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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!

От КСНБ заявиха, че увеличението на пенсии-
те от 1 юли трябва да бъде двойно по-високо
от обявените от социалния министър Георги
Гьоков 6,1 процента, за да се компенсира ин-
флацията и отпадането на добавката от 60
лева. Един от вариантите, който синдикатите
и бизнесът ще обсъждат с правителството, е

ÊÍÑÁ èñêà íàä 12%
óâåëè÷åíèå íà

ïåíñèèòå îò 1 þëè

всички пенсии под линията на бедност да се
допълват със социални помощи през Агенция-
та за социално подпомагане, а не от Нацио-
налния осигурителен институт. Синдикалисти-
те настояват линията на бедност да стане
451 вместо досегашните 413 лева заради ин-
флацията.  5
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Последните 7 години са
най-топлите, откакто се
водят наблюдения, по-
твърди вчера ООН, като
посочи, че сред тях е и
2021 г., когато темпера-
турите са останали висо-
ки въпреки охлаждащия
ефект на климатичния
феномен Ла Ниня. "Всич-
ките най-топли седем
години са от 2015 г.", се
посочва в изявление на
Световната метеорологич-
на организация (СМО) към
ООН. Ла Ниня представля-
ва мащабно охлаждане на
температурата по повърх-
ността на централната и
източната екваториална
част на Тихия океан,
което има последици за
времето по целия свят.
През 2021 г. е имало два
последователни ефекта,
породени от Ла Ниня,
които са продължили
през голямата част от
годината. Въпреки това
миналата година е била
по-топла от предишни
години, повлияни от Ла
Ниня. ç
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Националният отбор на
България по волейбол при
мъжете има нов селекци-
онер. Досегашният
Силвано Пранди се
раздели с родната
федерация, а мястото му
заема неговият помощник
Николай Желязков. Това
стана ясно след проведе-
ното заседание на
Управителния съвет
вчера. Президентът на
федерацията Любо Ганев
благодари специално на
италианеца и му пожела
успех. Очаква се новият
селекционер Николай
Желязков да разчита на
изцяло български щаб.
Вероятно само кондици-
онният треньор ще бъде
чужденец.  Договорът на
Желязков е за една
година.

З
загуба на близки хора,
страхове, стрес, обедня-
ване, локдауни и забрани,
ограничения на личните
свободи, фалити, намале-
ни доходи, дългове,
безработица. Пандемията
и абсурдни управленски
решения като Зелената
сделка доведоха Запада
до невиждана енергийна
криза и инфлация.

В същото време,
докато обикновените хора
обедняват и страдат, най-
богатите в света са
удвоили своето състоя-
ние. Една десетица
супербогаташи в състав:
Илън Мъск, Джеф Безос,
Бернар Aрно, Бил Гейтс,
Лари Елисън, Лари Пейдж,
Ceргей Брин, Mapк
Зyкърбърг, Стив Балмър и
Уорън Бъфет. От 700
милиарда долара общото
им богатство нараснало
до 1,5 трилиона, или c по
1,3 милиарда долара
дневно, или по 15 000
долара на секунда.
Отдавна мина времето на
легендите за Рокфелер и
ябълките, за предприем-
чивите гениални студенти
от гаража. Тези хора
отдавна не са просто
богаташи, а глобални
олигарси. Те могат да си
купят политици, правител-
ства, международни
организации, медии, които
да им слугуват и да
изработват правила и
закони, които облагоде-
телстват въпросните
олигарси и техния бизнес.

Където и да се
обърнем - въпросът е
само и единствено за
пари и печалби! А хората
- тях кучета ги яли! И
всичко това, опаковано в
парфюмирана илюзия за
свобода и демокрация. Но
дали може да има
свобода, когато 1%
свръхпривилегировани
владеят богатство,
колкото останалите 99%!?
Когато средната класа в
цял свят се свива,
гражданинът е сведен до
потребител, а животът
отдавна е на кредит,
социалната държава е
деградирана, а битката за
социална справедливост и
срещу неравенствата и
бедността е подменена с
абсурди като джендър
идеологията и борбата с
климата. И мантрата, че
нямало ляво и дясно,
нямало идеологии, а само
прагматизъм.

Системата в този й
вид е несправедлива,
уродлива и вредна, че
рано или късно народите
ще въстанат в търсене на
реална социална справед-
ливост. Някога много се
смеехме на пропагандното
клише, че капитализмът е
гнил. Е, оказа се, че то
се сбъдна!

Страните от Цент-
рална и Източна Евро-
па (ЦИЕ) се оказаха из-
ложени на по-рязко пос-
къпване на храните и
безалкохолните напит-
ки, отколкото е средно-
то в ЕС, сочи анализ
на европейското изда-
ние Politico.

По данни на Еврос-

Õðàíàòà ó íàñ íàé-ñêúïà
â Èçòî÷íà Åâðîïà

Çà åäíè áðàäâà,
çà äðóãè ñâàòáà!

тат през ноември, кои-
то са вече официални
за страните от общност-
та, храните в ЕС пос-
къпват средно с 2,9%,
докато в България ръс-
тът е от 6,8 на сто. Тен-
денцията е видна за по-
вечето страни от ЦИЕ:
в Унгария храните пос-
къпват с 5,4%, в Пол-

Âðåìå å

а всеки обикновен
човек по света
COVID-19 донесе
здравен риск и

ла Европа, която допъл-
нително напомпва ин-
флацията. А и по-висо-
ките цени на газа оскъ-
пяват и селскостопанс-
ката продукция.

Â ÅÑ ïîñêúïâà-
íåòî e ñðåäíî
ñ 2,9%, äîêàòî
â Áúëãàðèÿ å
6,8 íà ñòî

Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ
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Очакванията
към вас отно-
во ще бъдат
огромни и от-
говорността,
която лежи
върху плещи-
те ви, отново
ще бъде изк-
лючително го-
ляма. Това ка-
за в слово-
то си Негово
Светейшество
българският
патриарх Нео-
фит към  Румен
Радев и Илия-
на Йотова по
случай встъп-
ването им във
втори мандат.
Той отслужи в
катедралата
"Св. Алексан-
дър Невски"
т ържес твен
молебен по
този повод.

тарият режим е в миналото, но демонта-
жът на завещания властови модел ще
отнеме време, предупреди в реч пред
Народното събрание държавният глава
Румен Радев, който вчера заедно с
вицепрезидента Илияна Йотова се закле
на тържествена церемония, с което
започна вторият им мандат.

Президентът сложи антикорупционен
и социален акцент върху речта си. Радев

открои три области, в които на страната е
нужен консенсус - промени в конституци-
ята, преодоляване на демографската криза
и просвета и образование.  "Неотложно
трябва да инвестираме в младите бълга-
ри, залогът е оцеляването ни като народ.
Това е нещо, от което няма да се ползва
сегашното поколение политици. Времето
на стратегии приключи. Трябва да се
действа веднага", призова Радев.
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ша - с 6,1%, а в Румъ-
ния - с 6,2%. Като ця-
ло цената на храните в
Централна и Източна
Европа е по-ниска и за-
това и ръстът в процен-
тно отношение е по-ви-
дим, обясняват анали-
затори. Но ситуацията
се влошава и от енер-
гийната криза, обхвана-  4 13
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Ïîðåäåí ÷åðåí ðåêîðä: Íàä 11 000
ñà íîâîçàðàçåíèòå ñ COVID-19

Äåíêîâ: Àêî ÌÇ ðåøè äà çàòâîðè ó÷èëèùàòà, ùå ãî íàïðàâè
Основният фактор за

допълнителните почивни
дни между сроковете са
сигналите, които се полу-
чават, че учениците са умо-
рени и имат нужда от по-
чивка, заедно с учители-
те, обясни пред "Нова те-
левизия" министърът на об-
разованието акад. Нико-
лай Денков. БГНЕС при-
помня, че на пресконфе-
ренция във вторник акад.
Денков обяви, че на отрас-
ловия съвет в петък ще
предложи обявяване на не-
учебни дни между двата
срока. Така децата и учи-
телите ще имат 9 почивни
дни, заедно с уикендите,
за да си починат, а и за

Íîâè 227 ñëó÷àÿ íà âèðóñíèÿ âàðèàíò Îìèêðîí íà SARS-CoV-2 ñà óñòàíîâåíè ó íàñ
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ÏÀÌÅÒ
На 20.01.2022 г. се навършиха
124 г. години от рождението на

ТАЧО ДАСКАЛОВ
Тачо Даскалов е партиен и

държавен деец, учител, по-късно
адвокат. Член на БРСДП (т. с.) от
1918 г. Завършва право  в Со-
фийския университет. Притежа-
ва голяма  марксическа и  бога-
та обща култура. Член на Окръж-
ния комитет и окръжен партиен
организатор в Стара Загора. Един
от ръководителите на Септемв-
рийското антифашистко въстание
1923 в Старозагорско. След по-
ражението му е арестуван и осъ-
ден. През 1924 г. е амнистиран.
През 1924-1925 г.  ръководи Во-
енната организация на партията
в Старозагорски окръг. През
1935-1937 г. лежи в затвора. По
време на въоръжената антифа-
шистка борба 1941-1944 г. е
член на  Окр. к-т на ОФ в Стара

Загора.  След 9 септември 1944
г.  е секретар, а по-късно  пред-
седател на Областния к-т на ОФ
в Стара Загора. Народен предс-
тавител във Великото  и в  III и
IV народно събрание. Секретар
на Президиума на III НС (1958-
1962). Член на Президиума  на
IV НС (1962-1964). Носител на
Орден "Г. Димитров" .

През последните 24
часа са регистрирани 11
181 нови случая при 45
956 направени теста,
сочат данните от Единния
информационен портал.
Това означава, че 24,32%
от взетите проби са дали
положителен резултат.
2594 от новозаразените
през последното деноно-
щие са деца. А общо
78,04% не са ваксинирани.
Най-много нови случаи
има в София - 3320,
следва Пловдив с 1348 -
рекордни стойности и за
двете области. Най-малко
са заразените за деноно-
щие в Разград - 37. Общо
потвърдените случаи на
коронавирус у нас вече
са 841 785. Броят на
активните случаи се
увеличава и те вече са
170 095. Расте и броят на
настанените в болница,
като те са 5259, от които
554 са в интензивно
отделение. Близо 84,39%

Окръжната прокуратура в
Русе съобщи, че за убийство-
то на 57-годишната Еранухи
Пехливанян на 11 януари са за-
държани двама безработни мъ-
же, на които са повдигнати об-
винения за отвличане, грабеж
и убийство, съобщи БНР. Два-
мата са следили и изнудвали
жертвата, като има самоприз-
нания за убийството, което се
отличава с особена жестокост
и организираност. Подробнос-
тите по случая бяха предста-
вени от окръжния прокурор на
Русе Георги Георгиев, който ка-
тегорично обяви, че мотивът за
убийството са парите. Ерану-
хи Пехливанян, която е съпру-
га на общинския координатор
на ГЕРБ и председател на гру-
пата общински съветници от
партията Бедрос Пехливанян, е
била следена повече от месец
и на 11 януари е била отвле-

Сотир Цацаров отново
ще е прокурор
Подалият оставка председател
на Антикорупционната комисия
Сотир Цацаров се връща в
прокуратурата. По негово искане
- единодушно и без дебати,
Прокурорската колегия на
Висшия съдебен съвет го
възстанови като прокурор във
Върховната касационна прокура-
турата след приемане на
оставката му от Народното
събрание, съобщи БНР.

