
бежно все още се
преживяват някои
остатъчни процеси, но
успоредно с това се
изгражда и нова финан-
сова и логистична
система, която няма и не
трябва да зависи от
приумиците и от чувство-
то за превъзходство на
нашите западни бивши
партньори", каза Лавров.

Той подчерта, че
Русия би искала ЕС да
бъде равноправна част от
многополюсния свят, но
за тази цел той трябва
да се освободи от
100-процентовата си
зависимост от САЩ.

Руският външен
министър обвини Запада,
че лъже за гаранциите,
дадени от НАТО по
времето на Михаил
Горбачов и Борис Елцин,
че няма да се разширява
на изток, и посочи, че
има достатъчно доказа-
телства в тази посока.

"Уважавани американ-
ски, германски и британс-
ки политици от онази
епоха цитират себе си и
свои колеги в мемоарите
си, като потвърждават,
че са били дадени устни,
но клетвени, железни га-
ранции", посочи руски-
ят министър.

ÅÊ îäîáðè
Ñòðàòåãè÷å-
ñêèÿ ïëàí çà
çåìåäåëèåòî
è ñåëñêèòå
ðàéîíè â
Áúëãàðèÿ
çà ïåðèîäà
2023 - 2027 ã.

както и за лозаро-ви-
нарския сектор, общи-
ните в селските райо-
ни и други", това ко-
ментира министърът
на земеделието Явор
Гечев след информа-
цията от Брюксел за
одобрение на плана.

Бюджетът за
всички интервенции,
разписани в Страте-
гическия план за
развитие на земеде-
лието и селските
райони в България за

сектор на стойност
98 935 535 евро, за
пчеларство 25 798 563
евро и 5 786 635 евро
за секторни интервен-
ции.  4

Велико Търново.
Вицепрезидентът
Илияна Йотова
се обърна към

студентите и препо-
давателите на Търже-
ственото събрание
на Великотърнов-
ския университет
"Св. св. Кирил и

Методий" по случай
Студентския праз-
ник. Йотова бла-

годари за активното
участие на универ-

ситета в органи-
зирания от нея

Международен фо-
рум за кирилицата
"...И ний сме дали
нещо на света",

който събра за пър-
ви път от 30 години

известни учени
българисти от

Европа
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Снимка
Администрация
на президента
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Не бих искала да
коментирам журналисти-
чески филм, който обс-
лужва тезата, че България
не е готова за Шенген.
Много бих искала да видя
и друг филм - затова как
се стреля по български
граничари и че има жерт-
ви на нашата граница, за
което сякаш Европа
остана глуха, коментира
пред журналисти във
Велико Търново вицепре-
зидентът Илияна Йотова,
предаде БТА. Тя бе в
старопрестолния град за
среща със студенти от
ВТУ "Св. св. Кирил и
Методий" в навечерието
на празника им 8 декемв-
ри.

В името на паметта на
тези загинали момчета би
трябвало да сме по-
прозрачни, по-категорич-
ни и по-справедливи от
европейска гледна точка,
посочи Йотова. Тя допъл-
ни, че решението за
Шенген е отново полити-
ческо, така както е било
през 2011 година, когато
по думите й България е
допуснала голяма грешка
и е позволила технически-
те критерии за приемане-
то в Шенген, така както е
било за всички останали
страни, да бъдат изместе-
ни и заменени от полити-
чески критерии.

"Винаги политическите

Èëèÿíà Éîòîâà: Ðåøåíèåòî çà
Øåíãåí å îòíîâî ïîëèòè÷åñêî

ЕС против всички предло-
жения и инициативи на
Нидерландия като рецип-
рочна мярка във връзка с
блокирането на страната
ни за Шенген.

Паралелно с това в
ефира на "Нова телеви-
зия" председателят на
Управителния съвет на
Асоциацията на индустри-
алния капитал в България
Васил Велев предложи
българите да спрат да
купуват нидерландска
техника, защото имало
достатъчно качествени
японски и корейски стоки.
Той призова да не се
зарежда гориво от нидер-
ландската верига бензи-
ностанции, представена в
България и дори да не се
пращат студенти да учат в
университети в Нидерлан-
дия, тъй като "можем да
ги изпратим в не по-лоши
дестинации".ç

Министерският съвет одобри
допълнителни 297 405 лева по
Програмата на мерките за зак-
рила на деца с изявени дарби от
общински, държавни и частни
училища. Средствата са предназ-
начени за изплащане на стипен-

ÌÑ îäîáðè 300 000 ëåâà ñòèïåíäèè çà 306 òàëàíòè ó÷åíèöè
вото на образованието и науката.

Общо 228 960 лева се пре-
доставят на 42 общини. С тях
ще бъдат осигурени стипендии за
230 ученици от общински и час-
тни училища.

Стипендии ще получат и 74

Oт стр. 1
Лавров каза, че Русия не

е забравила, че съществуват
и писмени ангажименти за не-
разширяване на НАТО, подпи-
сани на най-високо равнище.
"Имам предвид срещата на
върха на Организацията за си-
гурност и сътрудничество в Ев-
ропа (ОССЕ), проведена през
1999 г. в Истанбул, на която
беше фиксирана темата за не-
делимостта на сигурността",
напомни той. Става дума за
това, че нито една страна или
организация не може да ук-
репва своята сигурност в
пространството на ОССЕ за
сметка на намаляването на си-
гурността на други, поясни
руският министър.

Лавров прогнозира, че НА-
ТО бързо ще проникне и в Ази-
атско-Тихоокеанския регион, а
след това ще предяви претен-
ции към отбранителната си ли-
ния в Южнокитайско море.

Според него Западът се
стреми да отслаби взаимодей-
ствието между Китай и Асо-
циацията на страните от Юго-
източна Азия (АСЕАН) в Юж-
нокитайско море.

Лавров каза още, че "пе-
торката" от БРИКС (Бразилия,
Русия, Индия, Китай и Репуб-
лика Южна Африка) може да
се превърне в съюз между 15
или 17 държави, ако приеме
всички желаещи да се присъ-
единят.

Той коментира и формата
РИК (Русия, Индия и Китай),
като изтъкна, че макар и да
не е общоизвестно, външни-
те министри от тройката про-
дължават да се срещат. Про-
веждат се срещи и между ми-
нистрите на енергетиката, на
търговията и на икономиката,
както и между много други
представители на съответни-
те правителства, допълни той.

ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß
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ÏÎÊÀÍÀ
От 8 до 30 декември
в Руския дом в София

ще бъде открита изложба,
посветена на

70-ãîäèøíèíàòà íà
Ïîäâîðèåòî íà

Ïàòðèàðõà íà Ìîñêâà
è öÿëà Ðóñèÿ â Ñîôèÿ,

разположено в любимия за всички
храм "Св. Николай Мирликийски
Чудотворец". Изложбата ще разкаже
за историята на формирането на
руската православна общност в
София и нейния духовен водач отец
Серафим Богучарски, за значими
събития в живота на Подворието
през 70-те години на неговото
съществуване. Тържественото
откриване на из-ложбата ще се
състои на 8 декември от 18.00 ч.,
входът е свободен.

Åäðèÿò áèçíåñ è ïîëèòèöè
çîâàò çà ñàíêöèîíèðàíå íà
Íèäåðëàíäèÿ çàðàäè âåòîòî

Äåñåòêè àðåñòè ïðè ñïåöîïåðàöèÿòà ñðåùó íàðêîòðàôèêà
Поне 56 души бяха задържа-

ните при започнала във вторник
през нощта в страната специа-
лизирана полицейска операция
срещу разпространението и про-
изводството на наркотици. Част
от задържаните са криминално
проявени. Операцията под кодо-
вото име "Бяло" е разпоредена
от Главния секретар на МВР Пе-
тър Тодоров и в нея участват над
3 хиляди полицейски служители.

"Проверяват се над 150 обек-
та към настоящия момент. Вся-
какви видове обекти - търговс-
ки, частни адреси, заведения, т. е.
от целия спектър, където имаме
данни, че може да има нарко-
тични вещества. До момента са
установени престъпления за при-
тежание, разпространение на

наркотични вещества или управ-
ление под въздействието на та-
кива. Операцията ще продължи
и в следващите дни", обяви глав-
ният секретар на МВР Петър То-
доров, цитиран от БНР.

"Операции и акции ще продъл-
жат дотогава, докогато нивото на
разпространение на наркотици в
страната спадне рязко. Това поло-
жение, което виждаме и наблю-
даваме днес не може да продъл-
жава", коментира вътрешният ми-
нистър Иван Демерджиев.

Пред журналисти министърът
допълни, че се анализират док-
ладите от всички областни ди-
рекции на МВР за предприетите
около училищата мерки в рам-
ките на операцията срещу разп-
ространението на наркотици.ç

Разбити са две оранжерии с голямо количество марихуана. Първото
нелегалното съоръжение се намира в село Равно поле, а второто в село

Томпсън, близо до Своге
Снимка МВР

Вицепрезидентът Илияна Йотова бе посрещната във Великотърновския
университет от ректора проф. д-р Христо Бонджолов

Снимка ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Äåìåðäæèåâ: Ñèðèéñêèÿò ìèãðàíò
íå å çàñòðåëÿí îò íàøà ñòðàíà

Инцидентът от 3 октомври на границата незабавно беше раз-
следван от смесена българо-турска комисия, която излезе с ка-
тегорично заключение, че изстрелът не е произведен от българ-
ска територия и български граничен полицай. Въпреки това този
репортаж се появява преди решението за Шенген. Това заяви
служебният министър на вътрешните работи Иван Демерджиев
пред БНТ по повод разследване на "Скай нюз", в което се твърди,
че български граничари са ранили с огнестрелно оръжие сирий-
ски младеж. "Този репортаж е в рязко противоречие с изразена-
та позиция от г-н Рюте, малко по-рано, че българската граница
се преминава вероятно срещу 50 евро и е много интересно коя
от двете тези е вярна", заяви Демерджиев, който отхвърли като
неверни и двете тези - нито българската граница се преминава
за 50 евро, нито "се стреля на месо".

дии на 306 талантливи ученици
от цялата страна, представили се
успешно на национални и меж-
дународни олимпиади, конкурси
и състезания в областта на нау-
ката, изкуствата и спорта, съоб-
щи пресцентърът на Министерст-

ученици от държавни училища, за
което се прехвърлят 68 445 лв.,
в т. ч. за трансфер за Техничес-
кия университет в София, 2430
лв., в чиято структура е Техноло-
гичното училище "Електронни
системи" с двама стипендианти.ç

критерии ще бъдат нали-
це, винаги ще има неста-
билност или правителст-
вени кризи в държавите
членки и ние ще трябва
да плащаме за тяхната
вътрешнополитическа
ситуация, какъвто е случа-
ят в момента с Нидерлан-
дия", подчерта вицепрези-
дентът.

По същото време, в
началото на правителстве-
ното заседание служебни-
ят премиер Гълъб Донев

призова депутатите да не
превръщат темата "Шен-
ген" в разменна монета
за кратка слава. Темата
"Шенген" обаче присъства-
ше в заседанието на
Народното събрание.

От партия "Български
възход" внесоха все пак
проекторешение, с което
настояват Народното
събрание да задължи
правителството да гласува
в рамките на Съвета на
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Изборния кодекс минала-
та седмица".

Шенген би трябвало да
ни обединява. И водени
от това, ние още преди
две седмици предложих-
ме да излезем с обща
декларация като институ-
ция, въпреки различията
ни. Това коментира в
кулоарите на Народното
събрание лидерът на БСП
Корнелия Нинова, съобщи

Âëàäèìèð Ïóòèí å íàé-òúðñåíîòî
èìå â áúëãàðñêèÿ Ãóãúë

И 2022 година измина под
знака на коронавируса, а него-
вите превъплъщения продължа-
ваха да ни тормозят. Вероятно
затова сред най-честите търсе-
ния попадат: "колко струва анти-
генен тест", "как да проверя да-
ли съм под карантина" и "омик-
рон симптоми".

Въпреки това тема номер ед-
но за отминаващата година спо-
ред търсените в Google термини
безспорно е войната в Украйна.
Термини като "Украйна", "Русия",
и "Путин" изобилстват в списъка
с търсения от България, а сами-
ят Владимир Путин е и най-тър-
сената личност за последните 12
месеца.

След него се нарежда кадъ-
рът на "Продължаваме промяна-
та" Лена Бориславова, чието име
често бе свързвано с експреми-

ÏÏ îòêàçâà ñðåùà ñ ïðîô. Ãàáðîâñêè, ÁÑÏ ùå ñå ñðåùíå, íî
íÿìà äà ïîäêðåïè ïðàâèòåëñòâî ñ ìàíäàòà íà ÃÅÐÁ-ÑÄÑ

Îò ëåâèöàòà òâúðäÿò, ÷å ùå âçåìàò îòíîøåíèå êúì åâåíòóàëåí
êàáèíåò íà "Áúëãàðñêè âúçõîä", íî êîãàòî òàêúâ áúäå ïðåäëîæåí

Новини.бг.
В този момент трябва

да си подадем ръка.
Очаква се нещо от нас,
дава се оценка от каби-
нета на партиите, а от
друга - самият служебен
премиер настройва
институциите една срещу
друга. Това не е добре.

На въпрос, ако ПП
"Български възход" полу-
чи третият мандат, Корне-

ера Кирил Петков не само по ра-
бота.

Следва я Симона Радева, по-
лицайката, която помогна на Ге-
орги Семерджиев, който уби с
джипа си две момичета на бул.
"Черни връх" в София.

От пето място нататаък се на-
реждат родни политици - Кирил
Петков, Вежди Рашидов, Слави
Панайотов.

Големият тенисист Джокович
е едва на девето място.

Дали заради инфлацията, или
ръста в електронната търговия -
българите все по-често търсят це-
ните на различни продукти онлайн.
От стандартни въпроси като "кол-
ко струва грам злато" или "колко
струва антигенен тест" до изне-
надващи нови търсения като це-
ната на щраусово яйце, на една
крава или ремонт на банята.ç

Един от доайените и живата ле-
генда на българската журналисти-
ка Тошо Тошев навърши 80 годи-
ни!

Създал цяло поколение журна-
листи, участник в ключови поли-
тически и медийни събития в 80-
те, 90-те години на ХХ век и в
първите десетилетия на новия век,
той бе издател и главен редактор
на в. "Труд", а по-късно издател и
главен редактор на в. "Преса", из-
биран бе за председател на Съю-
за на издателите.

Във времето, в което той бе

Íà ìíîãàÿ ëåòà çà Òîøî Òîøåâ -
âåòåðàíúò íà ñâîáîäíàòà æóðíàëèñòèêà íà 80 ãîäèíè

начело на "Труд", българската жур-
налистика бе истинска Четвърта-
та власт, с която политиците се
съобразяваха, припомниха него-
ви колеги в сайта "Епицентър".

Тошев учеше репортерите си
да търсят винаги двете страни
на истината, да знаят повече от
политиците и когато застанат
пред тях, да не се страхуват да
им задават неудобните въпроси.

"Труд" под ръководството на
Тошо Тошев беше институция, с
която политиците се съобразя-
ваха. И въпреки това "Труд" бе-

ше опозиция на всяка власт.
През 2002 г. Тошо Тошев бе

удостоен от президента Георги
Първанов с най-високия българ-
ски орден "Стара планина" I сте-
пен.

Освен от журналистиката, То-
шев е изкушен и от писателство-
то. Автор е на книгите "Истина за
лично ползване" (1984), "Времето
за умиране стига" (1988), "Китай
в годината на Дракона" (1989) -
пътепис, "Страх" (2001).

Най-известната му книга е три-
логията "Лъжата" (2001 - 2004), в

която от първо лице е разказан
българският преход и поведе-
нието на българските политици
в този период.

В последните години Тошев
издаде и няколко политически
романа: "Политическа орда"
(2017), "Власт" (2018) и "Сен-
ки сред виелицата" (2021).

Издателите и екипът на ЗЕ-
МЯ му желаят житейско и твор-
ческо дълголетие, здраве, къс-
мет и все така - мъжки и ли-
дерски характер!

На многая лета!

Професор Николай Габровски.

Волоколамският митрополит Антоний, председател на отдел "Външни църковни връзки" на РПЦ, който бе на
посещение в България по повод 70-годишнината на подворието на Московската патриаршия в София, се е
срещнал във вторника със Симеон Сакскобургготски. На срещата е присъствала и посланикът на Русия

Елеонора Митрофанова. Митрополит Антоний е предал приветствия от името на руския патриарх Кирил, като е
отбелязал личния принос на Сакскобургготски в укрепването на отношенията между Българската и Руската

православна църква.
Снимка Московска патриаршия

Не виждам смисъл да
се правят такива срещи.

Така депутатът от
"Продължаваме промяна-
та" Йордан Терзийски
отговори на въпрос на
водещата Лора Инджова
на "Твоят ден" по NOVA
NEWS дали ще имат
среща с кандидата на
ГЕРБ за премиер Николай
Габровски.