СОС решава за забрана
на фойерверките в
София от 1 март
От 1 март 2022 г. ще бъдат
забранени фойерверките в
София, освен ако няма
изрично разрешение от
районните кметове. Единодуш-
но комисията по здравеопазва-
не на Столичния общински
съвет подкрепи промените в
наредбата за обществен ред на
територията на Столичната
община. От 500 до 2000 лв.
ще бъдат глобявани лицата,
ако не са получили положител-
но становище 10 дни преди
събитието, глобата за юриди-
чески лица стига до 10 хил.
лв.  Пиротехнически средства
се разрешава да бъдат
използвани до 2 часа само на
Нова година. Предстои проме-
ните в наредбата да бъдат
гласувани от Столичния
общински съвет.

Äâàìà áåçðàáîòíè ñà îáâèíåíè çà æåñòîêîòî óáèéñòâî â Ðóñå
чена от обществен паркинг в
центъра на града. Тя е носила
със себе си 20 хил. лева. След
като е била похитена, жената
е била принудена да предаде
на престъпниците всички на-
лични пари от дома си - още
около 45 хил. в евро и лево-
ве. За да не ги разпознае, два-
мата решават да я убият. Съ-
щата вечер тя е била удушена,
а ден по-късно, за да прикри-
ят следите си, убийците разч-
ленили тялото й, след което из-
хвърлили части от него в река
Русенски Лом край населено
място, на 30 км от Русе. По-
лицаи и водолази още издир-
ват части от тялото на жената.
Задържаните са безработни и
с криминални прояви в мина-
лото, каза прокурор Георгиев.
Единият от обвиняемите вчера
беше разпитан от прокурори и
от разследващия служител на

МВР пред съдия от Окръжния
съд в Русе и показанията му
са протоколирани по надлежен
ред. Той е човекът, който ни
съобщи и къде са местата, на
които е била умъртвена и впос-
ледствие частите от тялото й са
били изхвърлени в реката. След
проверка на тези негови обяс-
нения бяха намерени в късните
часове снощи и някои от части-
те на тялото. Мотивът в този слу-
чай е изцяло користен. Веднага
след убийството двамата си по-
делят парите, като единият изп-
лаща няколко бързи кредита в
размер на 16 000 лв., а другият
планирал на следващия ден да
си купува кола извън Русе. Два-
мата са задържани за 72 часа,
като до петък прокуратурата ще
поиска постоянното им задър-
жане под стража. Случаят се
наблюдава и от Върховната ка-
сационна прокуратура. ççççç

свързани изключително с
учениците и учителите.
Здравните мерки се взе-
мат от Здравното минис-
терство. Ако то реши, че
трябва да затвори учили-
щата по-рано - ще го нап-
рави. Това е тяхно право,
за да запазят здравето,
уточни той. Акад. Денков
посочи, че ситуацията със
заразените ученици е мно-
го пъстра. Затова се ак-
центира на локалния под-
ход. Средно за страната
карантинираните учители
са 3,6%. В Благоевград са
8,5%, а в Търговище -
1,08%. Разликата е осем
пъти. При карантинирани-
те ученици - средно за

страната процентът е 2,58.
В Бургас са почти 5%. В
Търговище са 0,5%, уточ-
ни министърът.

Той посочи, че ученици-
те могат да бъдат оформе-
ни в електронна среда,
при настоящата ситуация.
Няма заповед да бъдат из-
питвани присъствено, а до-
сега това било само пре-
поръка при спадането на
вълната. При положение,
че в момента вървим в
друга посока - тя вече не
е съвсем адекватна, защо-
то създава друго напреже-
ние, уточни акад. Денков.
В момента онлайн учат
около 15% от учениците.

Коментар от министъра

дойде и за тестването на
учениците. Убеден е, че то-
ва е една от мерките, коя-
то трябва да се прилага.
Иначе, решението колко пъ-
ти седмично децата да се
изследват било на Здрав-
ното министерство. Ако
имаше тестове за два пъ-
ти, трябваше да се тестват
два пъти. В момента ги ня-
ма. Това не означава, че
тестването веднъж е излиш-
но, каза акад. Денков. Са-
мо за последния един ме-
сец броят на положителни-
те тестове в училищата се
е увеличил 10 пъти почти.
Това показва, че те са за-
почнали да хващат вълна-
та, каза още министърът. ççççç

Íàêðàòêî

:

от новопостъпилите в
болница не са ваксинира-
ни. Излекуваните през
последното денонощие са
1756 души, така общият им
брой достига 639 352.
Жертвите на болестта у
нас вече са 32 338. 92,31%
от починалите за деноно-
щието 91 души не са били
ваксинирани.

До момента у нас са
поставени общо 4 039 684
дози на ваксините срещу
COVID-19. През послед-
ното денонощие са
извършени 18 990 имуни-
зации. Лицата със завър-
шена имунизация са
1 967 200 души. 527 042
лица вече са си постави-
ли бустерна доза. Нови
227 случая на вирусния
вариант Омикрон на
SARS-CoV-2 са установе-
ни у нас след целогеном-
но секвениране, извър-
шено от Националния
център по заразни и
паразитни болести

(НЦЗПБ), съобщи Топно-
вини.бг.

Клинични проби са
взети до 10 януари в 40
лечебни заведения от 18
области в страната. Случа-
ите на Омикрон са устано-
вени в областите  София-
град - 130, Русе - 28,
Бургас - 13, Пловдив - 13,
Перник - 7,  Велико Търно-
во - 5,  Пазарджик - 5,
Варна - 4,  София-област -
4, Габрово - 3, Сливен - 3,
Благоевград - 2, Кюстен-
дил - 2,  Монтана - 2,

Плевен - 2, Смолян - 2,
Стара Загора и Хасково -
по 1. От общо изследвани-
те 522 клинични проби със
SARS-CoV-2, 43,5% предс-
тавляват доказаните
случаи на варианта Омик-
рон и 56,75% - на варианта
Делта или неговите подва-
рианти. Клиничните проби
са взети от лица с COVID-
19 и са изпратени от 63
различни лечебни заведе-
ния от 21 области на
страната, съобщиха от
НЦЗПБ. ççççç

да отмине вълната на но-
возаразени с COVID-19.
Моите съображения са

Снимка
БГНЕС
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Ðóìåí Ðàäåâ: Ñòàðèÿò
ðåæèì å â ìèíàëîòî

Êàëîÿí Ïàðãîâ: ÁÑÏ-Ñîôèÿ âå÷å ìèñëè çà ïðåäñòîÿùèòå ìåñòíè èçáîðè
Участието в четворната коа-

лиция е шанс за БСП, но трябва
да сме наясно, че ужасът на по-
литиката не е да си в опозиция.
Ужасът на политиката е да бъдеш
в управлението - всеки ден да
търсиш решение на проблеми,
особено в кризисна обстановка,
в каквато сме в момента. Това
каза лидерът на БСП-София Ка-
лоян Паргов в ефира на телеви-
зия Bulgaria ON AIR.

Той изрази надежда, че предс-
тавителите на партията в изпъл-
нителната власт ще се справят и
ще покажат какво може БСП.

"Имам обаче и едно голямо
притеснение. И то е свързано с

Старият режим е в
миналото, но демонтажът
на завещания властов
модел ще отнеме време,
предупреди в реч пред
Народното събрание
държавният глава Румен
Радев, който вчера заедно
с вицепрезидента Илияна
Йотова се заклеха на
тържествена церемония, с
което започна вторият им
мандат.

За пореден път депута-
тите от коалицията ГЕРБ-
СДС напуснаха залата по
време на слово на прези-
дента. Този път те сториха
това, когато Радев загово-
ри за събитията от лятото
на 2020 г. "Гражданският
бунт срещу мафиотизация-
та на властта извади на
повърхността факти и
процеси, които бяха
премълчавани", бяха
думите, които извадиха от
залата довчерашните
управляващи. Държавният
глава ги изпрати с репли-
ката: "И на мен не ми е
приятно, но предпочитам
истината".

"В България е налице
антимафиотски консен-
сус", смята Радев, който
изтъкна в речта си, че
първият му мандат е бил в
драматично време, когато
авторитарният модел на
управление е бил в апогея
си. "Наивно е да мислим,
че след като повече от
десетилетие допуснахме
да крепне корупцията и да
се шири произволът, от
днес за утре ще върнем

консенсус, за да върви
България напред. Това са
конституционни промени,
за нуждите на съдебната
реформа, но и други,
които да гарантират
финансовата децентрали-
зация,  засилването на
разделението на властите,
разширяването на граж-
данското участие в управ-
лението. На второ място

Радев поиска консенсус
по преодоляването на
демографската криза и по
каузата за просветена и
образована нация. По
неговите думи липсата на
работещи социални меха-
низми не може да бъде
компенсирана от пазара и
пиара, както и отсъствието
на държавна грижа да бъде
заменено от благотворител-
ността. Радев призова
политиците да гледат на
българина като на човек, а
не като на данъкоплатец и
работна сила.

"Неотложно трябва да
инвестираме в младите
българи, Залогът е оцеля-
ването ни като народ.
Това е нещо, от което
няма да се ползва сегаш-
ното поколение политици.
Времето на стратегии
приключи. Трябва да се
действа веднага", призова
Радев.

Пълния текст на
речта на Румен Радев
четете на стр. 7 - 8

Òðÿáâà äà
èíâåñòèðàìå
â ìëàäèòå,
çàëîãúò å
îöåëÿâàíåòî
íè êàòî
íàðîä, çàÿâè
äúðæàâíèÿò
ãëàâà â ðå÷
ïðåä
Íàðîäíîòî
ñúáðàíèå

СЪБИТИЯ
 1600 г. – Светата
инквизиция признава Джордано
Бруно за еретик.
 1937 г. – Франклин
Делано Рузвелт поставя
началото на полагане на
клетва от президента на
САЩ на този ден. Преди
това датата е била 4 март.
 1980 г. – САЩ обявяват
бойкот на Олимпийските
игри в Москва.
 1996 г. – Ясер
Арафат става първият
избран президент
на Палестина.
 2009 г. – Барак
Обама встъпва в длъжност
като 44-тия президент
на САЩ и първия чернокож
президент в страната.
РОДЕНИ
 1857 г. – Владимир
Бехтерев, руски учен
 1920 г. – Федерико
Фелини, италиански
режисьор
 1921 г. – Иван Врачев,
български антифашист и
офицер, началник на
Генералния щаб, министър
на туризма, председател на
Съюза на автомобилистите
 1930 г. – Едуин Олдрин,
американски астронавт

 1932 г. – Хачо Бояджиев,
български режисьор,
генерален директор на БНТ
от 1993-1995 г.
 1958 г. – Лоренцо Ламас,
американски актьор
ПОЧИНАЛИ
 1983 г. – Гаринча,
бразилски футболист
 1984 г. – Джони
Вайсмюлер, американски
плувец

 1993 г. – Одри Хепбърн,
английска актриса
 2006 г. – Марко Стойчев,
български сценарист
 Клаудио Абадо,
италиански диригент
 2015 г. – Валентин
Гацински, български
дипломат, посланик в
Афганистан и зам.-
министър на външните
работи

Íà òîçè äåí


това как ще излезем от властта.
Досега БСП губи от всяко управ-
ление, за съжаление. Така се случ-
ваше през последните 30 години
по една или друга причина, неза-
висимо с кого е била в управле-
нието и какви са били условията",
обясни Паргов и даде пример с
тройната коалиция, при която е
имало много добра икономическа
среда, с висок растеж на БВП, с
доста инвестиции - близо 25 ми-
лиарда, но всички знаят какъв бе-
ше резултатът накрая.

По думите му предстоящият
конгрес на БСП е зареден с ог-
ромно напрежение от големите
очаквания.

"В момента пред БСП стоят ня-
колко въпроса, чиито отговори са
изключително важни. На първо
място е този за участието на пар-
тията в управлението. Вторият е
свързан с това каква политика
провежда БСП. Третият очаква от-
говор за това дали и как спазва-
ме червените линии, които пос-
тавихме", изтъкна председателят
на софийската организация на
партията.

Той смята, че на предстоящия
конгрес не бива интересът да е
само към персонажите.

"Много по-важна е политиката
на БСП. В момента тя е ключова и
хората очакват от нас да изясним

точно това", заяви Калоян Паргов
и допълни, че има една изключи-
телно важна тема, за която до мо-
мента нито един представител на
партията не говори - въпроса за
подготовката на местните избо-
ри, които предстоят след по-мал-
ко от две години и са изключи-
телно важни.

"Те са фундаментът на управ-
лението. В София вече започваме
да мислим и да работим в тази
посока. Надявам се, че и нацио-
налното ръководство ще акценти-
ра върху този процес и ще го пос-
тави като задача пред цялата пар-
тия още сега", заяви лидерът на
столичните социалисти.ç

България в коловоза на
правото и демокрацията",
заяви държавният глава.

Президентът обеща да
бъде критичен и към
новата власт, когато
намира действията й за
неправилни, но и диалоги-
чен за намирането на
решения в кризата. Той
открои три области, в
които е нужно да има

Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова положиха
клетва пред Народното събрание

Снимка БГНЕС

Когато за милиони българи беше най-
тъмно, президентската институция остана да
свети като фар, който дава посока. Това каза
зам.-председателят на парламента Кристиан
Вигенин от БСП в реч, с която поздрави от
името на всички депутати президента Румен
Радев и вицепрезидента Илияна Йотова с
встъпването им във втори мандат. "Истинските
държавници усещат духа на времето, разбират
болките и надеждите на своя народ и не се
колебаят да действат решително, когато
трябва да защитят бъдещето на родината си",
обърна се той към двамата.

Премиерът Кирил Петков изрази съгласие
с тезите, изложени в словото на държавния
глава. Той заяви след церемонията, че с
радост ще приеме критиките на президента
Радев, защото всички представители на
властта са "от отбора на България".

Като достойно изпълнен определи досе-
гашния мандат на двойката Радев - Йотова

зам.-председателят на БСП и секретар на ПГ
на "БСП за България" Ирена Аанастасова.
"Мандат, в който президентът Радев не
отстъпи от нито едно свое обещание, подкре-
пи недоволството на българите от наложения
олигархичен модел на управление на страна-
та", коментира тя.

От ГЕРБ-СДС обявиха, че причината да
напуснат пленарната зала е, че Радев е
използвал обръщението си за политически
атаки. "Фактът, че ГЕРБ напуснаха и бойкоти-
раха речта, говори много зле за тях. ГЕРБ
отказаха да присъстват в политическата
реалност. Темата не е ГЕРБ, а е Румен Радев.
Той е президентът обединител и чакам с
интерес втория му мандат", коментира
поведението на дясната опозиция левият
депутат Александър Симов.

Според него речта на Радев е била една
от най-силните, произнасяни в последните
години в парламента.

Âèãåíèí: Ïðåçèäåíòñêàòà
èíñòèòóöèÿ ñâåòåøå êàòî ôàð
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Õðàíèòå â ïî-áåäíèòå äúðæàâè îò ÖÈÅ ñà
ïîñêúïíàëè çíà÷èòåëíî, à â Áúëãàðèÿ - íàé-ìíîãî

Правителствата на
Централна и Източна
Европа се борят да възп-
рат гнева на избирателите
заради рязко нарастващи-
те цени на храните, като
някои политици се застъп-
ват за мерки, които крити-
ците оприличават на
политиките от комунисти-
ческата епоха. Инфлацията
доведе до покачване на
разходите за основни
стоки в килерите в цяла
Европа и извън нея, но
проблемът е особено
сериозен в Централна и
Източна Европа (ЦИЕ),
където заплатите като
цяло са по-ниски, отколко-
то на Запад, пише "Поли-
тико".

През ноември, послед-
ният месец за сравними
данни, поскъпването на
храните и безалкохолните
напитки в ЕС се е увели-
чило с 2,9 процента на
годишна база, според
Евростат . В много страни
от ЦИЕ увеличението е
около два пъти и повече
по-висок процент - 5,4
процента в Унгария, 6,1
процента в Полша, 6,2
процента в Румъния и 6,8
процента в България.

Това идва в критичен
момент за лидерите в
региона. Унгарският пре-
миер Виктор Орбан се
стреми да бъде преизбран
през април срещу обеди-
нената опозиция, която
желае да го свали, докато
в Полша управляващата
партия "Право и справед-
ливост" се готви за потен-
циално тежък вот през
следващата година, ако
съюзът й с понякога
непредвидими коалицион-
ни партньори не се срине
по-рано.

Националните лидери
сега обмислят или вече
налагат нови регулации за
борба с феномена на
скъпите храни, включител-
но контрол на цените.
Орбан обяви миналата
сряда, че цените на захар-
та, брашното, млякото,
готварското олио, свинско-
то и пилешките гърди ще
бъдат намалени до нивата
от октомври- ход, който по
думите му, ще защити
унгарските семейства.
Унгария трябва да продъл-
жи да се движи напред, а
не назад, каза Орбан.

Сърбия и Северна
Македония, които се
надяват за членство в ЕС,
вече временно замразиха
цените на продукти като
хляб, захар и слънчогледо-



Äîêàòî â ðàìêèòå íà ÅÑ Åâðîñòàò îò÷åòå
óâåëè÷åíèå ñ 2,9% íà õðàíè è íàïèòêè çà
íîåìâðè, â Áúëãàðèÿ ïîñêúïâàíåòî å ñ 6,8 íà ñòî

во олио.
Но някои смятат, че

този контрол е краен: в
Полша депутат от управля-
ващата партия предизвика
наскоро вълнение сред
опозиционните политици
заради предложението
страната да регулира
цените на основните
продукти като хляб, захар
и брашно - мярка, която
според критиците е взета
за последно по време на
комунистическото управле-
ние. По-късно правителст-
вото се дистанцира от
идеята.

В Румъния държавният
секретар по земеделието
Мариус Мику каза минала-
та година пред национални-
те медии , че правителство-
то "обмисля интервенции",
но каза, че "намесата на
свободния пазар е трудна".

Кандидатът на унгарска-
та опозиция на изборите
през април Петер Марки-
Зай веднага опроверга
изявлението на Орбан за
контрол на цените, като
каза, че е твърде малко,
твърде късно и че иконо-
миката на страната е в
"трагично състояние".

Но националните лиде-
ри също са ограничени в
това какви лостове могат
да дръпнат, за да се борят
с инфлацията на цените на
храните, предвид нейната
сложна мрежа от фактори,
от времето до усложнения-
та на глобалната верига за
доставки. И експертите
прогнозират, че нещата
може да се влошат през
следващите месеци.

Глобалната инфлация на
цените на храните удря
особено силно страните от
ЦИЕ, защото докато
разходите за хранителни
стоки в региона са сред
най-ниските в ЕС, според
Евростат хората там
харчат по-голяма част от
заплатите си за храна:
повече от 16 процента в
Полша и Унгария, 19
процента в България и 25,1
процента в Румъния - най-

високият пик в ЕС, където
средното е 13,5 процента
през 2020 г.

"Увеличаването на
разходите за храна има
по-голямо въздействие в
Румъния, където доходът
на глава от населението е

Преди броени дни Сеймът (сенатът) в
Полша гласува промени в Закона за добавена-
та стойност (ЗДДС). Представители в парламен-
та намалиха данъка както за продуктите,
обслужващи селското стопанство, така и за
огромна част от храните, съобщи полското
издание Фермер.

Ставката на ДДС  за торове, продукти за
растителна защита, но също и градинарска
почва, продукти, подпомагащи селскостопанс-
кото производство, като: средства, подобрява-
щи свойствата на почвата, стимуланти на
растежа и растителна среда, се намалява от 8
на 0 процента.

Ïîëñêèÿò Ñåéì ãëàñóâà 0% ÄÄÑ
âúðõó òîðîâå, ïåñòèöèäè, õðàíè

Намаляването на ставката на ДДС до нула
важи и за такива хранителни продукти, обложе-
ни със ставка от 5 процента.

Такива са месо и риба, и техните продукти,
млечни продукти, зеленчуци и плодове и
продукти от тях, зърнени храни, продукти от
мелничната промишленост, зърнени заготовки и
хлебни изделия, някои напитки, например,
съдържащи най-малко 20% плодов или зеленчу-
ков сок, млечни напитки и т. нар. растителни
млека.