"Независимо какво
правителство предвиждат,
ние няма да го подкре-
пим. Това е пореден
параван - слагат човек,
зад когото да скрият
немощта си да направят
правителство", коментира
Терзийски.

За промените в Избор-
ния кодекс той бе описа-
телен в изказа си - "надя-
вам се президентът да
подходи отговорно и да
наложи вето на един
закон, който изнасили

лия Нинова отговори, че
ще коментира, когато
всичко се случи.

Нинова разкри, че
проф. д-р Николай Габ-
ровски е отправил покана
към нея за консултации
във връзка с позицията
му на кандидат за преми-
ер на правителство с
мандат на ГЕРБ -СДС. Тя
поясни, че е получила
обаждане от него лично,
а не от някой от ГЕРБ. По
думите й ще се отзове
БСП на поканата, която е
за днешния ден в Народ-
ното събрание. На среща-
та отново ще бъде заяве-
но, че партията няма да
подкрепи създаването на
правителство с мандат на
ГЕРБ.

"Не съм тоталитарен
лидер, който нарежда кой
какво да прави", каза
още Корнелия Нинова.ç

"Демократична България" (ДБ) ще се срещне с проф. Нико-
лай Габровски. Това каза пред журналисти в парламента Атанас
Атанасов от ДБ, заместник-председател на 48-ото народно съб-
рание, съобщи БТА. Атанасов посочи, че официална покана не са
получили, но най-вероятно утре щяло да има такава среща.

Още когато го номинираха, ние заявихме, че ще направим
среща с него, за да му обясним защо не можем да го подкре-
пим, коментира Атанасов. Като причина той изтъкна корупцион-
ните практики на правителствата на Бойко Борисов.

"Нищо не може да ни промени мнението за подкрепа на
първия мандат", заяви Атанасов в отговор на въпрос дали евен-
туално не биха променили мнението си и не биха подкрепили
ГЕРБ-СДС, ако проф. Габровски предложи експерти.
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Íàä 8 ìëðä. åâðî çà
ðîäíèòå ôåðìåðè äî 2027 ã.

Европейската комисия
съобщи вчера, че е одоб-
рила стратегическите
планове за Обща селскос-
топанска политика (ОСП)
на България и Румъния.
ОСП ще се възползва от
270 милиарда евро финан-
сиране от ЕС за периода
2023-2027 г. Двата плана,
одобрени днес, представ-
ляват общ бюджет на ЕС
от 20,5 милиарда евро, от
които 5,6 милиарда евро
за България и 14,9 мили-
арда евро за Румъния. От
общия бюджет на ЕС на
тези две страни повече от
5,6 милиарда евро ще
бъдат предназначени за
цели и екосхеми в област-
та на околната среда и
климата и 436 милиона
евро за млади фермери.
"Стратегическият план
създава възможности и
предоставя финансови
инструменти за много

Åâðîïåéñêàòà
êîìèñèÿ îäîáðè
ñòðàòåãè÷åñêèòå
ïëàíîâå ïî Îáùàòà
ñåëñêîñòîïàíñêà
ïîëèòèêà íà
Áúëãàðèÿ è Ðóìúíèÿ

продукти и плодовете и
зеленчуците, които изпит-
ват затруднения.

По отношение на
екологичните действия
планът ще гарантира, че
над 80 процента от обра-
ботваемата земя има
минимално почвено
покритие в чувствителни
периоди, за да се подоб-
ри качеството на почвата.
Планът на България пред-
вижда и конкретни инвес-
тиции за увеличаване на
площите с биологично
земеделие. Финансиране-
то за развитие на селски-
те райони ще помогне за
справяне с предизвика-
телствата на обезлюдява-
нето, бедността и застаря-
ващото население. Планът
ще подпомогне създаване-
то на 9413 работни места
и 650 инфраструктурни
инвестиции в селските
райони. Те включват
изграждане или реконст-
рукция на водоснабдител-
ни системи или реконст-

да транспортираш продукти от дру-
гия край на света, а става и много
скъпо при тези цени на горивата",
подчерта земеделският министър.
И уточни, че Министерството на
земеделието предвижда да орга-
низирана дискусия през месец яну-
ари с всички български евродепу-
тати, по отношение на Стратегия-
та "От фермата до трапезата", ко-
ято е продължение на Зелената
сделка. "Трябва да работим за то-
ва да имаме храна българско про-
изводство, да е достъпна, качест-
вена, сертифицирана и не на пос-
ледно място безопасна", каза ми-
нистърът.

Явор Гечев обясни за Страте-
гическия план, че е чисто нов ин-
струмент, различен от всички до
този момент - доста по-сложен и
всеобхватен. "Той включва ком-
пенсаторните мерки до момента
по стълб 1, Програмата за разви-

широк набор от бенефици-
ери като растениевъди,
животновъди вкл. пчела-
ри, биопроизводители,
както и за лозаро-винарс-
кия сектор, общините в
селските райони и други"
това коментира министъ-
рът на земеделието Явор
Гечев след информацията
от Брюксел за одобрение
на Плана.

Той посочи още, че за
първи път в Стратегичес-

кия план има интервенции
насочени към схемите за
качество, към крайни
продукти с по-високи
екологични изисквания.
Явор Гечев отбеляза, че и
през новия финансов
период ще има интервен-
ции за инвестиции в
земеделските стопанства,
както и в преработката/
маркетинг на селскосто-
пански продукти. Отново
ще има и подпомагане за

рукция на местни пътища,
училища и детски градини.
Повече от 5200 млади
фермери също ще получат
специална подкрепа за
установяване.

България и Румъния
внесоха първите си пред-
ложения за стратегически
план за ОСП съответно на
25 и 28 февруари 2022 г.
след консултации със
заинтересованите страни.
След това те изпратиха
своите преразгледани
предложения, отнасящи се
до забележките на Коми-
сията, на 21 ноември за
Румъния и на 22 ноември
за България. За да бъде
одобрен, всеки план
трябва да бъде пълен и
съвместим със законода-
телството, както и доста-
тъчно амбициозен, за да
изпълни целите на ОСП и
ангажиментите на ЕС в
областта на околната
среда и климата. Новата
ОСП ще влезе в действие
на 1 януари 2023 г.ç

Íàä 8 ìëðä. åâðî çà
ðîäíèòå ôåðìåðè äî 2027 ã.

Àãðîìèíèñòúðúò: Äúðæàâàòà íè òàçè ãîäèíà äàäå áëèçî 1 ìëðä. ëåâà ïîìîù íà
ôåðìåðèòå çàðàäè Êîâèä ïàíäåìèÿòà è êðèçàòà â Óêðàéíà, Áðþêñåë ñè çàòâîðè î÷èòå

тие на селските райони (ПРСР),
инвестиционната част, както и
Програмата по лозарство и ви-
нарство, секторните интервенции,
Програмата по пчеларство и много
законодателни ангажименти. В
Стратегическия план е заложена
визията на Европа,  която ние
трябва да постигнем, по отноше-
ние на селското стопанство", до-
пълни той.

Аграрният министър каза още,
че народните представители на
първо четене са одобрили внесе-
ните промени в Закона за подпо-
магане на земеделските произво-
дители, като актуализацията му е
послужила за законното въвеж-
дане на Стратегическия план. "То-
ва ще даде възможност земедел-
ските стопани и преработватели
от всички браншове да могат да
се възползват от европейската и
българската солидарност", комен-

тира още той. По думите му ра-
ботата по документа ще трябва
да продължи, да се преразглеж-
дат текстове, които да се адапти-
рат към българското законодател-
ство в следващите две години.
"Вярвам, че в редовния кабинет
ще има силен експертен екип,
който ще се справи с това пре-
дизвикателство", уточни той.

Явор Гечев отбеляза, че в кон-
текста на подпомагането за спра-
вяне с икономическите последици
Европа е длъжник на държавите
членки, особено на тези от по-
източна част. "Изключителната фи-
нансова подкрепа тази година,  в
размер на близо 1 млрд. лева, за-
ради Ковид пандемията и Украин-
ската помощ, е почти и само от
държавния бюджет. Единствено до-
пълнителната подкрепа от ПРСР, с
бюджет от около 60 млн. лева,
идва от Европа",  подчерта той.ç

Местното производство на по-
големи количества храни е важ-
но и това се доказва  особено в
период на кризи. Това каза ми-
нистърът на земеделието Явор Ге-
чев по време на конференция  "Аг-
росекторът в криза. Спешни мер-

ки", която е част от 16-ия коле-
ден форум от Националната кам-
пания "Да! На българската храна".
"Хранителната сигурност е крехко
нещо в съвременния свят. Видя се,
че доставките на храни не са то-
ва, което бяха. Не е екологично

Явор Гечев

За пореден път Министерст-
вото на земеделието не кани жур-
налисти при такива важни за бъл-
гарските земеделци проверки,
каквато е приключилата счето-
водна инспекция върху старата
ПРСР 2014-2020, извършена от
екип на Генерална дирекция "Зе-
меделие и развитие на селските
райони" (АГРИ) към Европейска-
та комисия. От ведомството от-
ново се ограничиха в нищо не-
казващо съобщение със "салон-
ни фрази" за това колко добре
сме приложили мерките от пос-
ледната програма за селските ра-
йони. Целта на този одит е да се
оцени прилагането на програма-
та и да се "минимизират риско-

Åâðîêîìèñèÿòà èçâúðøè ãîäèøåí îäèò íà áúëãàðñêàòà ÏÐÑÐ 2014 - 2020
вете от непостигането на цели-
те, заложени в нея", четем още
в прессъобщението.

Добре, че заместник-минис-
търът на земеделието Георги Съ-
бев има доблестта да не повта-
ря мантрата, която слушаме пос-
ледните 4 месеца от други пред-
ставители на агроведомството, за
това колко малко работело пре-
дишното правителство за навак-
сването на усвояването на сред-
ствата по ПРСР, а какви отлич-
ници имало в сегашния кабинет.
В изказването си Събев правил-
но обясни, че "наваксано беше
забавянето в обработката на про-
ектни предложения по ключови
мерки, за което допринесе, за

съжаление, политическата неста-
билност в страната. Все пак ра-
ботим по ключови инструменти
като инвестиционните и тези
свързани с Местните инициатив-
ни групи".

Очевидно, че евроексперти-
те са се интересували от начи-
на, по който се подпомага био-
логичното производство в стра-
ната, затова и родните чиновни-
ци са представили на експерти-
те от ЕК проект за Националния
план за развитие на биологич-
ното земеделие в България до
2030 г. "В плана са заложени
мерки и действия,  насърчаващи
създаването на нови  биологич-
ни площи и подобряване види-

мостта на биологичните продук-
ти у нас, отчитайки натрупания
опит от  прилагането на специа-
лизираната за отрасъла мярка за
периода 2014 - 2020 г.", се по-
сочва още в прессъобщението.

По време на срещата българ-
ското министерство и фонд "Зе-
меделие са представили и план
за намаляване на риска от авто-
матични отчисление на средст-
вата, според който към настоя-
щия момент не се очаква подоб-
но приспадане. С други думи, ек-
спертите силно се надяват Бъл-
гария да не загуби средства по
тази програма. Дали това ще ста-
не, ще разберем от доклада на
ЕК, който страната ни ще получи

най-рано след два месеца. По
време на посещението си у нас
одиторите от ГД АГРИ са посети-
ли и предприятие за преработка
на биологичен розов цвят и бил-
ки в старозагорското село Турия,
община Павел баня. То е сред
малкото български фирми, изна-
сящи биологичен розов цвят и
билки в цял свят, пише Синор.БГ.ç
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Èêîíîìèêàòà íè ñå çàáàâè ïðåç òðåòîòî
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Ситуацията на пазара на
горива е много непредвиди-
ма", коментира вчера пред
"Нова телевизия" Мартин Вла-
димиров, експерт в Центъра
за изследване на демокра-
цията. "Не знаем каква ще е
реалната реакция на пазари-
те както към тавана на цена-
та на руския нефт, така и към
налагането на ембаргото и
дали то ще е ефективно. Ед-
на от хипотезите е, че зара-
ди налагането на таван на це-
ните при вноса на руски пет-
рол най-вероятно ще има от-
ветна реакция на Русия и тя
може откаже да търгува с

Куп предложения за на-
маляване на данъци и по-го-
леми данъчни облекчения са
внесли в Народното събра-
ние политическите партии
покрай второто четене на за-
кона за удължаване дейст-
вието на тазгодишния бю-
джет и през 2023 г. Нито ед-
на от исканите данъчни про-
мени не е съпроводена с
разчети колко ще струва на
хазната. Не е ясно и как с
орязани данъчни приходи,
ако бъдат приети предложе-
нията, ще се покрият наме-
ренията на политическите си-
ли за по-големи разходи за
пенсии, заплати и помощи
догодина. Припомняме, че
служебният кабинет отказа
да представи нов бюджет и
внесе в парламента предло-
жение през 2023 г. да се из-
пълнява бюджетът за тази го-
дина, докато бъде излъчено
редовно правителство. Това
означава приходите и раз-
ходите да се запазят на ни-
вата от тази година, а бю-
джетният дефицит да не над-
вишава 6.1 млрд. лв.,пише
сайтът segabg.com.

Националната статистика реви-
зира леко нагоре ръста на брут-
ния вътрешен продукт (БВП) на
България за третото тримесечие.
Според НСИ през третото триме-
сечие БВП се е увеличил с 3,3%
(3,2% при предходната прогноза)
в сравнение с третото тримесе-
чие на 2021 г. на фона на сложна-
та политическата обстановка, ко-
ято обхвана страната през перио-
да, понижените оценки на редица
световни и европейски институции
за растежа през следващата го-
дина при по-оптимистични прогно-
зи за тази и очакванията на цент-
ралната банка за забавяне на ико-
номическата активност през вто-
ро полугодие. Това е най-бавният
растеж от първото тримесечие на
2021 г., като икономиката се сви
отчасти поради страничните ефек-
ти от войната в Украйна. Забави-
ха се както потреблението на до-
макинствата (3,3% спрямо 3,9%
през второто тримесечие), така и
правителствените разходи (7,7%
спрямо 10,3%), което бе очаквано

на фона на липсата на редовен
кабинет, политическата несигур-
ност и рокадите във властта. Ин-
вестициите в основен капитал про-
дължиха да намаляват (-6,1% спря-
мо -9,5%). Същевременно нетното
външно търсене допринесе поло-
жително за растежа, тъй като из-
носът (11,1% спрямо 8,5% през вто-
рото тримесечие) нарасна по-бър-
зо от вноса (9,3% спрямо 12,4%
през второто тримесечие).

Ръстът спрямо второто триме-
сечие на 2022 г. остава непроме-
нен - с 0,6% по сезонно изгладени
данни. Данните са в синхрон с
очакванията на повечето икономис-
ти за постепенно забавяне на тем-
па на растеж на българския БВП
паралелно с този в останалите дър-
жави от Европейския съюз.

Наскоро и Европейската коми-
сия предупреди, че високите енер-
гийни цени, намалялата покупател-
ната способност на домакинства-
та, по-слабата външна среда и по-
затегнатите условия на финанси-
ране заради растящите лихви ще

насочат повечето държави към ре-
цесия през последното тримесечие
на тази година. В прогнозата ? се
залага едва 0,3% ръст на европей-
ската икономика догодина с надеж-
да, че потапянето ще е кратко и
напролет повечето

През третото тримесечие брут-
ната добавена стойност (БДС) се
повишава с 3,1% на годишна база
и с 0,6% на тримесечна база (дан-
ните са предварителни и сезонно
изгладени). През третото тримесе-
чие на 2022 г. в номинално изра-
жение БВП възлиза на 44,959 млрд.
лв. по текущи цени, а  на човек от
населението1 се падат 6601 лв. от
стойностния обем на показателя.

Така и ревизираните данни по-
казват, че за периода между юли
и септември българската икономи-
ка е растяла с по-бавен темп на
фона на отчетените от НСИ в пър-
вата половина от годината ръсто-
ве от по 5%. Основният забавящ
фактор остава потреблението - не-
говият прираст се забавя и на го-
дишна база до 4,1%, което е очак-

вано на фона на високата инфла-
ция. През този период инфлация-
та се ускоряваше през всеки след-
ващ месец и през септември дос-
тигна до 18,7%, преди да се успо-
кои и да започне да отстъпва.

Високата инфлация натежава
върху частното потребление, но пот-
ребителското доверие се подобри
след първоначалния спад през
2022 г. Недостигът на работна ръка
е значителен, а безработицата ос-
тава ниска. Растежът на реалните
заплати се задържа, макар и с по-
бавни темпове - поради високото но-
минално увеличение на заплатите и
регулираните цени на енергията.

Все пак на фона на ЕС Бълга-
рия остава сред най-силно предс-
тавящите се икономики, но заба-
вената икономическа активност в
еврозоната неминуемо ще започ-
не да се пренася в страната. За-
сега обаче няма нито една прогно-
за от международна или места ин-
ституция, която да предвижда как-
вато и да е рецесия за страната в
базовия си сценарий. ç

Åêñïåðò: Ñèòóàöèÿòà íà ïàçàðà íà ãîðèâà å ìíîãî íåïðåäâèäèìà
клиенти, които се съобразя-
ват с тези изисквания. Тога-
ва реакцията на търговците
е да повишат цената на су-
ровия нефт, а оттам и на го-
ривата, но все още е рано
да се каже какво ще се слу-
чи", обясни Владимиров.

"Русия така или иначе
продава на 60 долара за ба-
рел. ОПЕК реши да задър-
жи производствените квоти
на същите равнища, с което
отказва да успокои пазара.
ОПЕК в момента работи в
доста силно сътрудничество
с Русия по тази тема", ко-
ментира още Владимиров.

Според него в момента це-
ните на горивата са се ус-
покоили.

Според Владимиров, ако
държавата забрани износа
на горива от рафинерията в
Бургас, "ще се стигне до шо-
ков спад на цените на гори-
вата". "Ако не затвори ра-
финерията, тя ще произвеж-
да много повече горива, от-
колкото са необходими на
местния пазар. Тоест паза-
рът ще се наводни с гори-
ва, а когато има повече
предлагане, отколкото тър-
сене, цената пада", комен-
тира Владимиров. ç

Ïàðòèè ñå íàäïðåâàðâàò äà ñâàëÿò äàíúöè áåç ðàç÷åòè
БСП първа даде заявка,

че независимо от ограниче-
нията на бюджетната рамка,
ще внесе между първо и вто-
ро четене промени в приход-
ната и разходната част на
удължения бюджет. Наред с
две преизчисления на пенси-
ите и значителен ръст на ми-
нималната заплата и възнаг-
ражденията на бюджетните
служители, левицата предла-
га въвеждане на необлагаем
доход от трудова дейност за
всички ненавършили 26 годи-
ни. Предлага се необлагае-
ми да бъдат и всички трудо-
ви доходи до линията на бед-
ност. За догодина правител-
ството определи линията на
бедност да е 504 лв.

"Продължаваме промяна-
та" надцаква с по-високи да-
нъчни облекчения за деца.
Сегашните 600 лв. отстъпка
от данъка върху дохода за ед-
но дете се предлага да ско-
чат до 900 лв., за две деца -
до 1800 лв., а за три и пове-
че 2700 лв. За дете с увреж-
дания предложението е да-
нъчното облекчение да се по-
виши от 1200 на 1800 лв.

Друго предложение на ПП
е да се фиксира в Закона за
корпоративното подоходно
облагане таван на ваучерите
за храна, които може да бъ-
дат получавани на месец,  ра-
вен на 25% от минималната
заплата. Ако се приеме мини-
мална заплата от 850 лв. през
2023 г., това означава вауче-
ри за храна до 212 лв. В мо-
мента таванът е 200 лв. на ме-
сец, като сумата се опреде-
ля всяка година със Закона
за държавния бюджет. "Вау-
черите за храна са един от
най-успешните механизми за
повишаване на покупателна-
та способност на работещи-
те. Трайното увеличаване на
стойността им и обвързване-
то им като процент от мини-
малната работна заплата е
ефективна мярка, която об-
лекчава работодателите и из-
светлява икономиката, тъй ка-
то върху тези пари не се пла-
щат данъци и осигуровки", по-
сочват в мотивите си от ПП.

Няколко партии настояват
ниската ставка от 9% ДДС,
въведена за ресторантските
и кетъринг услуги в ковид пан-

демията, да продължи да дей-
ства и догодина. Според БСП
тя трябва да се прилага до
средата на 2023 г., докогато
е разписано действието на
0% ДДС за хляб и 9% за пар-
но и газ. ПП обаче смята, че
ресторантьорският бизнес е
най-засегнатият от двете го-
дини пандемия от коронави-
рус, а след това и от ускоре-
ната инфлация, породена от
войната в Украйна. Затова
формацията предлага 9%-на-
та ставка за ресторантите да
продължи да действа през ця-
лата 2023 г.

"Възраждане" предлагат
10%-ният данък печалба да
падне на 5% за малките и
микрофирмите. Предложе-
нието им не е съпроводено
с мотиви, нито с разчети
колко.

Сред предложените да-

нъчни промени не всички за
сваляне на налози и данъч-
ни облекчения. ДПС и ПП,
например, предлагат иден-
тични тестове в Закона за
корпоративното подоходно
облагане, с които се въвеж-
да допълнително облагане на
частните производители и
търговци на електроенергия.
Предвижда се още тази го-
дини - от 1 декември, те да
превеждат отчисления от пе-
чалбата си във фонд "Сигур-
ност на електроенергийната
система", които да се изпол-
зват за компенсиране на
разходите за ток на небито-
вите потребители. През та-
зи година само държавните
енергийни дружества пре-
веждаха отчисления от
свръхпечалбите си във фонд
СЕС, откъдето се финанси-
раха компенсациите на не-
битовите потребители. В про-
ектопредложенията ДПС и
ПП подробно разписват как
да се определят вноските
във фонда на отделните ви-
дове производители и тър-
говци на електроенергия.
Предвижда се този нов на-
лог да действа до средата
на 2023 г. ç
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Уважаеми читатели, продължаваме рубриката „130 кооперативни следи“, в която Ви запознаваме с любопитни факти от коопера-
тивната история, които разказват за присъствието на кооперациите в живота на хората. Днес ще Ви разкажем за кооперативното
движение в община Мездра, чието начало е поставено със Земеделческата Спестовно-Заемателна каса в с. Типченица.

130 кооперативни следи в българската история

119.
Типченската Земеделческа Спестовно-Заемателна каса
и кооперативното дело в община Мездра

Началото на кооперативното
дело в община Мездра е поста-
вено на 25 февруари 1907 г.,
когато в с. Типченица се осно-
вава Земеделческа Спестовно-
Заемателна каса (по-късно пот-
ребителна кооперация "Пчела")
- първата в Искърския край и
общо четвърта във Врачанско,
след тези в селата Синьо бър-
до, Вировско и Тишевица. Нейни
учредители са 76 привържени-
ци на кооперативната идея от
планинското селище, което по
това време има повече от 1500
жители. Главните "виновници" за
появата на типченската Каса са
тогавашните народни учители Ге-
орги Кръстев, Йордан Кръстев и
Стоян Ив. Чорбанов. Първият е
избран за председател на Кон-
тролния съвет, а Чорбанов - за
член на Контролния съвет. За
бързото развитие на коопера-
цията допринася много и Петър
Калчев, бивш банков чиновник
при Българска земеделска бан-
ка - клон Враца.

В първия Управителен съ-
вет влизат председателят Ни-
кола Вунчев - касиер-делово-
дителят Коцо Братинов и чле-
новете Кръстю Стоянов, свеще-
ник Петър Х. Иванчов, Атанас
Петков и Георги Стоянов. В Кон-
тролния съвет са избрани Ге-
орги Кръстев - председател, и
членове - Стоян Ив. Чорбанов,
Петко Тодоров, Петко Григоров
и Панталей Попов.

Уставът на Спестовно-Заема-
телната каса е утвърден от Вра-
чанския окръжен съд на 14 май
1907 г., обявлението за регист-
рацията й е публикувано в "Дър-
жавен вестник" същата година.

Основни дейности на Каса-
та са кредитиране на нейните
членове, влогонабиране, общи
продажби, доставка и преработ-
ка. Кооперацията подпомага с
кредити строежа на частни къ-
щи в популярния тогава анг-
лийски архитектурен стил.

През 1915 г. отваря врати
кооперативен магазин с пръв
магазинер Косто Лишков, кой-
то по време на войните е сме-
нен от Петко Григоров. Сдру-
жението изкупува пашкули,
грозде, сливи, орехи, облаго-
родени лозови пръчки, ябъл-
ки, круши, яйца, мед, птици и
др. Типченските сливи дости-
гат до пазарите в столицата, а
типченското грозде - чак до
Лондон, Мюнхен и скандинав-
ските страни. Бубарите от се-
лото участват в Парижкия па-
наир, а славата на пипиниерс-

Дирекция "КООП
медии и реклама"

виз: "Единъ за всички - всички
за единъ".

През 1937 г., под ръководст-
вото на Петко Йотов, е създаде-
на младежка кооперативна група.

Земеделческата Спестовно-За-
емателна каса сменя името си на
Потребителна кооперация "Пчела".

През 1948 г. е завършен но-
вият кооперативен дом, който
първоначално служи за мандра,
склад за напитки и касапница, а
по-късно в него се настаняват
канцелариите на ТКЗС-то и на
кооперацията. Разкрит е магазин
за конфекция.

От 1957 г. започва да функ-
ционира кооперативна фурна с
пръв хлебар Цветко Лалов.

При уедряването на коопера-
циите у нас през 1978 г., заедно
с останалите кооперации в ра-
йона, "Пчела" се влива в Градс-

ка потребителна кооперация "Нар-
кооп" - Мездра, наследник на ко-
ято днес е Потребителна коопе-
рация "Труд". В края на 1989 г.
кооперацията има 311 членове,
към нея работят три търговски
магазина и два обекта за об-
ществено хранене.

През първите три десетилетия
на миналия век в Мездренския
край са създадени още 30 коо-
перативни сдружения: ПК "Братс-
тво" с. Долна Кремена (1907), Зе-
меделческо спестовно-заемно дру-
жество "Взаимност" с. Лютидол,
Земеделческо спестовно-заемно
дружество "Трудолюбие" с. Руска
Бела, Земеделческо спестовно-за-
емно дружество с. Лютиброд, Кре-
дитна кооперация "Пробуда" с. Мо-
равица (1908), Земеделческо

Участници в общогодишното събрание на Районен
кооперативен синдикат - Мездра, 19 април 1924 г.

Основатели на кооперацията в с. Долна Кремена,
Врачанско, 1908 г.

Устав на Земледелческа Спестовно-Заемателна каса
(Потребителна кооперация "Пчела") -

с. Типченица, Врачанско, 1907 г.

бително дружество "Медна"
с. Елисейна и Земеделско спес-
товно-заемно дружество "Орало"
с. Горна Бешовица (1919), Ра-
йонен кооперативен синдикат
"Искър" с. Мездра (1920), Кре-
дитно кооперативно сдружение
"Популярна банка" с. Мездра и
Кредитно кооперативно дружес-
тво "Сила" с. Оселна (1923), Кре-
дитна кооперация "Подем" с. Дол-
на Кремена и Каменоделна ТПК
"Врачански камък" с. Мездра
(1930), Горска трудово произ-
водителна кооперация "Ржана"
с. Оселна (1931), Кредитна ко-
операция "Солидарност" с. Ца-
коница и Кредитна кооперация
‚Съгласие" с. Старо село (1931),
Маслодайна ТПК "Орел" с. Мез-
дра (1931), Кредитна коопера-
ция "Косматица" с. Кален (1935),
Районна потребителна коопера-
ция "Искърски плод" с. Мездра
(1936), Кредитно кооперативно
сдружение "Труд" с. Крапец
(1937).

На 3 юли 1989 г., на съв-
местно заседание на Управител-
ния и на Контролния съвет на
Потребителна кооперация гр.
Мездра, е решено тя да бъде
пререгистрирана в Потребител-
на кооперация "Труд". Това се
случва с решение на Врачанс-
кия окръжен съд от 13 юли
1989 г.

В продължение на 17 г. пред-
седател на Управителния съвет
на кооперацията е учителят То-
мо Дилов, а касиер-деловоди-
тел в рамките на десетилетие -
Марин Кузманов. Заслужили
дейци са още бъдещият депу-
тат земеделец Иван Кожухаров
и дългогодишните касиер-дело-
водители Кръстю Иванов и Иван
Йорданов.

В 115-годишната история на
кооперативното движение в об-
щина Мездра са организирани
три големи чествания. На 8 но-
ември (Димитровден по старс-
тил) 1937 г., събора на Типче-
ница, е отбелязана 30-годиш-
нината от основаването на Пот-
ребителна кооперация "Пчела",
на която присъства проф. Гро-
зю Диков - председател на Об-
щия съюз на българските зе-
меделски кооперации. През де-
кември 1987 г. в Мездра е чес-
твана 80-годишнината, а през
ноември 2007 г. - 100-годиш-
нината на кооперативното дело
в Мездренско.

спестовно-заемно дружество "За-
щита" с. Боденец (1909), Кредит-
но потребително дружество "Тър-
жище" с. Старо село (1910), Ра-
йонен съюз на земеделските ко-
операции с. (дн. град) Мездра и
Кооперативно-земеделческо спес-
товно заемно дружество "Пробу-
да" с. Дърманци (1911), Земедел-
ческо спестовно-заемно дружес-
тво "Напредък" с. Ребърково и Зе-
меделческо спестовно-заемно дру-
жество с. Зверино (1912), Спес-
товно-заемно дружество "Селянин"
с. Игнатица (1913), кооперация
"Светлина" с. Лик (1914), Работ-
ническо потребителна кооперация
"Напред" с. Мездра, Земеделчес-
ко-кооперативно-потребително
сдружение "Земеделец" с. Влаш-
ко село (днес с. Царевец), Земе-
делски кредитен синдикат с. Гор-
на Кремена, Кооперативно потре-

твото в селото се разнася из
цяла България.

През следващите десетилетия
Касата бързо се разраства: след
1909 г. в нея членуват вече 135
селски стопани, през 1921 г. -
266, а през 1940 г. - 214.

От 1911 г. кооперацията об-
работва колективно демонстратив-
на овощна градина, а през 1925
г. е построена плодосушилня с че-
тири пещи за печене на сливи,
открива казан за варене на ра-
кия и произвежда мармалад.

От 1932 г. се открива коопе-
ративна варница, мандра и касап-
ски отдел. През 30-те години ко-
операцията изработва траверси и
открива собствен склад на гара
Ребърково, а от 1938 г. организи-
ра продажба на десертно грозде в
чужбина и билкосъбиране.

През 1929 г., съвместно с
местното кметство, в центъра на
Типченица е построена двуетаж-
на сграда, върху фасадата на ко-
ято е изписан мускетарският де-
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Напоследък често се на-
помнят мъдрите думи на
видни европейски държав-
ници по отношенията с Ру-
сия. Още през 19-и век гер-
манският канцлер Бисмарк,
учейки се от историята, е
завещавал никога да не се
воюва срещу Русия. Гово-
ри се, че нашият цар Фер-
динанд навремето също е
настоявал България нико-
га да не воюва срещу Ру-
сия.

При изключително слож-
ни условия през 40-те годи-
ни на миналия век, в раз-
гара на Втората световна
война, въпреки отчаяния на-
тиск на Хитлер след обра-
та във военните действия на
Източния фронт и загубени-
те битки със съветската ар-
мия пред Москва, в Сталин-
град и на Курската дъга, цар
Борис III за пореден път от-
каза да изпрати български
войски да воюват срещу
Червената армия, въпреки
че България беше вече се
присъединила към Тройния
съюз (Берлин, Рим и Токио).
Дълги години съм работил
във Виена и съм посеща-
вал двореца Белведере и
мястото в самия център на
стария град Виена, където
Богдан Филов и други най-
високопоставени български
политици са подписвали с
германците ангажиращи
България държавни доку-
менти, посрещани с бурни
овации от тогавашния бъл-
гарски парламент. Дори в
разгара на Втората светов-
на война дипломатически-
те отношения между Бълга-
рия и Съветския съюз бяха
запазени. Можете ли да си
представите каква твърдост
и находчивост са били нуж-
ни тогава на българските уп-
равници, за да устоят на от-
чаяния немски натиск за на-
шето пряко участие във вой-
ната срещу Съветския съ-
юз.

Цар Борис III може би е
платил със здравето и
живота си за твърдия
си отказ да изпрати
наши войски да воюват
срещу съветската
армия.

Можете ли да си предс-
тавите какъв отчаян натиск
е оказвал Хитлер върху не-
го за изпращане на българ-
ска армия на Източния
фронт, виждайки че губи

Çàâèíàãè â Åâðîïà, íî íèêîãà
ñðåùó Ðóñèÿ!
Îò Ðóñèÿ ñìå ïîëó÷èëè ìíîãî ïîâå÷å äîáðèíè,
îòêîëêîòî íåïðèÿòíîñòè. Ðàâíîñìåòêàòà
îò îòíîøåíèÿòà íè ñúñ Çàïàäà å îáðàòíà -
ïîëó÷èëè ñìå ìíîãî ïîâå÷å íåïðèÿòíîñòè

войната. И то при положе-
ние че повечето източно- и
западноевропейски държа-
ви бяха вече изпратили по
50 - 100 - 200 - 300 и повече
хиляди свои военни да во-
юват срещу Съветския съ-
юз. И бяха подчинили сво-
ите икономики изцяло на
войната. Десетки хиляди ру-
мънски военни, например
воюваха заедно с немците
срещу Сталинград. Факти-
чески цяла Европа воюва-
ше срещу Съветския съюз.
На този фон при настоящи-
те далеч по-меки общи по-
литически условия сегашни-
те български управници са
жалки нищожества. При да-
леч по-малък натиск върху
нас сегашните български
управници доброволно
предлагат услугите си дори
за още по-твърда политика
на НАТО и на ЕС срещу Ру-
сия. Даже се престарават
повече от някои западно-
европейски държави. Жал-
ко, че сега ни управляват
такива безволеви и късог-
леди същества, които доб-
роволно поставят абстрак-
тните евро-атлантически ин-
тереси пред националните
интереси на България. Не
умеят да се учат и от гъвка-
вата политика на съседна
Турция, на Сърбия, на Унга-
рия, Австрия и на други ев-
ропейски страни.