Законът предвижда намаленият данък върху
стоките и услугите да се прилага от 1 февруари
до 31 юли 2022 г.

по-нисък, отколкото в
други европейски страни",
каза Йонуц Думитру,
главен икономист в Рай-
файзен Банк в Румъния.
"Въздействието е по-силно
тук, защото средният румън-
ски потребител отделя
повече от доходите си, за да
попълни кошницата си в
магазина за хранителни
стоки.

В Централна и Източна
Европа храната е по-евтина
като цяло, така че ако
суровините нараснат с
определен процент, тогава
автоматично  процентното
увеличение ще бъде по-
високо, каза Якуб Олипра,
старши икономист в полския
клон на Cr?dit Агрикол банка.

Ситуацията се влоши и
от продължаващата енер-
гийна криза в Европа,
която доведе до покачване
на цената на газа: този
скок засегна фермерите,
тъй като природният газ е
основна съставка в азот-
ните торове, които използ-
ват, което от своя страна
засяга добивите и повиша-
ва разходите за произве-

дена храна. Компаниите
за преработка на храни
също трябваше да се борят
с по-високите разходи за
енергия, като често ги
прехвърляха на потребите-
лите. "Вземете хляба напри-
мер", каза Думитру от
Райфайзен Банк. "Цената на
газа и цената на пшеницата
са фактори, които пряко
влияят върху това колко ще
струва хлябът. Невъзможно
е да не видите покачване
на цените на храните, след
като разходите за енергия
растат", коментира още той.

Войтех Вилу, говорител
на чешкото министерство
на земеделието, прогнози-
ра, че по-големи увеличе-
ния на цените могат да
дойдат тази или следваща-
та година, защото "някои
хранителни компании имат
дългосрочни договори за
закупуване на енергия".
Местните казват, че сега
се мъчат да вържат двата
края, в сравнение с преди
година.

За да се справят със
сложните проблеми,
движещи инфлацията на

цените на храните, страни
като Полша, Румъния и
Чешката република се
стремят да намалят став-
ките на ДДС за електрое-
нергията и газа, което
косвено може да намали
цените в супермаркетите.
Полският премиер Матеуш
Моравецки също иска да
премахне таксите за ДДС
за хранителни продукти и
торове.

Финансовите министри
на ЕС решиха миналия
месец, че при определени
условия правителствата
трябва да могат да нама-
лят данъка върху хранител-
ните продукти до нула, а
Моравецки сега търси
одобрение от Брюксел за
прилагане на тази мярка,
преди тя да влезе офици-
ално в сила.ç
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От КСНБ заявиха, че
увеличението на пенсиите
от 1 юли трябва да бъде
двойно по-високо от обяве-
ните от социалния минис-
тър Георги Гьоков 6,1
процента, за да се компен-
сират инфлацията и отпа-
дането на добавката от 60
лева. Един от вариантите,
който синдикатите и бизне-
сът ще обсъждат с прави-
телството, е всички пенсии
под линията на бедност да
се допълват със социални
помощи през Агенцията за
социално подпомагане, а
не от Националния осигу-
рителен институт.

От КНСБ са категорич-
ни, че от 1 юли ще се
наложи да има по-голямо
увеличение на пенсиите
от предвидените 6,1 на
сто, за да се излезе от
създалия се проблем с
добавките в осигурителна-
та система и за да не се
намалят доходите на
възрастните след отпада-
нето им. Синдикалистите
настояват линията на
бедност да стане 451
вместо досегашните 413
лева заради инфлацията.

Сметките сочат, че при
пенсиите, колкото линията
на бедността, повишение-

ÊÍÑÁ èñêà íàä 12% óâåëè÷åíèå
íà ïåíñèèòå îò 1 þëè

Представители на управлява-
щото мнозинство внесоха зако-
нопроект за намаляване на чле-
новете на Комисията за енергий-
но и водно регулиране, предаде
БНР. Вносителите - четирима де-
путати от четирите управляващи
партии, предлагат енергийните
комисари да бъдат сведени от де-
вет на петима. Според приложе-
ните мотиви чрез оптимизирането
на числения състав на КЕВР ще
бъдат реализирани "значителни
финансови икономии", "като те-
зи средства могат да бъдат на-

Íàìàëÿâàò êîìèñàðèòå íà ÊÅÂÐ îò 9 íà 5

Мобилният оператор "Теле-
нор" съобщи днес на абона-
тите си, че увеличава месеч-
ните такси по действащите до-
говори от февруари с 3.3%,
колкото е средногодишният ин-
декс на потребителските цени
за 2021 г. Ден по-рано Наци-
оналният статистически инс-
титут обяви данните за инф-
лацията през декември, както
и средногодишното й ниво за
2021 г. от 3.3%

В края на миналата година
два телекома - А1 и "Теленор",
обявиха, че в началото на 2022
г. ще индексират тарифата на
месечните абонаментни плано-
ве с инфлацията от 2020 г. и
тази от 2021 г. Сметките им
показваха, че ръстът ще е над
5% - от които 1.7% е инфлаци-
ята от 2020 г., а очакванията
за 2021 г. са за около 4.2%.

Комисията за защита на
потребителите обаче забрани
на мобилните оператори да
"натрупва" индекси на поскъп-
ване и припомни, че те имат
право да осъвременяват це-
ните си, но само с инфлация-
та за предходната година.

"Теленор"  и  А1 обжалва-
ха забраната пред съда, но в
рамките на няколко дни ма-
гистратите отхвърлиха после-
дователно възраженията на
двете компании. От А1 още не
са реагирали дали ще продъл-
жат да спорят с държавата, ка-
то обжалват на следваща ин-
станция забраната да индек-
сират цените си с инфлацията
от две поредни години.

Третият мобилен оператор
у нас - "Виваком", се съобра-
зи с правната база и обяви,
че ще преизчисли тарифите си,
като вземе предвид  само ин-
флацията за миналата година.ç

"Òåëåíîð" îáÿâè,
÷å âäèãà öåíèòå ñ
3.3% îò ôåâðóàðè

Òàêà ìîæå äà ñå êîìïåíñèðàò
èíôëàöèÿòà è îòïàäàíåòî íà
äîáàâêàòà îò 60 ëåâà

то трябва да е с 12 на
сто, за да се компенсира
поне отпадането на добав-
ката от 60 лева. При по-
високите пенсии ръстът
може да се диференцира,
а за пенсиите под линията
на бедността да има
социални помощи, които
да допълват сумата до 451
лева, смятат от КНСБ.

Социалният министър
Георги Гьоков вече пот-
върди ангажимента на
правителството за подго-
товка на анализ съвмест-
но със социалните парт-
ньори, на база на който да
се предложи механизъм за
справедлива и устойчива
във времето актуализация
на пенсиите.ç

×óæäèòå èíâåñòèöèè ó
íàñ ïî÷òè íàïîëîâèíà
ïî-ìàëêî çà ãîäèíà

Преките инвестиции в стра-
ната за януари - ноември 2021
са в размер на 1,277 млрд. ев-
ро, или с 1,11 млрд. евро по-
малко на годишна база. В срав-
нение със същия период на 2020
г. спадът е от 46.5%. Това сочат
предварителни данни на БНБ.
През ноември 2021 г. потокът ин-
вестиции е положителен и въз-
лиза на 130.6 млн. евро, при по-
ложителен поток от 64.9 млн. ев-
ро за ноември 2020 г.

Най-големите нетни положи-
телни потоци по преки инвести-
ции в страната за януари - но-
ември 2021 г. са от Люксембург

сочени за експертно обезпеча-
ване на комисията".

Със законопроекта се премах-
ва изискването един от членове-
те да е с юридически стаж и един
- с опит в сферата на икономи-
ката. Мандатът на тези двама чле-
нове се прекратява с превръща-
нето на законопроекта в закон.

В КЕВР ще останат председа-
тел, двама членове с опит в енер-
гетиката и двама с опит във ВиК
услугите, като дефиницията за
стаж в тези две области се раз-
ширява.ç

(369.2 млн. евро), Германия
(298.8 млн. евро) и Белгия (169.4
млн. евро), а най-големите нет-
ни отрицателни потоци са към Ру-
сия (244.1 млн. евро) и Швейца-
рия (78.6 млн. евро).

По предварителни данни нет-
ният поток на преките инвести-
ции в чужбина за януари - ноем-
ври 2021 г. възлиза на 148.8 млн.
евро, при 181.6 млн. евро за яну-
ари - ноември 2020 г. През но-
ември 2021 г. нетният поток е
отрицателен и възлиза на 16.2
млн. евро, при положителна
стойност от 14.4 млн. евро за
ноември 2020 г.ç

Фирмите, които извършват
ремонт на трасето между гранич-
ния пункт Калотина и Драгоман
от автомагистрала "Европа", ще
бъдат глобени заради лошата ор-
ганизация на движение в учас-
тъка. Регионалната дирекция за
национален строителен контрол
им изпрати покани за съставяне
на актове по реда на Закона за
административните нарушения и
наказания. Санкцията, която мо-
же да им бъде наложена по за-
кон, е между 1000 лв. и 5000
лв.

Вицепремиерът и министър на
регионалното развитие и благо-
устройството Гроздан Караджов
разпореди проверката на учас-
тъка, след като получи десетки
сигнали от граждани за безоб-
разния начин, по който е орга-
низирано движението.

Началникът на Дирекцията за
национален строителен контрол
инж. Лиляна Петрова и експерти
от РДНСК-Софийска област, не-
забавно извършиха проверка на
11 януари т. г.

Инспекторите са установили
редица сериозни пропуски по ця-
лото трасе. В по-голямата част
от пътя са констатирани сериоз-

Ìèíèñòúð ñå èçâèíè çà ìúðëÿâî
ñòðîèòåëñòâî íà ìàãèñòðàëà "Åâðîïà"

ни пропуски по временната ор-
ганизация на движението - липс-
ват ограничителни табели, светлин-
ната сигнализация е недостатъч-
на, като светлинна сигнализация
има единствено в началото и края
на трасето. Светлинна сигнализа-
ция и указателни знаци липсват и
при прехвърляне на движението
"от ляво вдясно" или от дясно вля-
во", а поставените ограничител-
ни табели са недостатъчни. Конс-
татирано е, че липсват знаци за
вход или изход към съществува-
щите пътища по трасето. Прове-
ряващите са установили още, че
на места пътните знаци са поста-

вени на земята, облегнати на стой-
ка, ограничителните табели и зна-
ците са замърсени, а временната
маркировка е в лошо състояние.