В Народното събрание
обаче се набра мнозинст-
во, което може би ще взе-
ме решение за изпращане
на леко и тежко оръжие на
Украйна. И това се прави
сега при далеч по-леки по-
литически и военни условия
за България, в сравнение с
тези през Втората светов-
на война. Прави се от ГЕРБ,
които по време на 10 - 12-
годишното си управление у
нас не направиха почти ни-
що за модернизиране въо-
ръженията на нашата ар-
мия. А сега искат от малко-
то и в голямата си част ос-
тарели 30 - 40-годишни въо-
ръжения, с които разпола-
гаме, да предоставяме на
Украйна за незабавно из-
ползване, уж срещу неси-
гурна замяна в неопреде-
лено бъдеще с нови запад-
ни образци. България сега
няма достатъчно оръжия за
собствената си отбрана и
ако даде нещо на Украйна,
означава да оголи собстве-
ната си отбрана за неопре-
делено дълго време. А по-
вероятно е нищо да не по-

лучим в замяна от запад-
ните страни. И най-важно-
то е, че скромната ни дос-
тавка на оръжие ще оголи
нашата отбрана, без да про-
мени нищо на украинските
бойни полета.

Доставянето на оръжие,
ремонтът на военна техни-
ка, обучението на военен
персонал, даването на опе-
ративна военна информа-
ция, икономическата, хума-
нитарната и медицинската
помощ и други наши воен-
ни услуги на едната от во-
юващите страни означават
пряка подкрепа на съответ-
ната страна. В нашия слу-
чай това означава катего-
рично присъединяване на
България към Украйна във
войната й срещу Русия.

Ако в миналото отноше-
нията на Полша, Румъния,
на скандинавските и на при-
балтийските страни с Русия
са били противоречиви, на-
шите отношения с Русия са
били винаги приятелски. А
сегашна

Полша побърза да
забрави, че Съветският
съюз пожертва 600
хиляди свои синове за
освобождението от
германска окупация,

до самия край на Втората
световна война през 1945
г. До такава степен, че ако
Русия не беше ни освобо-
дила от турско робство в
1878 г., ако не беше ни по-
магала през десетилетията
и ако не беше нейната зак-
рилническа политика над
нас през последните 150 го-
дини, България едва ли ще-
ше да я има сега на евро-
пейската карта.

Ако се върнем 150 - 200
години назад и направим
сравнителна оценка на от-
ношенията ни със Запада и
с Русия, установяваме, че от
Русия сме получили много
повече добрини, отколкото
неприятности. Равносметка-
та от отношенията ни със За-
пада е обратна - получили
сме много повече неприят-
ности. Това се дължи на об-
щия ни цивилизационен из-
бор с Русия, общата рели-
гия, общата азбука, сходния
език, общите или сходни на-
ционални интереси.

Ние живеем в сложни
времена, на политически
силно ветровито място на
Балканите, а сме малка,

слаба държава. Бъдещето
може да ни поднесе много
неприятни изненади. Сами
не можем да се защитава-
ме като държава от сери-
озни външни опасности.
Нуждаем се от сигурни доб-
ри отношения с големи и
силни приятелски държави
от изток или запад, на чия-
то помощ, при нужда мо-
жем да разчитаме. Истори-
ческият баланс за послед-
ните 150 години показва, че
можем да разчитаме глав-
но на Русия. Западът вина-
ги е бил срещу нас. Като
се започне от Берлинската
конференция през лятото
на 1878 г., която анулира
проекта за Санстефанска
България. И повтаря също-
то сега в сложните ни от-
ношения с Македония.

Хладнокръвният геостра-
тегически баланс за насто-
ящето и бъдещето на реги-
оналната ни национална си-
гурност показва, че можем
да очакваме неприятни из-
ненади от 100-милионна Тур-
ция и от други съседни стра-
ни. За това ни напомнят ре-
дица публикации на видни
турски стратегически анали-
затори. В съвременните тур-
ски интелектуални среди
има все по-мощни настро-
ения за поне частично въз-
становяване на някогашно-
то величие на Османската
империя.

При евентуален серио-
зен бъдещ политически (не
военен) конфликт на наци-
онални интереси между
България и Турция, откъде
можем да разчитаме на по-
мощ в защита на нашите
фундаментални национални
интереси: от Запада (Аме-
рика и ЕС) или от Изтока
(Русия)? Историческият
опит ни показва.

Западът ще ни помогне
толкова, колкото по-
могна на Гърция и
Кипър срещу нахлува-
нето на Турция в Кипър
в 1974 г.

По-вероятно е Америка
и Западна Европа да подк-
репят Турция, защото тя е

голяма и силна държава,
част от Г-20, с ключово стра-
тегическо разположение
между Европа, Азия и Аф-
рика, където се срещат три
континента и две световни
религии. През Турция мина-
ват много важни суровин-
ни, демографски, енергий-
ни, транспортни, телекому-
никационни и други канали.
Стратегическа е близостта
й до суперважния Суецки
канал, открит през 1869 го-
дина т. е. 9 години преди
освобождението ни от тур-
ско робство. Геостратеги-
ческата важност на Турция
е много по-голяма от наша-
та. Стратегическите интере-
си на Запада ще държат
сметка за това. Ние няма
на кого да разчитаме, ос-
вен на скромните си сили.
Остава ни да разчитаме от-
ново на себе си. И на Ру-
сия, ако възстановим ста-
рото си приятелство с нея.

Както споменах по-горе,
намираме се на силно вет-
ровито геостратегическо
място и се нуждаем от мо-
гъщи и искрени приятели. А
с настоящата си сервилна
прозападна политика загу-
бихме Русия - единствения
могъщ приятел, който имах-
ме. Главна настояща стра-
тегическа задача във вън-
шната ни политика сега е
да възстановим това дове-
рие и приятелство, което
имахме с Русия. За съжа-
ление, с настоящата си тес-
ногръда политика ние про-
дължаваме да влошаваме
отношенията си с Русия.

При такова наше прия-
телство с Русия от много
десетилетия ще бъде край-
но нелогично сега да се
държим враждебно с нея,
като Полша, Румъния или
прибалтийските държави.
Това би било фундаментал-
на историческа грешка!
Оцелели сме тук 1330 годи-
ни. Съдбата на България
през следващите 1330 годи-
ни ще зависи от възстано-
вяването на приятелските
ни отношения с Русия.

Проф. Иван АНГЕЛОВ
От "Клуб 24 май"

(Със съкращения, заглавието
е на ЗЕМЯ)
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достоен труд за жизнена и прос-
перираща нация; справедливо
преразпределение на благата
чрез нова данъчна система; ико-
номическо развитие на базата на
национални икономически прио-
ритети, формулирани в условия-
та на консенсус, подкрепени от
държавата; енергийна и нацио-
нална сигурност за България. Раз-
витие на газопреносната мрежа,
ядрената и зелена енергетики;
справедлив Зелен преход; бор-
ба с демографската катастрофа
с всички икономически и поли-
тически мерки; укрепване на бъл-
гарската държавност.

Всичко това е прекрасно. Са-
мо че въпреки привлекателните
точки от манифеста, добрите по-
желания, позитивните изявления
и напоителното медийно отразя-
ване, негативните реакции са те-
зи, които преобладават в соци-
алните мрежи, наложили се като
агората на "гласа народен". Прос-
то защото политиката отдавна е
изчезнала от обществените въз-
приятия като дейност по въплъ-
щаване на идеи и програми, осъ-
ществявана от отдадени на доб-
рата крайна цел лица. Призмата
е обратната. Политическите дей-
ци и техните ходове във времето
и пространството са на преден
план, а загубилото вяра в чиято
и да било безкористност и чест-
ност общество не се съмнява,
че всичко, предприемано от тях,
е продиктувано само от личен ин-
терес, прикрит зад оръфания па-
раван на лицемерни идеи и прог-
рами. Доверието в политическа-
та класа като цяло е сринато,
независимо дали става дума за
нейното ляво или дясно крило.
Но това особено разрушително
отеква именно вляво, защото по
самия си генезис левицата би
трябвало да е пространството, в
което се отстояват социални пра-
ва и справедливост, равенство,
солидарност, другарство, етика,
саможертвеност, алтруизъм - а
колко често някой е съзирал та-
кива неща в българското така на-
речено ляво?

Ето защо и стремежите на
участниците в кръглата маса на
29 ноември накратко бяха раз-
четени от доста значителна част
от публиката така: на всичко са
готови, само да се уредят с де-
путатски места. Дали такова
обобщение е справедливо или не,
е отделен въпрос. Но е факт, че
това се открои като доминира-
що отношение към проявата - и
е най-малкото повод за разми-
съл. Също както и въпросът - има
ли все още мост, който да може
да се хвърли между конферент-
ните зали и обезверения и ожес-
точен народ? И дали въобще мост
е средството, или трябва да се
търси стълба за спускане в оня
мрачен трап, в който са прину-
дени да оцеляват толкова много

Къдринка КЪДРИНОВА

Липсата на адекватна лява
сила в страната с най-драстич-
на бедност и социални неравен-
ства в ЕС вече отдавна се забе-
лязва и се усеща болезнено ка-
то проблем от цялото ни общес-
тво, принудено да подскача на
един десен крак в обръча от
стегнали го кризи. Да не гово-
рим за левите избиратели, мно-
го от които вече не гласуват, за-
щото не се чувстват представе-
ни от наличните формации, оп-
ределящи се като леви, начело
с ниновистката БСП. Оттам и за-
силеният медиен интерес, с кой-
то бе отразена състоялата се на
29 ноември в зала 7 на НДК
кръгла маса "Лява България -
идеи, политики, единение".

След като стана ясно, че дис-
кусията е все още само опозна-
вателен обмен на мнения и те-
първа работни групи ще обсъж-
дат що е то ляво обединение и
има ли почва у нас, непробива-
емият обществен скептицизъм
тикна събитието в графата "раз-
местване на леглата в левия бар-
дак". А оптимистите, надяващи се,
че все пак започва пробуждане
за реалността, която крещи за
необходимостта от активна и
ефективна левица в бедна Бъл-
гария, застрашена иначе от са-
моубийствено срутване, остана-
ха в малцинство.

Разбира се, предварително
беше ясно, че една такава кон-
султационна среща между орга-
низации, партии, движения и
идейни платформи, било отцепи-
ли се от БСП, било дисидентст-
ващи вътре или около нея, няма
как да роди изведнъж магическа
формула за съживяване на ле-
вицата и за ефективен единен ляв
фронт, за какъвто упорито се го-
вори. Но инициаторът на сбир-
ката - членуващият в Национал-
ния съвет на БСП и критичен към
настоящото ръководство на соц-
партията Костадин Паскалев, все
пак може да е доволен, че поне
се състоя някакъв лишен от неп-
римиримост разговор между хо-
ра, някои от които доскоро не
можеха да се гледат. Та дори бе
приет и нещо като манифест с
основните акценти, около които
да се гради декларираният стре-
меж към евентуално бъдещо ля-
во единение и които наистина мо-
гат да бъдат подкрепени от все-
ки ляв човек.

Ето ги тези акценти: Бълга-
рия - фактор на мира, сигурност-
та и сътрудничеството на Балка-
ните и в Черноморския регион;
образование и наука за жизне-
но солидарно общество на сво-
бодни и просветени граждани;
общодостъпно здравеопазване;

тано" 20: "Всички участници през
годините по един или друг начин
са били свързани с БСП едноз-
начно. В качеството си на пред-
седатели на тези партии също са
се отърквали в БСП, под форма-
та на коалиционни партньорст-
ва, депутатства. В крайна сметка
тези наши партньорства не са из-
държали проверката на времето
по простата причина - с този тип
партии винаги разговорът опира
до листи, водачи, избираеми мес-
та, а не за политика. Това е и
причината с тях в момента да
тичаме в различни писти".

Различни? Ако е така, както
казва, пистата е една и съща.
Защото и в Ниновистката секта
също не става дума за друго, ос-
вен за листи, водачи, избираеми
места, плюс евентуални постове
в държавната администрация. И
това е основният проблем. Било
по линия на моралната състав-
ляваща, било в идеен план, за
редовия български гражданин е
доста неразбираемо с какво точ-
но се различават помежду си и
с БСП всички тези спорещи уж
за лявото хора, освен, че в ня-
какъв момент са влезли в неп-
римирими лични противоречия.
Обективен факт е, например, че
никоя от произлезлите от БСП
формации не се разполага вля-
во от нея. Всичките са или с ней-
ната социалдемократическа ори-
ентация, или клонят към либера-
лизма. С аморфен все още про-
фил е и появилата се наскоро
Лява платформа "Прогрес", чии-
то представители, ако въобще бя-
ха там, изобщо не се чуха на
Кръглата маса.

В същото време впечатление
прави доста категоричният тон на
финалното обобщение в обръще-
нието-манифест, прието от учас-
тниците в кръглата маса: "Бълга-
рия - страна с огромни неравен-
ства и бедност, има остра необ-
ходимост от разгръщането на ши-
роко ляво движение и от ради-
кална лява платформа". Тепърва
ще наблюдаваме с какво съдър-
жание ще се изпълва тази кате-
горичност и радикалност, тъй не-
познати за доминиращия соцтон
в родната действителност. Или
няма да се изпълва…

Със съкращения
Подзаглавието е на ЗЕМЯ

оставени на произвола на съд-
бата хора? Осъзнава ли се кол-
ко е наложително "слизането при
народа", ако се афишираш като
ляв политик? Ама слизане, не
просто като си махнеш вратов-
ръзката, облечеш яке, обуеш гу-
мени ботуши и се снимаш с ко-
зички. Тези неща и Корнелия Ни-
нова ги умее. А слизане като неп-
рестанен, откровен и открит до
болезненост разговор за всич-
ко сбъркано в живота ни. И
ежедневно, ежечасно доказва-
не, падане и ставане, бродене в
неизбродното, упорито и усърд-
но връщане на доверието на хо-
рата във възможността на доб-
рото. Отвлечени понятия? Уто-
пия? Някъде по света и до днес
вярват, че социализмът е уто-
пия, но от онези, които осмис-
лят съществуването и без които
то не си струва. Но да, много са
и онези, които се наричат соци-
алисти, а най обичат да говорят
за прагматизъм. И от този раз-
нороден "мат'рял" трябва да се
гради единение?…

Сред участниците в събитие-
то на 29-и бяха бившият прези-
дент Георги Първанов, лидерите
на партия АБВ Румен Петков, на
"Движение 21" Татяна Дончева,
на "Изправи се, България" Мая
Манолова, на "Нормална държа-
ва" Георги Кадиев, на "Българска
социалдемокрация" Александър
Томов, на партия МИР Симеон
Славчев и др.

БСП също бе представена, но
от вътрешни дисиденти. Наред
със споменатия Костадин Паска-
лев, се включиха и представите-
ли на идейнополитическото обе-
динение в БСП Платформа "Со-
циализъм XXI век" като Георги Пи-
рински, Валери Жаблянов, Ана
Пиринска и др.

На кръглата маса бе и Свет-
лана Шаренкова, издател на в.
"Земя". Дойде и Кирил Добрев, в
когото някои от включилите се в
дискусията видяха фактор на ра-
зединение, вместо на единение.

Впрочем още при обявяване-
то, че предстои въпросната кръг-
ла маса, откъм "Позитано" 20 бя-
ха отправени коментари, откро-
вено неглижиращи посланията й
за единение. Нинова дори нап-
раво призова излезлите някога
от БСП дейци, отдавна оформи-
ли свои отделни партии, "да се

върнат" обратно в нейното лоно
- и това било то, единението. Та-
тяна Дончева остро реагира, че
не за това са правили отделни
партии, та сега да се връщат от-
ново под крилото на БСП. Ней-
ното мнение, изразено в теле-
визионно интервю, е, че едине-
нието на означава дори коали-
ция с БСП, а "един голям субект
вляво - нов, който да може да
формулира нова програма, нови
задачи, да лансира нови лица и
заедно с някои стари да върнем
лявото пространство на левите
хора". Дончева също така смята,
че при сегашното ръководство на
БСП не може да се търси ляво
обединение с тази партия.

Но пък други от участвалите
в кръглата маса, като Румен Пет-
ков и Георги Кадиев, мислят дру-
гояче. Петков дори определи ка-
то "непочтено" внушението, че
първо са необходими промени и
реформи в БСП, и едва след то-
ва може да започнат обедини-
телни процеси вляво. Кадиев до-
бави, че без БСП лявото обеди-
нение ще бъде слабо.