Агенция "Пътна инфраструкту-
ра" също е започнала проверка,
а резултатите трябва да са гото-
ви до края на тази седмица. АПИ
проверява проекта за времен-
на организация и планира да
санкционира фирмите за нару-
шаването му.

Министър Гроздан Караджов
се извинява на всички българс-
ки и чуждестранни граждани, ко-
ито са били принудени да пъту-
ват по опасното трасе.ç
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Скъпи сънародници,
Преди пет години ми пове-

рихте отговорната мисия като
президент на България да ра-
ботя за единението и добрува-
нето на нашия народ, за суве-
ренитета и сигурността на мно-
говековната ни държава. Пет го-
дини по-късно вие отново по-
верихте на нас с г-жа Йотова
трудната задача да продължим
по пътя, по който поехме заед-
но и направихме първите ре-
шителни крачки.

Вашето доверие е най-ме-
родавната оценка за сложните
решения, които вземахме по
време на мандата, за онова, ко-
ето заедно постигнахме като об-
щество. В деня, в който прек-
рачваме във втория мандат,
първите ми думи са тези на
признателност към вас, скъпи
съотечественици.

Първият президентски ман-
дат се случи в драматично вре-
ме, в което старият, авторита-
рен модел на управление дос-
тигна своя апогей, докато в об-
ществото нарастваше негодува-
нието от корупцията, беззако-
нието и пропагандата, на които
той се крепеше.

Гражданският бунт през
2020 година срещу мафиотиза-
цията на властта извади на по-
върхността факти и процеси, ко-
ито тя премълчаваше, и на мен
не ми е приятно, но предпочи-
там истината, а обществото бе
свикнало да приема с прими-
рение. Българите въстанаха сре-
щу едноличната власт, феода-
лизацията по места, схемаджий-
ството, прокурорския чадър над
злоупотребите и кривото огле-
дало на медиите.

Срещу бедността,
безпътицата и безпра-
вието, които прокуди-
ха стотици хиляди
наши сънародници
зад граница.

Очакванията на гражданите
от президентската институция
далеч надхвърляха правомощи-
ята, които Конституцията й от-
режда. Налагаше се едновре-
менно да катализираме общес-
твената трансформация, но и да
бъдем стожер на стабилността
в период на остра криза на до-
верие в политическата класа.

Протестите отприщиха про-
цеса по възстановяване на де-
мокрацията и законността. То-
зи процес ще е труден, с неиз-
бежните грешки и разочарова-
ния. Наивно е да мислим, че
след като повече от десетиле-
тие допуснахме да крепне ко-
рупцията и да се шири произ-
волът, от днес за утре ще вър-
нем България в коловоза на
правото и демокрацията. Ста-
рият режим е в миналото, но
демонтажът на завещания влас-
тови модел ще отнеме време.

Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ: Ùå ïðîäúëæàâàì
äà ñëóæà ÷åñòíî è îòãîâîðíî íà Îòå÷åñòâîòî
Îáðúùåíèå íà äúðæàâíèÿ ãëàâà êúì íàðîäà è Íàðîäíîòî ñúáðàíèå ñëåä ïîëàãàíå
íà êëåòâà íà òúðæåñòâåíà öåðåìîíèÿ ïðåä 47-îòî ÍÑ
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Отчуждението на гражданите от
политическата класа, недовери-
ето в институциите, партизира-
ната администрация, покваре-
ните медии, безнаказаната ко-
рупция, злоупотребите с власт
и драматичното социално раз-
слоение ще са предизвикател-
ствата пред всички нас през
следващите години.

През изтеклия мандат наз-
начих три служебни правител-
ства. Последните допринесоха
за връщането на доверието в
институциите, доказаха, че хо-
ра от различни политически хо-
ризонти могат да постигат еди-
нодействие в името на Бълга-
рия. Създадоха модел на ши-
рока демократична алтернати-
ва. Разкриха множество злоу-
потреби. Показаха, че страна-
та може да се управлява проз-
рачно и отговорно, според за-
кона и с мисъл за слабите. Но
тези правителства вече са част
от историята.

Изборите през ноември да-
доха ново парламентарно мно-
зинство, което пое отговорност
за управлението. От нас, изб-
раните представители на бъл-
гарския народ, се очаква

да откроим приорите-
тите и да обединим
усилия за тяхното
претворяване на дело.

Чака ни справянето с кас-
када от кризи и техните соци-
ални и икономически последи-
ци. Тази задача вече "обсебва"
дневния ред на правителството
и парламента. Оставам отворен
за диалог и споделям отговор-
ността за тежки и непопуляр-
ни, но необходими решения. Ще
продължавам обаче да бъда

критичен, когато намирам ре-
шенията на законодателната и
изпълнителната власт за неп-
равилни.

Текущите кризи, които се
изострят и употребяват от зад-
кулисието, не бива да отклоня-
ват вниманието от стратегичес-
ките приоритети. Мой дълг ка-
то държавен глава е да връщам
дневния ред към дългосрочните
цели на нацията, далеч отвъд
хоризонта на политическите
мандати: овладяването на де-
мографската криза; справяне-
то с бедността и неравенства-
та; повишаването на стандарта
и качеството на живот; духов-
ното развитие; гарантирането
на суверенитета и сигурността;
отстояването на националните
интереси и достойнство; утвър-
ждаване на позитивния образ
на страната ни навън.

Икономиката беше дежурни-
ят приоритет на всички поли-
тици през годините. Уви, про-
читът на макроикономическите
показатели често засенчва гри-
жата за човека, който е много
повече от работник и потреби-
тел. Затова предпочитам да под-
ходя към приоритетите от глед-
на точка именно на човека.

Първото предусловие за ус-
пеха на обществото е свобода-
та и достойнството на личност-
та. Чувството, че е равнопра-
вен член на общност, която га-
рантира правата й и в чиито
съдбини има право на глас. Де-
мокрацията и правовата държа-
ва са фундаментът, който тряб-
ва да възстановим.

Организираните от служеб-
ните правителства избори до-
казаха, че купеният и контро-
лиран вот могат да бъдат пре-
чупени, а недействителните гла-

сове - сведени до минимум.
Считам за необходимо българ-
ският парламент да продължи
с промените, които да отстра-
нят несъвършенствата в избор-
ния процес и оставам готов за
ползотворно сътрудничество.

Убеден съм, че

в България е налице
антимафиотски
консенсус.

Той обединява огромното
болшинство от почтени бълга-
ри, които го заявиха по площа-
дите и в урните. Нашите съна-
родници гласуваха за много и
различни партии, но с една на-
дежда: за справедливост и за-
конност. Държавата занапред не
бива да се управлява през ек-
рана, под масата, по телефона
или зад кулисите. Корупцията
трябва да бъде съкрушена, за
да оцелеем като държава и об-
щество. Съзнават го младите,
съзнава го бизнесът, съзнават
го почтените хора в админист-
рацията, съзнават го хилядите,
които подкрепиха партиите на
протеста. Налице е историчес-
ка възможност да върнем Бъл-
гария в руслото на закона. От
това зависят всички други доб-
ри намерения. Без укрепване на
държавността, страната ни не
може да разгърне огромния си
потенциал. Партиите и полити-
ците, които споделят каузата в
България да се установи вър-
ховенството на правото и здра-
ва и прозрачна медийна среда,
да се изгради добре уредена
държава с ефективни институ-
ции, могат да разчитат на раз-
бирането и подкрепата на пре-
зидентската институция.

При връчването на мандата

споделих, че ако управляващо-
то мнозинство не постигне
бърз, решителен пробив в ре-
формата на прокуратурата и съ-
дебната система, ще отвори пъ-
тя за реванш на статуквото.
Повтарям го и сега.

Нужни са ясно изразена по-
литическа воля, законови и кон-
ституционни промени. Считам,
уважаеми дами и господа, че
отварянето на Конституцията за
промени не трябва да се из-
черпва само с ревизия на съ-
дебната власт в посока отго-
ворна и ефективна прокурату-
ра. След три десетилетия от на-
чалото на демократичните про-
мени следва да покажем зря-
лост в убеждението си, че ос-
новната конституционна цен-
ност е човекът. Затова проме-
ните в Конституцията следва да
включват и разширяване на
гражданското участие в управ-
лението на държавата и засил-
ване на гаранциите за защита
на човешките права. Демокра-
цията е несъвместима с общес-
твената апатия. Тя се нуждае не
просто от избиратели, а от ак-
тивни граждани с амбиции за
бъдещето на страната и инст-
рументи за тяхното участие във
формирането на това бъдеще.

Укрепването на държавност-
та изисква засилени конститу-
ционни гаранции за разделени-
ето на властите и прозрачен и
предвидим законотворчески
процес. Време е да се даде и
шанс и на общините за иконо-
мически и социален подем чрез
конституционно гарантиране на
финансовата децентрализация.

Вторият консенсус е продик-
туван от здравия разум.

За да я има България,
трябва да ги има и
българите. Демограф-
ската катастрофа е
проекция на всички
кризи от прехода:

бедността, несигурността, проб-
лемите в здравеопазването и
моралната криза. Нацията ни
преживява прехода като трав-
ма, сравнима с война. Време е
за дългосрочни, финансово оси-
гурени политики за увеличава-
не на раждаемостта с фокус
върху отговорното родителство,
намаляване на смъртността и
ограничаване на емиграцията.
Благотворителността не може да
замести държавната грижа. Па-
зарът и пиарът не могат да ком-
пенсират липсата на работещи
социални механизми.

Третият консенсус, около
който съм убеден, че следва да
се обединим, е каузата за прос-
ветена и образована нация. Той
е исторически вкоренен още
във Възраждането и век и по-
ловина беше двигател на бъл-
гарското развитие. Покварата

Снимка БГНЕС

На стр. 8



ÁÚËÃÀÐÈß 20.01.2022
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

8

на прехода обезцени образо-
ванието. Хиляди блестящи бъл-
гари търсят реализация навън.
Науката страда от липса на фи-
нансиране. Бедността изхвърли
хиляди деца от образователния
процес. Неотложно трябва да
инвестираме в младите бълга-
ри. Залогът е оцеляването ни
като народ. Това е дългосрочна
инвестиция, която няма да до-
несе политически дивиденти на
нашето поколение държавници.
Но това е дълг и историческа
задача, която не търпи отлага-
не. Времето на стратегиите от-
мина. Трябват бързи, ефектив-
ни и устойчиви мерки за обх-
ващане в училище на всички де-
ца. За тяхното патриотично въз-
питание и борба с обездвиж-
ването и наркотиците. За ква-
лификация на преподавателите
и изграждане на критично и
творческо мислене в училище.
За повишаване на критериите
при хабилитация на учени и ак-
редитация на висши учебни за-
ведения. За стимулиране на об-
разованието през целия живот
и превръщането му в солидна
основа за модерна икономика
на знанието и растежа.