Георги Първанов сякаш се
опита да събере различните глед-
ни точки ведно - хем се обяви
за "силна коалиция", хем призо-
ва "да направим качествено нов
субект, който да е работещ, кой-
то да е печеливш и който да е
перспективен", хем изтъкна, че
лявото обединение трябва да
включва и БСП, без да пропусне
да напомни на канещата обрат-
но Нинова, че заедно с други ини-
циатори на АБВ навремето е бил
изключен от "столетницата", а не
си е тръгнал сам.

Разбира се, реакцията на
официалната БСП след Кръглата
маса беше в унисон с още пре-
ди това зададения от председа-
телката тон на неглижиране.
"Много шум за нищо", обяви
оценката си по партийната теле-
визия зам.-председателят Атанас
Зафиров. Според него дори не
било станало ясно какъв е сми-
сълът на тази среща. "За мен то-
ва беше сбирка на т. нар. вът-
решнопартийна опозиция, която
търсеше легитимация на своето
съществуване", отсъди Зафиров.
Той ловко употреби скептичните
нагласи сред масовата публика,
които вече споменахме, за да я
погъделичка с тезите на "Пози-

Ùå ñïå÷åëÿò ëè îáùåñòâåíîòî
äîâåðèå ðàäåòåëèòå çà
åäèíåíèå íà ëåâèöàòà

Участниците във форума ще търсят пътища за единение на левите хора в България

Êðèçàòà âëÿâî è àïåëúò çà åäèíåíèå:
ðàçìåñòâàíå íà ëåãëàòà èëè ñúáóæäàíå
çà ðåàëíîñòòà

Êðèçàòà âëÿâî è àïåëúò çà åäèíåíèå:
ðàçìåñòâàíå íà ëåãëàòà èëè ñúáóæäàíå
çà ðåàëíîñòòà
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Дъглас МАКГРЕГЪР**

Политическите и военни
лидери на нацията, които
обвързаха Америка във вой-
ни по избор във Виетнам,
на Балканите, Афганистан и
Ирак, правеха това, защо-
то по принцип бяха убеде-
ни, че тези войни ще бъдат
кратки и категорични.

Американските прези-
денти, президентски съвет-
ници и висшите военни ли-
дери никога не са се за-
мисляли, че националната
стратегия, ако изобщо има
такава, се състои в избяг-
ване на конфликти, освен
ако страната не е нападна-
та и принудена да се бие.

Последната жертва на
това мислене е Украйна.
Без да имат критичен за-
дълбочен и всеобхватен
анализ на руската нацио-
нална мощ и стратегически
интереси, американските
висши военни и политичес-
ките им шефове виждаха
Русия през тясно фокуси-
рана оптика, която увели-
чаваше силите на Съедине-
ните щати и Украйна, но иг-
норираше стратегическите
предимства на Русия - ней-
ната географска необятност,
почти неизчерпаемите при-
родни ресурси, високата
сплотеност на обществото
и военноиндустриалния ка-
пацитет бързо да разраст-
ва военната си мощ.

Украйна сега е военна
зона, подложена на също-
то отношение, което воен-
ните сили на Съединените
щати приложиха на Япония
и Германия по време на
Втората световна война,
във Виетнам през 60-те го-
дини и в Ирак в продълже-
ние на десетилетия.

Електрически мрежи,
транспортни мрежи, кому-
никационна инфраструкту-
ра, производство на гори-
ва и складове за боепри-
паси са систематично уни-
щожавани. Милиони укра-
инци продължават да бягат
от военната зона в търсе-
не на сигурност, а последс-
твията за европейските об-
щества и икономики са зло-
вещи.

Êàðòàãåíñêèÿò ìèð* íà Âàøèíãòîí
ñå ñáëúñêâà ñ ðåàëíîñòòà
Àäìèíèñòðàöèÿòà íà Áàéäúí îòêàçâà äà êàæå èñòèíàòà, ÷å Óêðàéíà
íå ïå÷åëè è íÿìà äà ñïå÷åëè òàçè âîéíà

В това време админист-
рацията на Байдън многок-
ратно извършва непростим
за демократичното общес-
тво грях, отказвайки да ка-
же на американския народ
истината, че Украйна не пе-
чели и няма да спечели та-
зи война. Истина, която е е
точно обратна на популяр-
ния в западните медии на-
ратив за "украинската по-
беда", блокиращ всяка про-
тиворечаща му информа-
ция. Месеците на тежки ук-
раински жертви в резултат
на серия безсмислени ата-
ки срещу руската отбрана
в южната част на Украйна
застрашително отслабиха
украинските сили.

Очаквано, европейските
членове на НАТО, които но-
сят най-тежките последици
от войната върху своите об-
щества и икономики,

стават все по-разоча-
ровани от украинската
прокси война

на Вашингтон. Европей-
ските народи открито пос-
тавят под въпрос достовер-
ността на твърденията в пре-
сата относно руската стра-
на и американските цели в
Европа. Притокът на мили-
они бежанци от Украйна, на-
ред с комбинацията от тър-
говските спорове, печалба-
та на САЩ от продажба на
оръжие и високите цени на
енергията, обръщат общес-
твеното мнение на европей-
ците срещу войната на Ва-
шингтон и срещу НАТО.

Русия също претърпя
трансформация. В първите
години от мандата на Путин
като президент руските въ-
оръжени сили бяха органи-
зирани, обучавани и оборуд-
вани най-вече за отбрана на
националната територия. Но
провеждането на Специал-
ната военна операция в Ук-
райна демонстрира неадек-
ватността на този подход за
руската национална сигур-
ност в 21-ви век.

Първоначалната фаза на
СВО беше тясна операция
с конкретно предназначение
и ограничени цели. Най-важ-
ната точка беше, че Москва
никога не е имала намере-
ния да прави нещо повече,
освен да убеди Киев и Ва-
шингтон, че ще се бие, за
да не допусне Украйна да
влезе в НАТО, както и да
спре продължаващото мал-
третиране на руснаци в Ук-
райна. СВО обаче беше ос-
нована на недействителни
предположения и беше
прекратена. Оказа се, че ог-
раниченият характер на

СВО постигна резултат, про-
тивоположен на този, кой-
то Москва желаеше, създа-
вайки впечатлението за сла-
бост, вместо за сила.

След като основните
очаквания за готовността
на Вашингтон за прегово-
ри и компромиси не се оп-
равдаха, Путин нареди на
военното командване да
разработи нови планове на
действие с нови цели: пър-
во, да смаже украинския
враг; второ, да отстрани
всякакво съмнение у Ва-
шингтон и европейските ръ-
ководства, че Русия ще въз-
станови мира само при ней-
ните условия; и трето, да
създаде ново териториално
статукво, оразмерено спря-
мо нуждите на национална-
та сигурност на Русия.

След изготвянето и одоб-
рението на новия план, пре-
зидентът Путин даде съгла-
сие за операция с иконо-
мия на силите, така че да
защити руските териториал-
ни завоевания с минимал-
ни сили, докато нужните ре-
сурси, способности и вой-
скови части бъдат събрани
за решителни действия. Пу-
тин също така назначи нов
главнокомандващ, ген. Сер-
гей Суровикин, висш офи-
цер, който разбира мисия-
та и притежава нагласата
за успешното й постигане.

Настъпващата
офанзивна фаза
на конфликта

ще даде представа за фор-
миращите се нови руски си-
ли и бъдещите им способ-
ности. По време на писа-
нето на този материал 540
000 руски бойни войски се
събират в Южна Украйна,
Западна Русия и Беларус.
Броят им продължава да се
увеличава, като вече включ-
ва 1000 ракетни артилерий-
ски системи, хиляди такти-

чески балистични оръдия,
крилати ракети и дронове,
плюс 5000 бронирани бой-
ни машини, в това число по-
не 1500 танка, стотици пи-
лотирани щурмови самоле-
ти, хеликоптери и бомбар-
дировачи. Тази нова сила
няма нищо общо с руската
армия, която настъпи пре-
ди девет месеца, на 24 фев-
руари 2022 година.

Вече е възможно да се
прогнозира, че новите рус-
ки въоръжени сили, които ще
се създадат от опита на вой-
ната в Украйна, ще бъдат
предназначени за провежда-
нето на стратегически реша-
ващи операции. Създадени-
те по този начин руски сили
вероятно ще вземат вдъхно-
вението си от структурата и
оперативната рамка, препо-
ръчани в труда на генерал-
полковник Махмуд Гареев,
"Ако утре започне война?
Очертания на бъдещия въо-
ръжен конфликт". Новото во-
енно образувание ще се със-
тои от далеч по-многоброй-
ни налични сили, които са в
състояние да провеждат ре-
шителни операции със срав-
нително кратко предизвес-
тие, с минимални подкреп-
ления и подготовки.

С други думи, в края на
конфликта Вашингтон ще е
принудил руската държава
да изгради отново военната
си мощ - точно обратното на
фаталното отслабване, кое-
то Вашингтон целеше, пое-
майки курса си на военна
конфронтация с Москва.

Нито едно от тези пос-
ледствия не би трябвало да
изненадва някого във Ва-
шингтон. Още с речта на
Байдън във Варшава, с ко-
ято ефективно се искаше
смяна на режима в Моск-
ва, стана ясно, че адми-
нистрацията на Байдън от-
казва да гледа на външна-
та политика като на стра-
тегия.

Като глупав генерал,
който настоява
да брани всеки
сантиметър земя

до последния човек, прези-
дентът Байдън потвърди ре-
шимостта на Съединените
щати да се противопоста-
вят на Русия, както и по-
тенциално на всяка страна,
която отказва да се съоб-
разява с лицемерните де-
мократични стандарти на
глобализма, независимо от
цената за американския на-
род, както по отношение на
сигурността му, така и на
неговия просперитет.

Речта на Байдън във Вар-
шава беше нажежена от
емоции и затънала в идео-
логията на морализаторския
глобализъм, популярен във
Вашингтон, Лондон, Париж
и Берлин. Но за Москва та-
зи реч беше равносилна на
картагенски план за мир.

Принципът на Байдън да
не се взимат заложници при
воденето на външната поли-
тика на Съединените щати
означава, че последствията
от предстоящата фаза на
войната не само ще унищо-
жат украинската държава. Те
ще унищожат също и пос-
ледните останки от следво-
енния либерален ред и ще
произведат драматична про-
мяна на властта и влияние-
то в цяла Европа и особено
в Берлин - на отдалечаване
от Вашингтон по посока на
Москва и отчасти на Пекин.

**Дъглас Макгрегър е
полковник от запаса, бивш
съветник на Секретаря по
отбраната в администра-
цията на Тръмп, ветеран
от войните с множество
отличия и автор на пет
книги.

*Картагенски мир - на-
лагане на изключително бру-
тален мир, чиито условия
имат за цел трайно да оса-
катят губещата страна.
Понятието идва от мирни-
те условия, наложени от
Римската република на Кар-
таген след края на Пуничес-
ките войни - б. пр.

От "Гласове"
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ски влака вчера сутринта близо
до Барселона са ранени около

150 души. Повечето пътници са
се отървали с малки наранява-

ния. В сутрешния час пик
крайградските влакове обикно-
вено са пълни и има и много

правостоящи. Повечето пътници
са със синини по ръцете и
краката, написа в Туитър

службата за гражданска защита.
Не е ясно какво е причинило

злополуката, която е станала на
гара Монкада и Рейшак, северно

от Барселона.

Снимки Интернет

г.:

До ранните часове
вчера продължиха сблъсъците
между протестиращите и поли-
цията в Солун и Атина преди по-
лицията да възстанови спокой-
ствието. Единият протест беше
свикан, след като полицай прос-
треля момче от ромски произ-
ход, а другият беше посветен на
годишнина от убийство на мла-
деж. Части за борба с безреди-
ците охраняват районите, насе-
лени с роми. Все още момчето,
простреляно от полицай, е в
тежко състояние. Напрежение-
то расте и от изказване на ад-
воката на семейството на мла-
дежа, че срещу него е стреляно
в гръб и това е "опит за убийс-
тво" с елементи на расизъм. Де-
сет полицаи са ранени и са нас-
танени в болница без опасност
за живота. Срещу тях е стреля-
но с ловно оръжие от разгневе-
ните групи, съобщават от поли-
цията и допълват, че са аресту-
вани 19 души за хулигански про-
яви по време на другата демон-
страция в памет на младеж, убит
преди 14 години в Атина.
Кралят
на Нидерландия Вилем-Алексан-
дър нареди да бъде направено
независимо проучване на роля-
та на кралското семейство в ко-
лониалното минало на страна-
та. Трима нидерландски истори-
ци и експерт по правата на чо-
века ще проведат разследване-
то, което се предвижда да про-
дължи три години и да обхване
периода от края на 16-ти век
до "постколониалното" настоя-
ще. Очаква се този месец пра-
вителството на Нидерландия да
се извини за своята роля в роб-
ството по време на колониал-
ното минало на страната и да
предостави около 200 млн. ев-
ро за фонд за насърчаване на
информираността за ролята на
колониалната сила в робството
и 27 млн. евро за откриване на
музей на робството. Миналата
година консултативна експерт-
на група препоръча правителст-
вото да признае трансатланти-
ческата търговия с роби от 17-
ти до 19-ти век за престъпле-
ние срещу човечеството.
Талибанските власти
екзекутираха вчера афганиста-
нец, осъден за убийството на
друг мъж, което е първата пуб-
лична екзекуция откакто бивши-
те бунтовници овладяха Афганис-
тан миналата година. В съобще-
ние на говорител се подчертава
намеренията на новите управ-
ници на Афганистан да продъл-
жат твърдолинейната политика,
прилагана откакто поеха управ-
лението на страната през август
2021 г., и да се придържат към
своето тълкуване на ислямско-
то право шериат. Екзекуцията
беше извършена в западната
провинция Фарах пред стотици
зрители и много висши талибан-
ски служители, включително от
столицата Кабул, според висо-
копоставения говорител на пра-
вителството на талибаните За-
биула Муджахид. Решението за
изпълнение на наказанието бе-
ше "взето много внимателно",
каза Муджахид, след като бе
одобрено от три от най-висши-
те съдилища в страната и вър-
ховния лидер на талибаните мол-
ла Хайбатула Ахунзада. Екзеку-
тираният, идентифициран като
Таджмир от провинция Херат, е
бил осъден за убийството на
мъж преди пет години и за краж-
бата на мотоциклета и мобил-
ния му телефон и бил направил
самопризнания.

Турски опозиционен де-
путат е хоспитализиран след
сбиване в парламента, до
което се стигнало в хода на
бурни дебати за бюджета за
следващата година, преда-
де Епицентър.

Според турски медии Хю-
сейн Орс, депутат от севе-
роизточната черноморска
Трабзон, е бил ударен в гла-
вата и откаран в интензив-
но отделение. Той е бил уда-
рен от член на управлява-
щата "Партия на справедли-

Òóðñêè äåïóòàòè ñå ñáèõà
çàðàäè áþäæåòà

Екоактивисти заляха вчера с боя входа на операта "Ла Скала" в Милано,
а отговорност за протестния акт пое движението "Последно поколение".
Полицията съобщи, че по случая са задържани петима души. За снощи
беше насрочено откриването на новия сезон с операта "Борис Годунов"
на руския композитор Модест Мусоргски. Очакваше се да присъстват
италианският президент Серджо Матарела, премиерът Джордже Мелони,
както и ръководителят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Изборът, направен
преди 3 години, на руската опера надделя въпреки критиките заради
конфликта в Украйна. По този повод кметът на Милано Джузепе Сала

каза, че "ако човек не иска да подкрепя политиката на една държава, не
означава да се заличи нейната култура".

востта и развитието" на пре-
зидента Реджеп  Ердоган. От
партията засега не са ко-
ментирали информацията.
Частната информационна
агенция DHA съобщи, че Орс
страда от сърдечни пробле-
ми и е настанен в интензив-
но отделени като предпаз-
на мярка. "Това е ден на
срам за турския парламент
и за тези, които извършиха
това нападение", каза гово-
рителят на партията Курсат
Зорлу. ç

Властите в Русия
обмислят три варианта за
отговор на въвеждането
от страните от Г-7 и ЕС на
таван на цените за вноса
на руски петрол, съобща-
ва руският "Ведомости",
цитиран от БНР.

Първият вариант е
пълна забрана за продаж-
ба на петрол на държави,
подкрепили ограничение-
то, вкл. ако купуват суро-
вини от Русия не директ-
но, а чрез страни посред-
ници. Вторият -  забрана
за износ по договори,
които включват условие
за таван на цената, неза-
висимо коя страна е
получател. Третият вари-
ант, който се разглежда, е
въвеждането на така
наречената индикативна
цена, т.е. определяне на
максимална отстъпка за
руския петрол Urals спря-
мо референтния сорт
Brent, като с увеличаване
на отстъпката продажбите
ще бъдат забранени.
Според източник на
"Ведомости" към момента
нито един от тези вариан-
ти не е одобрен, възмож-
ни са други алтернативи
или комбинация от тях.