Без здрава нация
не може да бъде
постигната нито една
национална цел.

Пандемията оголи пробле-
мите на българското здравео-
пазване и потвърди наличието
на обществен консенсус за про-
мяна на здравния модел към ка-
чествено и достъпно здравео-
пазване, в което здравето на
пациента не е стока, а младите
лекари и сестри не напускат
България. Служебното правител-
ство заложи важни проекти в
Плана за възстановяване и ус-
тойчивост, които да осигурят ка-
чествена спешна помощ за все-
ки български гражданин и да
върнат здравеопазването в мал-
ките и отдалечени населени
места. Реализацията им ще бъ-
де силен знак, че държавата се
връща при хората.

Прогресът ни като общест-
во изисква ускорена трансфор-
мация към нов икономически
модел, основан на науката, ино-
вациите, производствата с ви-
сока добавена стойност. Изис-
ква осигуряването на чиста,
достъпна и предсказуема енер-
гия. Очаквам новата енергийна
стратегия да гарантира макси-
мална енергийна независимост,
рационално използване на на-
шите природни дадености и из-
градени мощности и въплъща-
ването на перспективни техно-
логии. Но най-вече всичко по-
сочено изисква стабилна и
предсказуема нормативна сре-
да, защита на собствеността и
конкуренцията, насърчаване на
предприемчивостта и инвести-
циите.

Както често се случва, в
трудни времена забравяме за
българската култура. А тъкмо на
нея разчитаме за изграждане-
то на онези духовни ценности,
които ни сплотяват като нация.
Държавната подкрепа за култу-
рата е неотменима инвестиция
в нашето бъдеще.

Активният ми диалог със
Светия синод на Българската
православна църква и ръковод-

ствата на регистрираните веро-
изповедания, представени в На-
ционалния съвет на религиоз-
ните общности в България, как-
то и работата ми с парламен-
тарно представените политичес-
ки сили, бе в основата на про-
мените в Закона за вероизпо-
веданията, които спомогнаха за
пълноценно функциониране на
религиозните общности при га-
рантирана защита на национал-
ния интерес. И в бъдеще Бъл-
гарската православна църква и
традиционните вероизповедания
могат да разчитат на моята под-
крепа като държавен глава.

Ще продължа да развивам
благотворителните инициативи
на моите предшественици -
"Българската Коледа" и "Подк-
репи една мечта". Не само за-
ради помощта към нашите де-
ца, но и заради вярата, с която
ни зареждат, че живеем в ху-
манно общество.

Уважаеми госпожи и госпо-
да,

Гарантирането на сигурност-
та в свят, наситен с динамика
на геополитическите процеси и
комплексен характер на риско-
вете и заплахите, е основна за-
дача на държавната политика.
Затова и развитието на въоръ-
жените сили винаги е било ос-
новен приоритет в ролята ми
на върховен главнокомандващ.

Първият Консултативен съ-
вет за национална сигурност,
който свиках, бе посветен на
основните предизвикателства
пред Българската армия - оста-
рялото оборудване, липсата на
ресурси за пълноценна подго-
товка, тревожният отлив на ли-
чен състав. Призовах за разра-
ботване на дългосрочна визия
за развитие на въоръжените си-
ли; за ускорена реализация на
проектите за модернизация, ко-
ито да се съпътстват задължи-
телно от програми за индуст-
риално сътрудничество; за ре-
шително повишаване на профе-
сионалната квалификация, мо-
тивацията и социалния престиж
на военнослужещите; за подд-
ръжка на техниката и въоръже-
нието до замяната им с нови
образци; за участието на бъл-
гарската отбранителна индуст-
рия в развитието на сектор Си-
гурност.

Поради липсата на напредък
в решаването на посочените
проблеми, свиках в кратък вре-
меви период още два Консул-
тативни съвета за национална
сигурност на същата тематика.

Твърдата ми настойчивост
като върховен главнокомандващ
допринесе за стартиране на ре-
дица конструктивни процеси в
развитието на въоръжените си-
ли. Разбира се, немалко зада-
чи остават нерешени и се нуж-
даят от ресурси, организация и
силно лидерство, но вярвам, че
процесът е необратим. Нужда-
ем се от общото разбиране, че
ангажиментът на държавното
ръководство към отбраната не
се изчерпва с големите проек-
ти за модернизация. Модерни-
зацията е непрекъснат процес
по изграждането на съвремен-
ни отбранителни способности с
фокус върху хората в армията,
върху иновациите и новите тех-
нологии.

Развитието на способности
и оперативна съвместимост е
не само съюзнически дълг, а

преди всичко висша отговор-
ност към сигурността на Роди-
ната. Определено считам, че
при по-добра подготовка и по-
литическа воля, договорите за
индустриално сътрудничество
могат да предоставят по-добри
възможности както за въоръже-
ните сили, така и за икономи-
ката - и то в областта на висо-
ките технологии.

Противодействието на съв-
ременните форми на тероризъм,
престъпност и корупция, гаран-
тирането на сигурността на бъл-
гарските граждани, изисква неп-
рекъснати усилия за повишава-
не на професионалната подго-
товка, мотивацията и техноло-
гичното осигуряване на служи-
телите от МВР и службите за
сигурност.

През целия ни мандат, с ви-
цепрезидента г-жа Илияна Йо-
това отстоявахме убеждението,
че

България трябва
да води проактивна
външна политика,

неотклонно следвайки нацио-
налния интерес. Балансирани-
ят и прагматичен подход, аргу-
ментираното формулиране на
позициите, както и отвореният
диалог, допринесоха България
да продължи да се утвърждава
като предсказуем и желан пар-
тньор и съюзник, който може
да генерира перспективни идеи,
да търси прагматични решения,
да допринася за стабилността
и устойчивото развитие.

В обществото ни е налице
консенсус за европейската при-
надлежност на България. Той бе
утвърден и официализиран от
предното поколение политици с
присъединяването на България
към Европейския съюз. Членст-
вото в съюза е процес на ак-
тивно взаимодействие със стра-
ните-партньори, на укрепване
на неговото единство и всекид-
невно отстояване на българс-
ките позиции в общността. Гла-
сът на България трябва да отек-
ва силно в дебата за бъдещето
на Европа, за нейната страте-
гическа автономност и сигур-
ност.

Поетият ангажимент от
всички страни-членки на НАТО
за изразходване на 2% от БВП
за отбрана е важна стъпка за
укрепване на сигурността, но
и заставя по-малките страни
като нашата да инвестират зна-
чителен ресурс в икономичес-
ките и социални системи на по-
развитите държави, производи-
телки на въоръжение. Затова
и на срещата на върха през
2019 г. поставих открито този
проблем и призовах да търсим
механизми алиансът да не се
превръща в съюз между про-
изводители и купувачи на отб-
ранителни продукти, а да се ут-
върждава като съюз между пар-
тньори, които заедно развиват
отбранителни способности
чрез интеграция на научноиз-
следователската дейност и съв-
местно производство. Идея,
посрещната със значителен ин-
терес и допринесла за създа-
ването на инвестиционен фонд
на алианса и механизми за
съвместно развитие на инова-
циите. Вярвам, че България ще
продължи да бъде активен
участник в този процес и ще

работи за интегриране на на-
шите научни звена и иноватив-
ни компании в инициативата.

През годините на мандата
укрепихме стратегическото пар-
тньорство със САЩ.

Възстановихме
диалога с Русия на
най-високо политичес-
ко ниво след десети-
летно прекъсване.

С президента на Китай из-
дигнахме отношенията ни на ни-
во стратегическо партньорство.
Задълбочихме връзките с реди-
ца държави отвъд европейско-
то пространство.

Както преди пет години, та-
ка и днес, стоя на позицията,
че в условията на сблъсък на
геополитически интереси и рас-
тяща конфронтация в нашия ре-
гион, ролята на държавния гла-
ва не е да екзалтира тревогите
и да посочва враг, а да спо-
собства за разрешаване на кри-
зите с механизмите на съюзи-
те, в които членуваме. Тези кри-
зи нямат военно решение, а
изискват диалог и дипломати-
чески усилия за деескалация.

Отново ще заявя, че външ-
ната ни политика трябва да се
формулира у нас с консенсус
между институциите и да се от-
стоява последователно навън.
Няма как да не посоча като при-
мер отношенията ни с Репуб-
лика Северна Македония. Ко-
гато изпълнението на договора
от 2017 г. забуксува, свиках
Консултативна среща въпреки
обтегнатите ми отношения с
правителството. Постигнат бе
консенсус за разработване на
Рамкова позиция, приета с Дек-
ларация на 44-тото народно
събрание, с цел прецизиране и
отстояване на българския ин-
терес и позиции. Удовлетворен
съм от факта, че въпреки дъл-
боките политически промени от-
тогава, последният Консултати-
вен съвет за национална сигур-
ност демонстрира единство и
последователност по тази важ-
на тема.

Предложеният от правител-
ството многопистов подход в от-
ношенията с нашите съседи има
потенциал да динамизира диа-
лога, да укрепи доверието и
трябва да бъде подкрепен. Той
обаче не бива да оставя на за-
ден план проблемите, свърза-
ни с правата на нашите съна-
родници и общото историческо
и културно минало.

Искам да бъда правилно
разбран. Аз съм сред полити-
ците, които желаят час по-ско-
ро Република Северна Македо-
ния да стане член на Европей-
ския съюз. Тъкмо затова тряб-
ва да помогнем на нашите бра-
тя да преодолеят по-бързо иде-
ологемите от тоталитарното ми-
нало и да постигнат критерии-
те за членство. Като отговорен
член на Европейския съюз, Бъл-
гария трябва да интегрира в не-
го партньори, а не проблеми.
Ще потвърдя своята позиция ка-
то президент на всички бълга-
ри, че равноправието на маке-
донските българи, много от ко-
ито са и български граждани,
трябва да бъде гарантирано
чрез вписването им в консти-
туцията на страната наравно с
другите части от народи. Този
акт, редом с приемането на на-

деждни механизми за изкоре-
няване езика на омразата и
опазване на българското кул-
турно-историческо наследство,
следва да бъде предварително
условие за нашето съгласие за
начало на преговорите за член-
ство.

Убеден съм, че икономиза-
цията на външната политика, за
която работих активно, може да
даде много по-добри резулта-
ти, ако постигнем по-ефектив-
на координация между инсти-
туциите и преодолеем липсата
на проектна готовност във важ-
ни инвестиционни направления.