Агенция Блумбърг пък

Ìîñêâà îáìèñëÿ 3 âàðèàíòà çà îòãîâîð
íà òàâàíà íà öåíèòå çà ðóñêè ïåòðîë
Áëèíêúí: ÑÀÙ íå ïîìàãàò íà Óêðàéíà è íå ÿ íàñúð÷àâàò
äà íàíàñÿ óäàðè íà òåðèòîðèÿòà íà Ðóñèÿ

съобщи, че Русия също
така обмисля определяне-
то на долна гранична цена
за своите международни
продажби на петрол.
Москва може или да
наложи фиксирана цена
за руските барели суров
петрол, или да определи
максимални отстъпки
спрямо международните
показатели, на които те
могат да бъдат продадени.

САЩ нито са насърча-
вали, нито са оказвали
помощ на украинците за
нанасяне на удари на
територията на Русия,
заяви държавният секре-
тар на САЩ Антъни Блин-
кън, но той отново затвър-
ди решимостта на Вашинг-
тон да се увери, че Киев
разполага с необходимото
оборудване, за да се
защитава, предадоха
Ройтерс и БТА. Трето
руско летище беше подпа-
лено във вторник от удар
на дрон, ден след като
Украйна демонстрира
очевидно нова способност
да прониква на стотици
километри навътре в
руското въздушно прост-
ранство с нападения
срещу две руски военно-
въздушни бази. Киев не

пое пряка отговорност за
ударите, но въпреки това
ги приветства. Американс-
ките законодатели одоб-
риха помощ от 800 млн.
долара за Украйна в
сферата на сигурността за
догодина.

От своя страна Русия е
нанесла при вчерашните
ракетни удари трайни
щети по енергийната
инфраструктура в области-

те Киев, Виница и Одеса
в Централна и Южна
Украйна.

Продължават боевете в
Донецка и Луганска
област. Украинският
президент Володимир
Зеленски потвърди реши-
мостта си да отвоюва
двата областни центъра,
които бяха завзети от
сепаратисти преди 8
години. ç

Американското сп."Тайм" обяви украинския президент Володимир
Зеленски и духа на Украйна за "Личност на годината" за 2022 г.

Според редакторите на списанието Зеленски е имал най-глобалното
влияние през отминаващата година, като е ръководил Украйна в

нейната защита от руската инвазия
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Илюстрация Интернет
Салах Абдеслам и четирима други подсъдими по делото за атентатите на 22

март 2016 г. в Брюксел (32-ма убити и 198 ранени) напуснаха вчера
сутринта съдебната зала в белгийската столица в знак на протест срещу

начина, по който са били транспортирани от затвора до съда. "Всичко, което
искаме, е да говорим и да се защитаваме", заяви подсъдимият Али ел Хадад

Асуфи, срещу когото има обвинения, че е оказвал логистична помощ на
извършителите на атентатите в Брюксел, при който загинаха 32-ма души.

Подсъдимите Салах Абдеслам, Мохамед Абрини, Осама Крайем и Суфиян Аяри
вече бяха осъдени във Франция във връзка с участието си в атентатите на

13 ноември 2015 г. в Париж. Подсъдимите твърдят, че при транспортирането
са им слагани превръзки на очите и е била пускана "сатанинска" музика.

Европейската комисия пред-
стави вчера предложение за ав-
томатично признаване на роди-
телството, установено от някоя
от държавите в ЕС. Целта е да
бъдат защитени правата на око-
ло 2 млн. деца, поясни на прес-
конференция еврокомисарят по
правосъдието Дидие Рейндерс.

Той посочи, че предложение-
то засяга правата на свободно пъ-
туване в ЕС на децата и техните
родители, както и правото на нас-
ледство. Засега европейските пра-
вила не предвиждат признаване-
то на права, присъдени според
национално законодателство на
една държава от ЕС в друга, до-
бави той. По неговите думи в ня-
кои държави от ЕС правата на де-
цата са засегнати, ако родители-
те са еднополови. Еврокомисарят
отбеляза, че отделните държави
от ЕС имат различно законода-
телство по отношение на приз-
наването на родителството.

ÅÊ ïðåäëàãà àâòîìàòè÷íî ïðèçíàâàíå
íà ðîäèòåëñòâîòî, óñòàíîâåíî
â íÿêîÿ äúðæàâà îò ÅÑ

Рейндерс поясни, че ЕК пред-
лага общо европейско законо-
дателство за защита на правата
на децата в подобни случаи.
Предлага се страните от ЕС да
прилагат законодателството по
тези въпроси на държавата, къ-
дето живее постоянно родилка-
та. Предлагаме да се признава
автоматично родителството, ус-
тановено в друга държава от ЕС,
допълни еврокомисарят. По не-
говите думи предложението пред-
полага да не може да се поста-
новява отказ от признаване на
родителство само защото детето
е отглеждано от еднополова
двойка. ЕК предлага също общо-
европейски формуляр на свиде-
телство за раждане, който да бъ-
де на разположение на родите-
лите на всички езици на ЕС. Тези
документи ще бъдат издавани от
държавите, установили родител-
ството и се предвижда да бъдат
признавани навсякъде в ЕС. ç

 Германската полиция из-
върши вчера мащабни арес-
ти срещу терористична гру-
па, която планирала да сва-
ли правителството. 25-има ду-
ши са арестувани, а на 52-ма
са повдигнати обвинения за
опит за въоръжен преврат.

Разследващите нанесоха
удар в ранните часове на сут-
ринта: специални полицейс-
ки части нахлуваха в домо-
вете на обвиняемите, арес-
туваха 25-има души и извър-
шиха мащабни претърсвания.
3000 агенти на специалните
части от федералните и щат-
ските правителства претър-

Ïîëèöèÿòà
ðàçáè
êðàéíîäÿñíà
òåðîðèñòè÷íà
ãðóïà, êîÿòî
èìàëà çà öåë äà
ñúçäàäå äúðæàâà
ïî ìîäåëà íà
Ðàéõà îò 1871 ã.

сиха повече от 130 обекта в
няколко федерални провин-
ции.

Федералната прокуратура
е повдигнала вече обвинение
за създаването на терорис-
тична организация, която да
премахне конституционния
ред на Федерална републи-
ка Германия и да създаде
държава по модела на Гер-
манския райх от 1871 г. Те-
рористите планирали наред
с други неща да щурмуват
сградата на Райхстага, да
предизвикат условия, подоб-
ни на гражданска война, ка-
то атакуват електроснабдява-

нето, и да свалят федерал-
ното правителство, за да взе-
мат властта. Твърди се, че
за момента на "превземане-
то" вече са избрани хора за
важни министерски постове.
Водещи следователи опреде-
лят операцията срещу група-
та като безпрецедентна. Тъй
като значителна част от гру-
пата се състои от бивши вой-
ници на Бундесвера и НВА
(Националната народна ар-
мия на ГДР), а сред тях има
хора със специална военна
подготовка, групата се смя-
та за особено опасна. Сред
обвинените има съдийка от

71-годишен "дребен" аристократ, описан като принц Хайнрих XIII, е бил
централна фигура в плановете на групата крайнодесни и бивши военни,
която се е подготвила да щурмува сградата на Райхстага и да завземе
властта. Според федералните прокурори той е един от двамата предпо-
лагаеми водачи сред арестуваните в 11 германски провинции 25 души.

Берлин и бивш депутат от
"Алтернатива за Германия".

Федералната прокуратура
разследва подозрение за съз-
даване на терористична ор-
ганизация.  Като помагач е
посочен "руски държавен слу-
жител, наречен Виталия Б.",
пише "Билд". Руското посол-
ство в Берлин вчера отрече
да поддържа връзки с край-
нодесни терористични групи-
ровки в Германия, предаде
БНР. "Руското посолство в
Германия обръща внимание
на факта, че руски диплома-
тически и консулски учреж-
дения в Германия не поддър-

жат контакти с представите-
ли на терористични групиров-
ки или други нелегални орга-
низации", се казва в изявле-
нието на мисията. Властите
подозират Виталия Б. в опи-
ти да направи контакт между
предполагаемия лидер на гру-
пировката и руски официал-
ни лица. Няма индикации, че
тези опити са били успешни.
От Кремъл вчера определи-
ха арестите като "вътрешен
въпрос за Германия". ç
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Незадоволителни
резултати и
конфликти са в
основата на
раздялата с
Желко Копич

Óâîëíèõà òðåíüîðà
íà Áîòåâ (Ïëîâäèâ)

Ботев (Пловдив) прек-
рати предсрочно догово-
ра на треньора Желко
Копич, обяви официални-
ят сайт на "канарчетата".
45-годишният хърватин
пое Ботев през август. По
време на работата на
хърватския специалист
отборът изигра 14 мача в
Първа лига, в които
записа 6 победи, 7 загуби
и едно равенство. "Жъл-
то-черните" отпаднаха на
1/8-финалите на Kупата
на България след пораже-
ние от Славия.

Незадоволителните
резултати на отбора,
както и конфликти в
треньорския щаб са
причината за предсрочно-
то прекратяване на дого-
вора на Копич. Задачите,
които бяха поставени на
специалиста, не са изпъл-
нени, обявиха още плов-
дивчани.

В същото време увол-
неният Желко Копич

излезе с официално
обръщение на профила си
в "Инстаграм". 45-годиш-
ният хърватин пожела на
"канарчетата" и феновете

на отбора късмет и весе-
ли празници. "Дойде
краят на моя период в
Ботев (Пд). Дойдох в
клуба, за да помогна да

се оттласне от последно-
то място и да се постиг-
нат добри резултати.
Заедно успяхме да реали-
зираме целта. Изкачихме
се от 16-о на десето
място, спечелвайки 19
точки в 14 мача и постиг-
нахме голова разлика от
24:17. Искам да благодаря
на цялото семейство на
Ботев. Пожелавам на
клуба, на играчите и
феновете бъдещи успехи и
щастливо посрещане на
предстоящите празници
на гражданите на Бълга-
рия", написа Копич в
социалната мрежа.

Български треньор ще
поеме Ботев (Пд) до дни,
твърди "Пловдивнюз".
Собственикът Антон Зинга-
ревич е решил тотално да
промени политиката на
клуба. Бизнесменът насто-
явал предимно български
щаб да води отбора. Със
сигурност от настоящия
екип остават треньорът
на вратарите Делян
Илиев, както и кондици-
онният треньор Тодор
Георгиев. ç

Ñàøà Èëè÷ äàâà øàíñ íà
ìëàäîöè â çèìíàòà ïîäãîòîâêà

Треньорът на Испания
Луис Енрике пое отговор-
ност за отпадането на от-
бора от Световното пър-
венство в Катар. Ла Фу-
рия загуби на дузпи с 0:3
от Мароко (0:0 в редов-
ното време и продължени-
ята) и допълни, че е дово-
лен от играта на своите.

"Нямахме инициативата?
Вие изобщо бяхте ли на ста-
диона, гледахте ли мача?
Доминирахме, създадохме
положения, но не можахме
да ги превърнем в гол. Кон-
тролирахме мача в средата
на терена. Да, съгласен съм,
че можехме да създадем по-
вече положения, можехме
да бъдем по-ефективни в
последния етап, но се изп-
равихме срещу много де-
фанзивен футбол от отбо-
ра на Мароко. Аз съм пове-
че от доволен от моите фут-
болисти, те следваха инст-
рукциите ми точно-на 99%",
заяви Луис Енрике пред
Ройтерс.

"Много съм доволен от
състава, не бих го проме-
нил, ако имах възможност.
Ако има човек, който е от-
говорен за този резултат,
това съм аз. Мога само да

Ñåëåêöèîíåðúò íà Èñïàíèÿ
äîâîëåí, âúïðåêè ôèàñêîòî â Êàòàð

Няколко млади футболисти от дубли-
ращия тим на ЦСКА ще проведат зимна
подготовка под ръководството на треньо-
ра Саша Илич. Със сигурност двама от

поздравя играчите си за то-
ва как се държаха, как се
раздадоха. Разбира се, че
сме разочаровани, имахме
силна подкрепа от фенове-
те, но не можахме да отго-
ворим с победа", допълни
селекционерът.

Специалистът отбеляза,
че все още не е решил да-
ли ще продължи да работи
в националния отбор на Ис-

Желко Копич изрази несъгласие с мотивите, с които бе уволнен от
треньорския пост в Ботев

Õàëô  íà Ëåâñêè
íà ïðåãîâîðè
â Ìàí÷åñòúð

От стр. 1
От "Герена" твърдят, че Сити

Груп са доволни от последната
година на Кръстев и ще му пред-
ложат удължаване на контрак-
та. През настоящия сезон в Пър-
ва лига Кръстев има в актива
си 17 мача, в които записа пет
гола и три асистенции.

В същото време треньорс-
кият щаб на Левски не е оста-
нал доволен от представянето
на последния новопривлечен иг-
рач в отбора Абдулахи Шеху. Ни-
герийският национал подписа
със "сините" на 16 септември,
но не успя да се утвърди на "Ге-
рена". Освен това Шеху взима
една от най-големите заплати в
клуба. Според запознати той по-
лучава по 9000 евро на месец.
До момента е взел участие в 9
мача на Левски - 8 за първенс-
тво и един за Купата.

През зимата е вероятно да
се стигне и до раздяла с вра-
таря Николай Михайлов. 34-го-
дишният страж беше забит на
пейката след отпадането от
малтийския Хамрун Спартанс в
евротурнирите. Вместо него на
вратата застана младият Пла-
мен Андреев. През този сезон
Михайлов участва в седем ма-
ча. Той има договор до лятото
на 2024 г., след като препод-
писа с клуба през месец май.
Очаква се сега раздялата да е
по взаимно съгласие. ç

тях ще са 17-годишните Росен Маринов и
Илиан Антонов. Защитникът Маринов бе
част и от лятната подготовка на ЦСКА, ка-
то дори взе участие в контролите с Грой-
тер Фюрт и Каматен в Австрия. Контузия
обаче го принуди да напусне лагера в ал-
пийската страна преждевременно.

С представителния отбор на ЦСКА, как-
то и през есента, ще продължи да се готви
и 17-годишният вратар Алекс Божев, кой-
то бе включен при мъжете още през май
2021-а, когато бе едва на 15. За него това
ще е общо четвърта подготовка с първия
тим.

Защитникът на ЦСКА Християн Петров
подписа нов тригодишен договор с "черве-
ните", съобщават от клуба. През послед-
ния полусезон 21-годишният футболист бе-
ляза скок в развитието си и се превърна в
един от ключовите играчи в отбора.

Очаква се от "Армията" съвсем скоро
да обявят плановете си за зимния лагер,
като почти сигурно "червените" ще се гот-
вят в турския курорт Белек.ç

Ñîçîïîë ñå ðàçäåëè ñúñ ñèíà
íà Âèëè Âóöîâ è îùå äâàìà

Созопол с раздели с още трима фут-
болисти, потвърдиха от втородивизионния
клуб. Това са Кристиян Парашкевов, Пе-
тър Вуцов и Тодор Петков.

22-годишният халф Петър Вуцов е по-
големият син на ексцентричния треньор
Вили Вуцов. "Клубът им благодари за свър-
шената работа и пожелава успех в след-
ващите ги предизвикателства. "Небесно-
сините" се разделят по взаимно съгласие
с тримата", се казва в съобщението на

пания: "В момента не мога
да ви отговоря, защото ре-
шението не зависи само от
мен. Договорът ми е към
края си, но съм щастлив да
работя с отбора, с федера-
цията, която много ме под-
крепя. Разбира се, имам
нужда от време да помис-
ля, да разбера какво ще е
добро за мен и за отбора."ç

52-годишният Луис Енрике пое цялата отговорност за
фиаското на Испания на Мондиал 2022

черноморския клуб.
До момента Созопол прекрати догово-

рите на  общо четирима футболисти, вклю-
чително и Тома Ушагелов, но привлече но-
ви трима - Джоб Окпаначи (нападател от
Нигерия), Емануил Манев (халф) и Живко
Петков (централен нападател). "Небесноси-
ните" продължават да работят по селекция-
та, като се очаква движение да има и в
двете посоки - както входящи, така и изхо-
дящи трансфери.ç

Саша Илич

На стр.13
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Гонсало Рамош заби хеттрик във вратата на Швейцария и стана новата
звезда на Португалия

Португалия изнесе
истинска лекция и разби
Швейцария с 6:1 в послед-
ния 1/8-финален сблъсък
на световното първенство
в Катар. Голямата новина
дойде още час преди
срещата, когато стана
ясно, че звездата на
"мореплавателите" Кристи-
ано Роналдо остава на
скамейката. Това се случи
за първи път от 14 години.
Според специалистите
това е било наказанието
на треньора  на Португа-
лия заради гневна реак-
ция на звездата при
смяната в последния
двубой на тима в групите -
1:2 срещу Южна Корея.