От началото на мандата с
г-жа Йотова използвахме всеки
възможен повод за разширява-
не на българското културно
пространство и за отстояване на
нашите достижения. Един от при-
мерите в това отношение бе
участието по моя покана на Ге-
нералния директор на ЮНЕСКО
в тържествата на 24 май в Со-
фия, което бе признание за при-
носа на България към световно-
то културно наследство. Ще про-
дължим още по-активно тази по-
литика на фона на зачестилите
посегателства върху българска-
та култура и история.

И в този мандат приоритет
в дейността ни ще бъде под-
държането на жива връзка и
духовното приобщаване на
българските общности зад гра-
ница, както и отстояването на
техните права и идентичност.
Нужни са неотложни законови
промени за ускоряване полу-
чаването на българско граж-
данство от сънародниците ни
зад граница. Надявам се също
отдавнашната идея на вицеп-
резидента за създаване на бъл-
гарски културен институт за на-
шите общности да срещне под-
крепата на изпълнителната
власт.

Тук е мястото, уважаеми да-
ми и господа, да изразя още
веднъж своята благодарност
към вицепрезидента Илияна Йо-
това. Предизвикателствата на
първия мандат укрепиха наше-
то разбирателството и едино-
действие и вярвам, че така ще
бъде и занапред.

Искам да изкажа своята дъл-
бока благодарност към екипа ми
от президентската администра-
ция за всеотдайната работа.

Убеден съм, че можем да
преодолеем кризите и да сбъд-
нем мечтата си за България са-
мо със знанието, таланта и обе-
динените усилия на цялата на-
ция. Затова президентството ще
продължи да бъде отворено за
гражданите и организациите, за
всички, които имат идеи за по-
доброто ни бъдеще.

Скъпи сънародници,
В началото на изтеклия ман-

дат заявих, че за мен не е важно
колко време ще бъда президент,
а какъв президент ще бъда. Това
убеждение ме мотивираше да не
правя компромис с принципите
си и да стоя на страната на хора-
та. Заедно с вас, скъпи съотечес-
твеници, преодоляхме много из-
питания. Днес, с ръка на Консти-
туцията искам да ви уверя, че ще
продължавам да служа честно и
отговорно на Отечеството. С гос-
пожа Йотова ще вложим всички-
те си сили, за да градим заедно с
вас свободна, демократична, мо-
дерна и просперираща България.

Благодаря ви!

От стр. 7
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Алиансът на НАТО стра-
да от сериозен конструкти-
вен недостатък: разпрости-
райки се дълбоко в източ-
ноевропейската геополити-
ка, той е твърде голям, твър-
де слабо дефиниран и твър-
де провокативен.

Създадена през 1949 г.,
за да защитава Западна Ев-
ропа, НАТО отначало е три-
умфираща организация. Тя
задържа настъпващия Съ-
ветски съюз, поддържа ми-
ра и дава възможност за
икономическа и политичес-
ка интеграция на Западна
Европа.

Днес алиансът представ-
лява разхлабено и разтег-
ливо чудовище от 30 държа-
ви, обхващащо Северна
Америка, Западна Европа,
балтийските държави и Тур-
ция. Разширената НАТО се
колебае между нападение-
то и отбраната, участвала
във военни действия в Сър-
бия, Афганистан и Либия. Ог-
ромното разширение на
алианса и неяснотата на не-
говата мисия рискуват да
въвлекат НАТО в голяма ев-
ропейска война.

За да опрости стратеги-
ческата си цел и да подоб-
ри отбранителния си капа-
цитет, НАТО трябва публич-
но и изрично да се откаже
от присъединяването на но-
ви членове. Алиансът тряб-
ва ясно да заяви, че дълги-
ят етап на неговото разши-
ряване е приключил. Прек-
ратяването на политиката на
отворени врати, колкото и
трудно да е за изпълнение,
и преосмислянето на архи-
тектурата на сигурността в
Централна и Източна Евро-
па не би било отстъпка пред
Путин. Напротив, това е не-
обходимо, за да може най-
успешният съюз на ХХ век
да издържи и да проспери-
ра през ХХІ век.

По-голямото
не е по-добро

Първоначалният съюз на
НАТО изпълняваше три ос-
новни функции. Първата и
най-важна беше отбраната.
По време на Втората све-
товна война Съветският съ-
юз бързо се придвижи на
запад, поглъщайки незави-
сими държави и утвържда-
вайки се като основна ев-
ропейска сила. НАТО не
обърна тази тенденция, а по-
скоро я овладя, като уста-
нови периметър, отвъд кой-
то Съветският съюз не мо-
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жеше да излезе. На второ
място, НАТО разреши енде-
мичния проблем на запад-
ноевропейската сигурност и
по-специално проблема с
редуването на френски, гер-
мански и британски антаго-
низъм. И накрая, НАТО га-
рантираше ангажираността
на САЩ в европейската си-
гурност - точно това, което
Първата световна война и
нейните объркващи после-
дици не успяха да направят.

От 1949 до 1989 г. НАТО
изпълняваше всички тези
основни функции. Но след
това настъпи драматичен пе-
риод на предефиниране.
Президентите Бил Клинтън
и Джордж Буш-младши ос-
новаха политиката си за НА-
ТО на две предположения.
Първото беше, че НАТО е
най-доброто средство за га-
рантиране на европейския
мир и сигурност.

Второто предположение,
стоящо зад разширяването
на НАТО, произтичаше от
оптимистичните идеи за
международния ред. Може
би, че Русия е на път към
демокрация, а руската де-
мокрация, естествено, би се
радвала на сътрудничество
с НАТО. През 2003 г. Служ-
бата за планиране на поли-
тиката на Държавния депар-
тамент на САЩ изготви до-
кумент, озаглавен "Защо НА-
ТО трябва да покани Русия
да се присъедини". Това не
се случи, но американските
политици предположиха, че
магнетичният западен модел
ще привлече Русия в Евро-
па, както и редица страни,
които все още не са в НА-
ТО: Армения, Азербайджан,
Беларус, Грузия, Молдова и
Украйна. НАТО и западният
политически модел щяха да
вървят напред ръка за ръ-
ка.

И двете предположения,
стоящи зад разширяването
на НАТО, се оказаха погреш-
ни. Структурата, създадена
за Западна Европа в сре-
дата на миналия век, няма-
ше смисъл за Източна Ев-
ропа след Студената война.
Първоначалният състав на
НАТО беше ограничен от
Желязната завеса, геогра-
фията и политиката. По то-
зи начин НАТО можеше да
се отличава с това, че е от-
бранителен военен съюз, ка-
къвто трябваше да бъде.

Разширената НАТО дей-
ства по съвсем различен на-
чин в Източна Европа. През
2022 г. няма еквивалент на
Желязната завеса, а в из-
точната част на Европа ге-
ографията не ограничава
разширяването на НАТО.
Вместо това алиансът е не-

удобно и хаотично разгър-
нат в Източна Европа. През
XXI век НАТО е въвлечена в
мъчителния въпрос къде
свършва западната граница
на Русия и къде започва из-
точната граница на Европа
- въпрос, който от XVII век
насам е причина за безб-
рой войни, някои от тях по-
родени от руския империа-
лизъм, а други - от западни-
те нашествия. Алиансът не
е причина за регионалната
нестабилност, но като неут-
рално присъствие и обект на
руска враждебност не мо-
же да бъде отделен от тази
нестабилност.

Неочакваните опасности
от разширяването на НАТО
се утежняват от политиката
на отворени врати, която
прави източния фланг на
алианса неразбираем. Дек-
ларацията на НАТО от 2008
г., че Украйна и Грузия един
ден ще станат членове, бе-
ше в най-добрия случай по-
желателна, а в най-лошия -
неискрена. Нещо повече,
стремежът на украинското
правителство да влезе в НА-
ТО въвлече алианса в най-
експлозивния етнонациона-
листически конфликт в ре-
гиона, дори и ако привър-
жениците на автономията на
НАТО разглеждат украинс-
кото членство като въпрос
на чисто спазване на уста-
ва на алианса, в който е за-
легнала политиката на отво-
рени врати, или на дадено-
то от Бога право на Киев
да избира своите съюзни-
ци. Един отбранителен али-
анс не е подготвен да се
справи с конфликт между
държава, която не е член на
НАТО и иска да стане член,
и ядрена сила, която е твър-
до решена да саботира то-
ва членство. Това е конф-
ликт, който НАТО може са-
мо да загуби и който може

дори да застраши същест-
вуването на алианса, ако
държава членка като Пол-
ша или Литва бъде въвлече-
на в продължаващата вой-
на между Русия и Украйна.

Обратно към отбраната

НАТО трябва да проме-
ни курса си, като публично
и категорично откаже да
присъедини още държави
членки. В никакъв случай не
бива да се отказва от анга-
жиментите си към страни-
те, които вече са се присъ-
единили - доверието на САЩ
в Европа зависи от спазва-
нето им - но трябва да пре-
разгледа предположенията,
които стоят в основата на
разширяването на НАТО
през 90-те години. При по-
ложение че алиансът вече
е свръхразширен в един от
най-опасните райони в све-
та, включването на Украйна
би било стратегическа лу-
дост. Театърът на абсурда,
към който Западът се при-
държа в политиката на от-
ворени врати, сам по себе
си е обиден за Украйна (и
Грузия) и с времето ще по-
роди неприязън към Вашин-
гтон. Дори и всички да зна-
ят, че това, което казват, е
в разрез с реалността, как-
то украинците, така и аме-
риканците размътват вода-
та и отвличат вниманието,
като не говорят откровено.

Съединените щати се
нуждаят от нова стратегия
за справяне с Русия в Из-
точна Европа, която да не
разчита основно на НАТО.
Алиансът е там, за да защи-
тава своите членове, и
затварянето на отворената
врата би му помогнало да
го направи. Без съмнение
прекратяването на разширя-
ването ще изисква трудна
дипломация. То ще проти-

воречи на често повтаряни-
те обещания на американс-
ки и европейски официал-
ни лица и ще наруши пре-
цедента.

Същевременно Съедине-
ните щати и техните евро-
пейски съюзници и партньо-
ри следва да предложат но-
ва институция за обсъжда-
не с Русия, която да се със-
редоточи върху управлени-
ето на кризи, деконфликти-
рането и стратегическия ди-
алог. НАТО не трябва да
участва в нея. Най-важното
е, че Вашингтон трябва да
действа предпазливо. В слу-
чай на нов военен конфликт
с Русия, Съединените щати
трябва да сформират ad hoc
коалиция със съюзници и
партньори, за да се спра-
вят с възможните заплахи,
вместо да включват пряко
НАТО (освен ако Русия не
нападне член на НАТО). От
1991 г. насам постиженията
на НАТО на територията на
страни извън НАТО са труд-
ни, включително неуспешни-
те мисии в Афганистан и Ли-
бия. Тези неуспешни дейст-
вия извън територията на
страната доказват, че али-
ансът трябва да играе в за-
щита, а не в нападение.