В отсъствието на Ро-
налдо блесна 21-годишни-
ят Гонсало Рамош, който
записа първия хеттрик на
Мондиала в Катар и откри
головата си сметка в 17-
ата минута след силен и
много прецизен удар в
горния десен ъгъл (1:0).
Вместо да вкара, Швейца-
рия получи втори гол в 33-
тата минута, когато Пепе
бе изпуснат и с глава се
разписа за 2:0. С това 39-
годишният бранител стана
най-възрастният европеец

Ïîðòóãàëèÿ ðàçãðîìè Øâåéöàðèÿ
ñ 6:1 è å íà ÷åòâúðòôèíàë

21-годишният Гонсало Рамош записа първия хеттрик на Мондиала  и откри головата си сметка

Нападателят на
Португалия Кристиано
Роналдо отново из-
ползва профила си в
Инстаграм, за да спо-
дели мнението си за
мача срещу Швейца-
рия на 1/8-финала на
световното първенст-
во. Той поздрави от-
бора за прекрасното
му представяне и по-
бедата с 6:1. "Неверо-
ятен ден за Португа-
лия, исторически ре-
зултат в най-големия
турнир във футбола.
Луксозно представяне
от отбор, съставен от
младост и талант. Ти-
мът заслужава позд-
равления. Мечтата ни
е жива! Ще се борим
докрай! Давай, Порту-
галия!", написа Ронал-
до.

Португалската звез-
да се прибра в събле-
калнята веднага след
края на мача с Швей-
цария и не празнува
успеха на терена за-
едно със своите съот-
борници и феновете.
Напрежението в лаге-
ра на португалския на-
ционален отбор се по-
качва с всеки изминал
ден, а Кристиано Ро-
налдо обяви война на
треньора си Фернан-

Ñàãàòà ñ Êðèñòèàíî Ðîíàëäî
ïðîäúëæàâà

до Сантош. След като
открито показа недо-
волството си от смяна
в 65-ата минута срещу
Южна Корея (1:2), Ро-
налдо бе оставен на
пейката и поигра едва
четвърт час срещу
Швейцария (6:1). Нак-
рая звездата демонст-
ративно напусна тере-
на, оставяйки съотбор-
ниците си и треньора
Сантош сами с фено-
вете.

Вчера нападателят
трябваше да тренира с
резервите на тима, но
вместо това остана
във фитнеса с титуля-
рите при победата над
Швейцария. Роналдо
продължава да няма
гол в елиминации на
световни първенства и
изостава по попадения
на Мондиали от леген-
дата Еузебио, което
обяснява огромното
му желание да играе
и бележи във всеки
мач.

Следващата среща
на португалците на
Мондиала в Катар е на
10 декември (събота)
срещу Мароко, като не
е изключено и там Ро-
налдо да не започне
като титуляр заради
великолепното предс-

тавяне на заместника
му Гонсало Рамош.

В същото време Ро-
налдо отрече да се е
съгласил да се присъ-
едини към отбора от
Саудитска Арабия ал
Насър, пише агенция
ДПА.  Португалецът е
свободен агент, след
като прекрати догово-
ра си с английския
Манчестър Юнайтед
през миналия месец.
Според разпростране-
ните информации, пор-
тугалецът се е догово-
рил с Ал Насър за впе-
чатляващата дума от
200 милиона евро на
сезон, но 37-годишни-
ят футболист заяви
след победата на Пор-
тугалия над Швейца-
рия на Мондиал 2022,
че това не е вярно. По-
питан за трансфера,
Кристиано Роналдо ка-
за кратко пред репор-
тери: "Не, не е вярно."

Той бе цитиран от
португалския вестник
"Рекорд" да коментира
състоянието на бра-
зилската футболна ле-
генда Пеле. "Надявам
се да се подобри. На-
шият крал трябва да се
пребори. Това е всич-
ко, което искаме", са
думите на Роналдо. ç

с гол на елиминации
световни финали.

Втората част започна
по великолепен начин за
Португалия и Гонсало
Рамош направи преднина-
та на тима си класическа
(3:0) в 50-ата минута.
Само няколко минути след
това Рафаел Герейро
увеличи преднината на
своя отбор - 4:0. Швейца-
рия върна един гол в 58-
ата минута, когато Манеул
Аканджи бе освен сам на
далечната греда (4:1).
Португалия обаче не
остави нещата така и
направи резултата 5:1 в
67-ата минута за хеттрик
на Гонсало Рамош.

Четвърт час преди края
звездата на Португалия
Кристиано Роналдо се
появи в игра и малко след
това имаше възможност
да стреля от фаул, но
прати топката в стената.
Десет минути след като
влезе в игра, Роналдо
вкара топката във вратата
на Швейцария, но сигнал
за засада отмени попаде-
нието му. В продължение-
то резервата Рафаел Леао
оформи крайното 6:1 с
удар в далечния ъгъл.

Така Португалия ще
срещне в сблъсък за
място на полуфиналите
Мароко.

На другия ден след
успеха на "мореплаватели-
те" световните медии
отделиха специално
внимание на новия герой
Гонсало Рамош, който
"взриви" Мондиала, като
излезе титуляр вместо
Кристиано Роналдо и заби
хеттрик във вратата на
Швейцария. "Не зная
какво да ви кажа. Три
гола в първия ми мач като
титуляр за националния
отбор. Това не е за вярва-
не. Дори не знаех, че съм
в основния състав", заяви
Рамош след мача.

И разбира се, дойде
въпросът за Роналдо.
"Криш общува с мен така,
както с всички. Той е
нашият капитан. Винаги е
готов да помогне", отсече
младокът.

До елиминациите на
световното Гонсало имаше
10 игрови минути - 2
срещу Гана, 8 срещу
Уругвай, а двубоят срещу
Република Корея изгледа
от пейката. За да стане
първият от времето на

Еузебио, който вкарва
повече от един гол в един
мач от елиминациите на
световно първенство.

Гонсало е висок 185 см.
Роден е в Олян, в южната
част на Португалия. Син е
на бившия играч на "Фа-
рензе" Мануел Рамош.
Баща му бе крило в един
от средните отбори в
средата на 20-и век. А
синът му признава, че
никога не го е виждал да
играе. "Но той ме накара
да се влюбя във футбола",
обяснява Рамош-младши.

На 13 години Гонсало

Рамош е привлечен в
академията на Бенфика.
През сезон 2018/2019 стига
до финала на юношеската
лига на УЕФА, като става
голмайстор на турнира,
като в елиминациите три
пъти записва по два гола,
включително и на загубе-
ния от Реал (Мадрид)
финал с 2:3. През 2019 г. е
в състава за европейското
за юноши до 19 години и
вкарва 4 гола в три мача.
След две години, на евро-
пейското за младежи до 21
г. е резерва, но бележи в
1/4-финала срещу Италия. ç

Крал Мохамед VI шокира всич-
ки в Мароко, след като излезе да
празнува заедно с феновете побе-
дата на националния отбор над Ис-
пания след дузпи на осминафина-
лите на Мондиал 2022. Кралят пър-
во се обади лично на играчите, за
да ги поздрави за успеха, а след
това се качи на бронираната си
лимузина и се присъедини към шес-
твието на запалянковците по ули-
ците на столицата Рабат.

Мохамед VI беше облечен с фла-
нелка на националния отбор и раз-
вяваше знамето на Мароко през
отворения прозорец на лимузина-
та, с което наруши основни прави-
ла за сигурността си, наложени от
неговата охрана.

Мароко поднесе огромна изне-

Кралят на Мароко Мохамед VI  (на малката снимка) излезе да празнува заедно
с феновете по улиците на Рабат

Êðàëÿò íà Ìàðîêî ïðàçíóâà óñïåõà
íàä Èñïàíèÿ çàåäíî ñ ôåíîâåòå

нада на Мондиала, след като изх-
върли Испания с 3:0 при дузпите
(0:0 в редовното време и продъл-
женията) в 1/8-финал на Светов-
ното в Катар. Африканският тим в
следващата фаза ще срещне Пор-
тугалия.

Вратарят на Мароко Боно се
превърна в герой за тима си и след
удар в гредата на Пабло Сарабия
и спасени дузпи на Карлос Солер
и Серхио Бускетс, класира тима си
на 1/4-финал. За Испания това е
четвърто отпадане от пет двубоя,
решени с дузпи, на световно пър-
венство.  При наказателните  уда-
ри за Мароко само Бадр Бенун
сгреши от бялата точка, а Абделха-
мид Сабири, Хаким Зиеш и Ашраф
Хакими се разписаха. ç
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Във Висшето военноморско училище
във Варна почетоха 113-ата годишнина
от рождението на Никола Вапцаров

Íà òîçè äåí

�

Събития

� 1874 г. - Излиза първият
брой на в. "Знаме" с редактор
Христо Ботев.
� 1903 г. - В България за пър-
ви път денят е честван като
празник на Софийски универ-
ситет и като студентски праз-
ник.
� 1941 г. - Втората световна
война: след японската атака
срещу Пърл Харбър Конгресът
на САЩ приема декларация за
война с Япония.
� 1949 г. - Открито е Пана-
гюрското златно съкровище.
� 1980 г. - Марк Дейвид Чап-
ман убива Джон Ленън в Ню
Йорк.
Родени

� 65 пр.н.е. - Хораций, римс-
ки поет
� 1542 г. - Мария Стюарт, кра-
лица на Шотландия и Франция
� 1626 г. - Кристина, шведска
кралица
� 1864 г. - Камий Клодел,
френска скулпторка
� 1865 г. - Ян Сибелиус, фин-
ландски композитор
� 1886 г. - Диего Ривера, мек-
сикански художник
� 1888 г. - Владимир Заимов,
български офицер
� 1907 г. - Иван Попов, бъл-
гарски учен и политик, член на
Политбюро на ЦК на БКП от
1966-1976 г., ректор на ВМЕИ
"Леншин", председател на Ко-
митета за научно-технически
прогрес от 1962-1971 г., ви-
цепремиер от 1971-1974, зам.-
председател на Държавния съ-
вет до 1976 г., председател на
НТС от 1976-1988 г.
� 1914 г. - Полина Недялкова,
първата жена-генерал от бъл-
гарската армия
� 1930 г. - Максимилиан Шел,
австрийски актьор
� 1943 г. - Джим Морисън,
американски певец
Починали

� 1793 г. - Мадам дю Бари,
френска благородничка, крал-
ска фаворитка
� 1957 г. - Джон фон Нойман,
американски математик
� 1978 г. - Голда Меир, ми-
нистър-председател на Израел
� 2003 г. - Николай Бинев, бъл-
гарски кино и театрален актьор
� 2005 г. - Иван Дуриданов,
български лингвист

Винаги, откакто се помня, съм свързвал Никулден, както
с морето и рибарите, така и с един любим още от детството
ми поет, носещ името Никола. Бях 7-годишен, когато
рецитирах от един балкон на един митинг стихотворението
му "Двубой".

След толкова години му посветих тези редове:
Един трагичен живот... И една жестока смърт. Посрещната

с две кратки стихотворения... А дали е бил толкова спокоен...
Така и не е доживял своето световно признание като поет.
Тихо и деликатно се е сбогувал с любимата. Влязъл в тунела
и посрещнал спокойно смъртта. В името на своята вяра, за
която няма открити бронебойни патрони...

НИКОЛА ВАПЦАРОВ
Какво е нощ преди смъртта... Последна нощ... Там... Във затвора...
"Разстрел и след разстрела - червей..." И няма нищо героично...
Моряко, плаваш по небето... Душата ти е вечен кораб.
Дали все още си повтаряш: "Това е просто и логично".
А би могъл да поживееш... Но някак сам си го предвидил...
Дори си го разказал вече във свойта "Песен за човека"...
Любимата... Ще я целунеш... И тихичко ще си отидеш.
В съня ?... Тя ще се събуди... Ще търси своята пътека...
Спокоен си... Така изглеждаш... Опрян покорно на стената.
И после... Колко ли куршума във тялото ти са забити...
А Царят... Спи си във двореца... А уж приятел на баща ти...
И не му пука... Смърт, Никола... Един от хиляди убити...
Едничка книжка... Не типична... Кой да чете "Моторни песни".
И ти - световно неизвестен сред популярните поети.
Но след смъртта - световна слава... И твойте песни са известни...
И името ти най-внезапно сред най-големите засвети.
Очите ти ме гледат в упор... Не бих могъл да те повторя...
Днес времето е друго вече... И нищичко не се повтаря.
Ела за мъничко на гости... Как искам с теб да поговоря!
Защото страшно ми е нужно едно зрънце от твойта вяра.

Недялко Йорданов за Вапцаров:
Един трагичен живот... И една жестока
смърт. В името на своята вяра, за която
няма открити бронебойни патрони...

Висшето военноморс-
ко училище във Варна
отбеляза тържествено
113 години от рождение-
то на своя патрон Нико-
ла Йонков Вапцаров.

Великият поет пос-
тъпва във варненското
училище през 1926 г.,
припомни в словото си
началникът флотилен
адмирал проф. д-р Боян
Медникаров. Периодът
на обучението му във
Варна формира негова-
та личност и характер,
изтъкна той и цитира
самия Вапцаров, който
споделя, че тежките
условия на служба и
обучение оказват клю-
чова роля на възприяти-
ето му за живота и
света и отключват осо-

беното му вдъхновение
от морето и машините.

Вапцаров не е извес-
тен като велик морски
учен или изобретател,
няма научни звания и
степени, но неговите
достижения засягат
областта на духа, каза
още Медникаров и го
определи като открива-
тел на духовната връз-
ка между човека и
машината. Той припом-
ни, че поетът е участ-
вал активно в художест-
вената самодейност и е
имал силен интерес към
техническите специал-
ности.

"Вълна от гордост ни
залива като вапцаров-
ци, когато прочетем
думите му, че морската
Алма Матер дава най-
солидни познания от
всички други технически
училища в България, а
възпитаниците излизат
дисциплинирани хора,
годни да посрещнат
живота", заяви Медника-
ров и допълни, че се
надява духът и вярата
на поета да са живи и в
днешните възпитаници.

На патронния праз-
ник на училището при-
състваха областният
управител на Варна
Марио Смърков, зам.-
кметът Коста Базитов,
зам.-командирът на
Военноморските сили
флотилен адмирал
Георги Пенев, кап.
Алберто Розати от
Военноморските сили
на Италия, кап. доц. д-р
Иван Йотов - доктор
хонорис кауза на ВВМУ.
Те поднесоха венци на
паметника на Никола
Вапцаров в двора на
училището.

На финала на цере-
монията прозвуча сти-
хотворението "Песен за
човека", изпълнено от
десетокласника Алекс
Алексиев, който завою-
ва Голямата награда на
осмия национален реци-
таторски конкурс на
поетичните празници
"Вапцарови дни" във
Варна. В десетминутно-
то му актьорско изпъл-
нение бе вплетена
народната Соколова
песен "Торнали са три
сюрии".

Снимка: ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

Работилнички за коледна украса отварят врати в регионалната библиотека в Сливен
Тематични коледни

работилници за изра-
ботване на коледни
аксесоари и украси
отварят врати от 7 до
9 декември в Регио-
налната библиотека
"Сава Доброплодни" в
Сливен, съобщиха от
културната институ-
ция. Ателиетата са за
деца на възраст от 5
до 10 г., като участие-
то става с предвари-
телно записване и в
тях могат да се вклю-
чат деца - читатели на
библиотеката.

От 7 до 9 декември

и "Изгрев 1928" - с.
Драгоданово.

Ателиетата са част
от традиционната ини-
циатива "Коледа в биб-
лиотеката".  Програма-
та през тази година
включва още беседи,
представления за де-
ца, изложба на колед-
ни картички от конкур-
са "Коледна магия -
2022", церемония за
награждаване на отли-
чените участници в
конкурса за коледна
картичка и оригинално
коледно пожелание,
коледен концерт.

2022 г., по предвари-
телно утвърден гра-
фик, ученици от 5-и до
10-и клас могат да по-
сетят беседите и ко-
ледните ателиета, пос-
ветени на българска-
та празнична тради-
ция за Коледа и Нова
година. От интересни
презентации и демон-
страции учениците ще
научат повече за
предстоящите празни-
ци, за тяхната симво-
лика и обредност, за
особеностите при
празнуването им в
различните области

на страната и в Сли-
венския край. Темите
са свързани с колед-
ните обредни хлябове
и коледната трапеза,
традициите за Сурва-
ки и традиционните
коледни сурвакници,
ще бъдат представени
автентични коледни
песни и приказки, ку-
керски игри и обичаи,
маски и костюми на
кукерите. Ателиетата
се организират съв-
местно с читалищата
"Просвета - 1925" - с.
Мечкарево,  "Искра-
1932" - с. Калояново,
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ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
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
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.35 Малки истории /п/
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 -

анимационен филм
14.45 Фестивал на анимационното кино: Кой

е начело? - анимационен филм
/Украйна, 2021 г./, режисьор Степан
Ковал

14.55 Звезден прах - тв филм
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
18.20 Още от деня - коментарно предаване
18.45 Спорт ТОТО
19.00 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Музика безкрай
22.00 Виктор Юго - враг на държавата - тв

филм /3 епизод/
23.00 По света и у нас
23.25 Полицаи и престъпници: Трафик - тв

филм /2 епизод/ (16)
00.25 Светът и ние /п/
00.55 100% будни /п/
02.30 Култура.БГ /п/
03.30 Домът на вярата - Църквата "Св. Дими-

тър Солунски", кв. Панчарево /п/
04.00 Снежен свят - тв филм /п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

ÁÍÒ 3

05.35 Monster Jam автомобилно шоу
06.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-

минафинална среща
08.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-

минафинална среща
10.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-

минафинална среща
11.55 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-

минафинална среща
13.50 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-

минафинална среща
15.50 FEI Конен спорт - магазинно предава-

не /8 епизод/
16.20 The Grid - предаване за автомобилни

спортове - магазинно предаване /10
епизод/

16.45 Телепазарен прозорец
17.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-

минафинална среща
19.00 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
20.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-

минафинална среща
22.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-

минафинална среща
00.00 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
01.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-

минафинална среща
03.00 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. 59

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. 10
00.30 "Добрият доктор" - сериал, с. 3, еп. 10
01.20 "Като на кино" - предаване за кино
01.30 "Домашен арест" - сериал, с. 4, еп. 9
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Опасни улици" - сериал, с. 15

bTV ACTION

05.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 5
06.00 Анимационен блок: "Приключенията

на котарака в чизми" - сериал, еп. 15
- 18

08.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 5
09.00 "Спенсър" - сериал, еп. 8
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 15
11.00 "Прокуратура Чикаго" - сериал, еп. 5
12.00 "Направено в България" - предаване за

строителство, ремонти, обзавеждане
и дизайн (2022), еп. 5

12.30 "Х-Мен 2" - фантастика, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2003), режисьор Бра-
йън Сингър, в ролите: Патрик Стюарт,
Хю Джакман, Иън Маккелън, Фамке
Янсен, Джеймс Марсдън, Хали Бери,
Ана Пакуин и др.

15.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 6
16.00 "Спенсър" - сериал, еп. 9
17.00 Премиера: "Хуберт без Щалер" - сери-

ал, с. 10, еп. 16
18.00 "Прокуратура Чикаго" - сериал, еп.6
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 4, еп. 16
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Дъф и Вазов-

ски" - сериал, с. 2, еп. 1
21.00 "Елитен отряд" - сериал, еп. 14
22.00 Бандата на Екшън: "То: Част втора" -

трилър, хорър (САЩ, 2019), режисьор
Андрес Мушети, в ролите: Бил Скарс-
гард, Джесика Частейн, Джеймс Мака-
вой, Бил Хейдър, Айзея Мустафа, Джей-
дън Либърхър, Фин Улфхард, София
Лилис, Хавиер Ботет и др. [16+]

01.15 "Елитен отряд" - сериал, еп.14
02.15 "Прокуратура Чикаго" - сериал, еп. 6
03.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 10,

еп. 16
03.45 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 16
04.30 "Спенсър" - сериал, еп. 9

bTV COMEDY

05.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
06.00 "Бруклин 99" - сериал, с. 4, еп. 10, 11
07.00 "Круд" - сериал, анимация
07.30 "Тролчета: Купонът продължава" - се-

риал, анимация, с. 2, еп. 5, 6
08.30 "Психоложки" /п./ - сериал
09.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
10.00 "Плейбой под прикритие" - екшън,

криминален, комедия (Франция, 2018),
режисьор Филип Лашо, в ролите: Фи-
лип Лашо, Елоди Фонтан, Тарек Буда-
ли, Жюлиан Арути, Дидие Бурдон,
Памела Андерсън и др.

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. 17, 18
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 "Безкрайна фиеста" - сериал, еп. 115,

116
19.00 "Алф" - сериал, с. 4, еп. 21, 22
20.00 "Алф" /п./ - сериал
20.30 "Претъпкано" - сериал, еп. 13
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 5,

еп. 5
22.00 Премиера: "Малки случайности" - се-

риал, еп. 8
23.30 "Марлон" - сериал, еп. 9
00.00 "Плейбой под прикритие" /п./ - екшън,

криминален, комедия (Франция, 2018)
02.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2021)
04.00 "Татенца" - сериал, еп. 5

bTV Cinema

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

08.00 "Ти гониш!" - комедия (САЩ, 2018),
режисьор Джеф Томсик, в ролите:
Джереми Ренър, Ед Хелмс, Джон Хам,

Анабел Уолис, Айла Фишър, Нора Дън,
Лесли Биб, Рашида Джоунс, Брайън
Денехи и др.

10.00 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 9,
еп. 1

12.00 "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.

14.00 "Опасна връзка" - трилър (САЩ, 2019),
режисьор Дани Будай, в ролите: Клер
Креймър, Миа Топалиън, Дейвид Фу-
меро, Хедър Маккоум и др.

15.45 "Маслото на Лоренцо" - биографичен,
драма (САЩ, 1992), режисьор Джордж
Милър, в ролите: Ник Колти, Сюзан
Сарандън, Питър Устинов, Катлийн Уил-
хойт, Гери Баман, Марго Мартиндейл,
Джеймс Ребхорн и др.

18.30 "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

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Гран Торино" - драма (САЩ, Герма-

ния, 2008), режисьор Клинт Истууд, в
ролите: Клинт Истууд, Кристофър Кар-
ли, Би Ван, Ани Хер, Брайън Хейли,
Джералдин Хюз, Дрима Уокър, Скот
Истууд и др.

23.15 "Транспортер" - екшън, трилър (Фран-
ция, САЩ, 2002), режисьори Луи Ле-
терие и Кори Юен, в ролите Джейсън
Стейтъм, Шу Ки, Мат Шулц, Франсоа
Берлеан, Рик Янг и др.

01.00 "Номер 42-ри" - спортен, драма, био-
графичен (САЩ, 2013), режисьор Бра-
йън Хелгеланд, в ролите: Чадуик Боуз-
ман, Харисън Форд, Кристофър Мело-
ни, Ти Ар Найт, Никол Бъхари и др.

03.30 "Американска история Х" - драма (САЩ,
1998), режисьор Тони Кей, в роли-
те:Едуард Нортън, Едуард Фърлонг,
Бевърли Д`Анджело, Итън Суплий, Елиът
Гулд, Стейси Кийч, Феруза Болк и др.
[16+]
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05.20 "Пресечна точка" - публицистично шоу
/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
16.10 "Пресечна точка" - публицистично шоу
17.00 "Черешката на тортата" - риалити
18.00 "Голямото преследване" (премиера) -

телевизионна игра
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 10, 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 "Гаднярът" - криминална комедия с уч.
на Вини Джоунс, Джейсън Стейтъм,
Дейвид Кели, Дейвид Хемингс, Джей-
сън Флеминг, Ралф Браун и др.

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

20.00 "Магнум" - сериал, сезон 3, 2 епизода
22.00 "Газ до дупка" - екшън с уч. на Скот

Истууд, Фреди Торп, Ана де Армас, Гая
Уайс, Клеменс Шик и др.

00.00 "Кондор" - сериал, сезон 2
01.00 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.40 "В кадър"
07.10 "Елвис и Никсън" - комедия с уч. на

Кевин Спейси, Майкъл Шанън, Алекс
Петифър, Джони Ноксвил, Колин Ханкс,
Тейт Донован и др. /п/

09.00 "Мистериите на Хейли Дийн: Рецепта
за убийство" - мистери с уч. на Кели
Мартин, Вив Лийкок, Лорън Холи,
Матю Макаул и др.

11.00 "Щипка романтика" - романтичен филм
с уч. на Люк Макфарлан, Мегън Фай,
Тереза Уонг, Мишел Мартин и др.

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

15.45 "Дъщерята на президента" - романтич-
на комедия с уч. на Кейти Холмс, Марк
Блукас, Майкъл Кийтън, Амери Ро-
джърс и др. 

17.50 "С дъх на канела" - драма с уч. на
Чанинг Тейтъм, Аманда Сийфрид, Ри-
чард Дженкинс, Хенри Томас и др. /п/

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

21.00 "Дърти хлапета" - комедия с уч. на
Адам Сандлър, Кевин Джеймс, Крис
Рок, Дейвид Спейд, Роб Шнайдър,
Салма Хайек, Мария Бело, Мая Ру-
долф, Стив Бушеми и др.

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

00.00 "Обикновени мечти" - трилър с уч. на
Бил Пакстън, Джош Уигинс, Софи
Нелис и др.

Тв програма - четвъртък, 8 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., "Гран Торино" - драма (САЩ,
Германия, 2008), режисьор Клинт Истууд,

в ролите: Клинт Истууд, Кристофър Карли, Би Ван,
Ани Хер, Брайън Хейли, Джералдин Хюз, Дрима Уокър,

Скот Истууд и др.

Днес в по-голямата част от страната
температурите ще бъдат по-високи от оби-
чайните за първата половина на декемв-
ри. Ще преобладава облачно, а на много
места в равнините - мъгливо време. В за-
падната част от Горнотракийската низина
и по поречието на Дунав мъглата ще е

трайна и на места ще преръмява. Времен-
ни разкъсвания на облачността ще има над
планинските райони, а в петък на повече
места в страната. Преобладаващите мини-
мални температури ще бъдат между 3° и
8°, а максималните - между 9° и 14°.

НИМХ/БТА
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На 17 декември е
премиерата на "Декалог
на тревогата", петото
ново заглавие за сезона
в "Сфумато". Представле-
нието на Маргарита
Младенова и Иван Доб-
чев е партньорски проект
между "Сфумато" и Нацио-
налния театър на Люксем-
бург в рамките на "Катаст-
рофа" - мултинационален
творчески проект, иниции-
ран от Съюза на театрите
на Европа (UTE), за
периода 2022 - 2023 г. Той
продължава в действие
стратегията на театрална-
та работилница да разви-
ва реално основните цели
и функции на нейното
съществуване в рамките
на специфични модели,
методики и практики на
лабораторията, уточняват
от "Сфумато".

Проектът вписва пости-
женията на българската
театрална мисъл в све-
товната културна картина,

Ïåò êíèãè ñà
íîìèíèðàíè çà
íàöèîíàëíàòà
íàãðàäà çà ïîåçèÿ
"Èâàí Íèêîëîâ"

Това съобщиха от издател-
ство "Жанет 45". Журито е
оценило кандидатите за отли-
чието и е селектирало "Конт-
ражур" на Антина Златкова,
"Ням" на Васил Славов ,
"Смъртта разпитва вече кой
си" на Кръстьо Раленков, "Лет-
ни хитове" на Петя Хайнрих и
"Постоянна експозиция" на
Преслава Виденова. Победи-
телят ще бъде обявен на офи-
циална церемония в Младеж-
кия театър в София на 20 де-
кември.

Националната награда за
поезия "Иван Николов" се
връчва за 26-и път. Учредена
е през 1994 г. от издателство
"Жанет 45". Първият носител
на наградата е Христо Фотев.
Сред останалите лауреати са
Елин Рахнев, Петър Чухов, Ак-
синия Михайлова, Иван Дин-
ков, Константин Павлов, Иван
Теофилов, Иван Методиев,
Екатерина Йосифова, Георги
Борисов.ç

Емилия Иванова ще
дебютира в ролята на
Виолета Валери
В операта  "Травиата" на
сцената на Държавна опера -
Стара Загора, на 9 декември
от 19.00 ч. Специално за
спектакъла от Виена ще
пристигне диригентът
Владимир Кираджиев. В
завладяващата "Опера на
оперите" ще участват
оркестърът, хорът и балетът
на Държавната опера - Стара
Загора. Премиерата на
операта "Травиата" се е
състояла на 6 март 1853 г.
във Венеция. Първото
представление на операта в
Стара Загора е било на 30
юни 1928 г. с диригент
Александър Георгиев,
режисьор Димитър Христов.

Италиански и български
танцьори участват в
представлението The
Hidden Level

Представлението The Hidden
Level - "Скритото ниво", се
играе на 16 и 18 декември
в Националния студентски
дом. Италианският танцьор
и изпълнител Паоло
Чинголани гостува в София.
С повече от 20 години
сценичен опит в танцовата
импровизация за сцена, той
намира съмишленици в
лицето на Саша Кръстарска,
Зорница Стоянова и Ивайло
Димитров. Четиримата
създават и участват в The
Hidden Level. Паоло
Чинголани e танцьор и
хореограф. От 2012 г. той
е част от танцовата
компания на Джулиън
Хамилтън с изяви в
чужбина - Allen's Line, с
изяви в Берлин, Брюксел,
Париж, Страсбург, Осло,
Атина, Рим.

обединява творчески
енергии на млади артисти
и опитни професионалис-
ти; отваря диалог с раз-
ноезична нова публика,
работи за смислен и
одухотворен живот на
човека от 21-ви век, в
контекст на кризи от
всякакъв род. "Декалог на
тревогата" минава през
различни етапи. Драма-
тург на "Декалог на тре-
вогата" е Флориан Хирш.

"Äåêàëîã íà òðåâîãàòà" e ïåòîòî
íîâî çàãëàâèå çà ñåçîíà â "Ñôóìàòî"

Èçâåñòíè àðòèñòè è ïåâöè ñå âêëþ÷âàò
â ñïåêòàêúëà çà Ñòåôàí Äàíàèëîâ

Сценографията е на
Елена Иванова. Компози-
тор на музиката е Христо
Намлиев.

Започва като междуна-
родно ателие в София с
разноезична трупа от
десет актьори, отворено
за публика, превръщане
на ателието в спектакъл и
премиерни представления
в Люксембург. Предстои
участие във фестивал на
целия проект "Катастро-

ния театър "Иван Вазов" е
кулминация на честването
80 години от рождението на
Данаилов. Спектакълът е на
9 декември от 19.00 ч. на
сцената на Народния теа-
тър "Иван Вазов". Входът е
с покани и билети. Цената
е символична, а идеята е
набраните от представлени-
ето средства да бъдат да-
рени на Дома за ветерани
от сферата на културата, за
който приживе се е грижил
и самият Стефан Данаилов.

Студенти и приятели на
Мастера ще представят му-
зикални изпълнения, ще бъ-
дат излъчени специално
подготвени кадри и интер-

Äåòñêèÿò îáðàç å âúâ
ôîêóñà íà èçëîæáà

Детският образ е във фокуса на предсто-
яща изложба в Музея на изкуството от пе-
риода на социализма. Експозицията включ-
ва около 90 живописни, графични и скулп-
турни произведения на български художни-
ци, съобщават от НХГ. Изложбата е озагла-
вена "Детето в изкуството на социализма"
и се откри на 8 декември, продължава до
26 март 2023 г.

Подредените произведения са на Алек-
сандър Жендов, Илия Бешков, Дечко Узу-
нов, Стоян Венев, Илия Петров, Йоан Леви-
ев, Марко Бехар, Тодор Панайотов, Люба
Паликарова, Янко Павлов. "Детската тема в
изкуството не остава извън идеологическия
инструментариум и пропагандните функции
на тоталитарните системи, какъвто и знак
да стои пред техните фасади. Идеологема-
та е достатъчно силна, за да не бъде изпол-
звана. На детето са вменени роли, които то
трябва да изпълнява", пишат от Национал-
ната галерия. То е едновременно обект и
субект на новата социална реалност.ç

"Äåêàëîã íà òðåâîãàòà" e ïåòîòî
íîâî çàãëàâèå çà ñåçîíà â "Ñôóìàòî"

фа" в Порто, Португалия,
и след това.  "Ще събу-
дим за живот десет
текста - с десет актьори,
в десет представления.
Многоглас на шест езика
върху Чехов, Платон,
Софокъл, Калдерон,
Бюхнер, Достоевски,
Мюлер, Селин, Ани Илков,
Арто, Цветаева, Елиът",
разказват Маргарита
Младенова и Иван Доб-
чев.ç

вюта от филма на Георги
Тошев, откъси от записи с
гласа на легендарния ак-
тьор, предоставени от "Зла-
тен фонд" на БНР. Ще бъде
връчена от вицепрезиден-
та Илияна Йотова поредна-
та "Стипендия на Ламбо"
със спомоществователст-
вото на фестивала "Сцена
на кръстопът", чийто съз-
дател е самият Данаилов.

На 9 декември от 12.00
ч. се открива и фотоизлож-
бата "Стефан Данаилов: ли-
чен архив. Непоказвани
фотографии от личния му
албум". Спектакълът и фо-
тоизложбата по повод от-
белязването на 80-годишни-

ната от рождението на ем-
блематичния артист е под
патронажа на вицепрези-
дент Илияна Йотова и със
съдействието на Министер-
ството на културата.

Книгата "Стефан Данаи-
лов. Игра на живот" от Ге-
орги Тошев и филмът "Лам-
бо от София" (продуцент и
сценарист Георги Тошев,
режисьор Ема Константи-
нова, консултант Росица
Обрешкова, оператор Бо-
рис Пинтев) ще бъдат пред-
ставени на 6 декември в
кино "Одеон" като част от
националната програма
"Стефан Данаилов на 80: го-
дини любов".ç

Известни артисти и пев-
ци се включват в спекта-
къла за Стефан Данаилов.
Актьорите Асен Блатечки,
Иван Юруков, Павел Ива-
нов и певицата Кристина
Димитрова са сред участ-
ниците.

 "Години любов" в Народ-