Затварянето на отворе-
ните врати на НАТО няма
да реши проблемите на Ва-
шингтон с Русия. Тези проб-
леми далеч надхвърлят рам-
ките на алианса. Но прек-
ратяването на разширява-
нето на НАТО ще бъде акт
на самозащита за самия
алианс, възнаграждаващ го
с даровете, които само по-
голямото ограничаване и
по-голямата яснота могат да
дадат.

Ученията на НАТО в Прибалтика зачестиха след 2014 г. и предизвикват недоволството на Русия
Снимка БГНЕС

Майкъл КИМЕЙДЖ
(Със съкращения)
По агенция БГНЕС

Подзаглавието е на ЗЕМЯ
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Повечето прогнози за
ситуацията в Европа през
2022 година са под сянката
на усложнените през мина-
лата година проблеми на
сигурността в Европа, от чи-
ето решаване много зави-
си и икономическото възс-
тановява и нормализиране-
то на социалния живот на
европейците, осакатен от
епидемията на коронавиру-
са. За съжаление, основа-
нията за дори минимално
отслабване на напрежени-
ето около Украйна, която
САЩ, НАТО и ЕС вече го-
дини наред използват като
инструмент за оказване на
натиск срещу Русия, се из-
париха още в хода на със-
тоялите се в началото на
януари по предложение от
руския президент Владимир
Путин преговори на Русия
за сигурността в Европа със
САЩ и НАТО в Женева и
Брюксел.

Москва предприе тази
инициатива след месеци на-
ред нестихващи неоснова-
телни обвинения срещу Ру-
сия от западни политици и
медии, че се готви за вой-
на срещу Украйна, след ка-
то е разположила войски за
маневри на своята терито-
рия, близо до съседна Ук-
райна. Мнозина неангажи-
рани с политиката на САЩ
и НАТО анализатори обаче
неведнъж посочваха, че те-
зи твърдения са част от хиб-
ридната война срещу Русия.
Защото беше очевидно, че
действията на Москва са
преди всичко едно сериоз-
но предупреждение към за-
падните стратези, които
раздуват "руската заплаха",
за да обосновават предп-
риеманите от Запада ходо-
ве за приемане на Украйна
в НАТО, като програма мак-
симум на тяхната стратегия,
или поне за разполагане на
нападателни оръжия на ук-
раинска територия, с кои-
то в случай на военен кон-
фликт враговете на Русия
биха могли да ударят Мос-
ква с ракети за по-малко
от десетина минути, смятат
военни експерти. Тази дис-
локация на войски би и сиг-
нал към екстремистите в
Киев, които биха могли да
предприемат нападения
срещу руското население в
Донбас, да си направят доб-
ре сметката срещу подоб-
на авантюра.

Под командване на Ва-
шингтон НАТО вече е заси-
лил значително военното си
присъствие в Черно море.
Алиансът работи по плана
за създаване на нови аме-
рикански военни бази в из-
точноевропейските натовс-
ки страни, включително в
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България. Това основател-
но бе възприето от Москва
като опит да се промени ба-
лансът на силите в Европа
във вреда на Русия и сре-
щу интересите на нейната
сигурност. Разбираемо е, че
руският президент Влади-
мир Путин не можеше да
остави без реакция извър-
шващото се разширяване
на изток на военната инф-
раструктура на НАТО. Така
Русия обяви, че ако бъдат
пресечени "червените ли-
нии", гарантиращи сигур-
ността на Русия, тя ще от-
говори с подобаващи мер-
ки за защита на своята на-
ционална сигурност. За да
се намери изход от тази
критична ситуация в два
разговора с американския
президент Джо Байдън, Пу-
тин предложи да се състо-
ят преговори, на които да
се обсъди идеята на Моск-
ва САЩ и НАТО да дадат
юридически гаранции, че
няма да включват Украйна
и други страни от обкръже-
нието на Русия в орбитата

на НАТО и да разполагат
там нападателни оръжия.
На преговорите в Женева
обаче

САЩ и НАТО
не промениха
нито на сантиметър
първоначалните си
позиции от предиш-
ните месеци,

че никой не може да иска
нови държави да не се при-
съединяват към НАТО и да
казва на държавите от НА-
ТО къде какви бази бъдат
разполагани.

 Единственият позитивен
в ситуацията момент, ако
въобще може да се търси
нещо позитивно, освен то-
ва, че все пак преговори са
се състояли, бе, че НАТО из-

рази готовност да прегова-
ря с Русия за ограничава-
не на ракетите със среден
и по-малък обсег в Европа,
договорът за които изтече
още през август 2019 г.

Руският външен минис-
тър Сергей Лавров на го-
дишната си пресконферен-
ция  преди няколко дни кри-
тикува западните страни, че
продължават да насърчават
негативното развитие на
международната ситуация,
с което  потенциалът за
международни конфликти
продължава да се натруп-
ва. Западните държави раз-
рушават международните
отношения, базиращи се на
Устава на ООН, изтъкна
Лавров.

Сега думата имат САЩ
и НАТО.  Москва очаква тях-
ната реакция в писмен вид
и обясни, че според това
ще предприеме мерки, ко-
ито, както каза президен-
тът Путин, ще бъдат набе-
лязани и посочени от рус-
ките военни.

Задълбочаващото се

противопоставяне между
Русия и Запада по пробле-
мите на сигурността и нат-
рупващият се конфликтен
потенциал в Европа ясно
показват, че тази година
въпросът за нова стабилна
система за сигурност на
континента ще бъде на пър-
во място в политическия
дневен ред. Но случващо-
то се  в отношенията меж-
ду Запада и Русия след пре-
говорите в Женева и Брюк-
сел, а дори още по време
на тях  не е обнадеждава-
що.

НАТО, която
вече е увеличила
числения си състав
до 30 членове

след присъединяването
през последните две десе-

тилетия на редица държа-
ви от Източна Европа, отп-
рави публична покана за
членство към Швеция и
Финландия, които са извес-
тни с политиката си на неп-
рисъединяване към блока.
"Финландия и Швеция отго-
варят на повечето изисква-
ния за членство в НАТО и
биха могли да се присъе-
динят много бързо към али-
анса, ако пожелаят, заяви
преди дни генералният сек-
ретар на НАТО Йенс Стол-
тенберг в централата на
пакта в Брюксел.

В американския Конг-
рес  група сенатори за-
почнаха да плашат Русия
с нови санкции, насочени
лично срещу руския пре-
зидент Владимир Путин,
премиера Михаил Мишус-
тин, външния министър
Сергей Лавров, военния
министър Сергей Шойгу и
други руски ръководители.
Нима това не е абсурдно
за връзките на Вашингтон
с Русия, която в търсене-
то на взаимноизгодни ре-

шения на проблемите на
сигурността, нарича пред-
ставителите на САЩ пар-
тньори. Преди този абсур-
ден краен вариант за сан-
кции срещу Русия в Конг-
реса бе разгледан и за-
конопроект за най-тежки-
те досега бъдещи санкции
срещу Русия в случай на
ескалация на конфликта в
Украйна. Конгресмените
замислят забрана за опе-
рациите с държавния дълг
на Русия. Те също така
предлагат санкции срещу
руския банков сектор и га-
зопровода "Северен поток
2". Освен това, ако нап-
режението ескалира, САЩ
планират да поискат Ру-
сия да бъде изключена от
международната платежна
система SWIFT.

Междувременно от Бе-

лия дом спешно дадоха тон
и за продължаване на

кампанията от
лъжливи новини
за намеренията
на Русия.

Прессекретарят на Бе-
лия дом Джен Псаки обя-
ви, че САЩ разполагали с
данни за провокации в Ук-
райна, които подготвяла Ру-
сия. Според Псаки "руски
агенти на влияние" фабри-
кували провокации, за да
"оправдаят руската намеса
и да посеят разделение в
Украйна". Обвиненията оба-
че не бяха потвърдени с ни-
какви реални факти, какви-
то явно не съществуват.

Продължаващата безиз-
ходица, резултат на проти-
вопоставянето между Ру-
сия и САЩ и НАТО, подс-
казва, че под лидерството
на САЩ Западът ще про-
дължава да се отнася към
Русия не като партньор по
въпросите на европейска-
та сигурност и другите меж-
дународни проблеми, а ка-
то основен съперник, сре-
щу който трябва по всяка-
къв начин да се оказва на-
тиск, за да бъде той отсла-
бен, а влиянието му в све-
та да бъде минимализира-
но. Във Вашингтон явно си
правят кривата сметка, че
ако това бъде постигнато,
хегемонията им в света, ко-
ято вече от години е под
въпрос, може да бъде по-
лесно опазена. Това обаче
са празни надежди, защо-
то

и Китай, и десетки
други държави
не желаят еднопо-
люсен свят
начело със САЩ,
а сигурен мултила-
терален свят

на равноправно и взаимно-
изгодно общуващи държа-
ви със споделена съдба за
постигане на мир и напре-
дък.

Сегашната американска
стратегия не може да не во-
ди до усложняване на проб-
лемите на европейската си-
гурност. Жалко, че заради
хегемонистичните геостра-
тегически интереси на САЩ,
прокарвани чрез НАТО и в
съглашателство с Брюксел,
Европа ще продължава да
не може да се радва на та-
ка необходимата й стабил-
ност и сигурност, за да ре-
шава икономическите ,
здравните, социалните и
други проблеми на Евросъ-
юза.

Любомир МИХАЙЛОВ
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Ръководителят на Светов-
ната здравна организация
Тедрос Аданом Гебрейесус
предупреди световните лиде-
ри, че коронавирусната пан-
демия "далеч не е към края
си", предаде Би Би Си. Ше-
фът на СЗО е против пред-
положенията, че новият до-
миниращ вариант Омикрон е
значително по-мек и е ели-
минирал заплахата от виру-
са, прдаде БНР.

Предупреждението идва
на фона на рекорден ръст
на новите случаи в някои ев-
ропейски страни. Франция
съобщи във вторник за бли-
зо половин милион новоза-
разени, а в Германия за пър-
ви път надвишиха 100 000.
На пресконференция в цен-
тралата на СЗО в Женева
д-р Тедрос заяви пред ре-
портер, че Омикрон е довел
до 18 млн. новозаразени в
света през последната сед-
мица.

И ако средностатисти-
чески вариантът е по-мек,
"схващането, че е по-меко
заболяване, е заблуждава-
що". "Не се заблуждавайте,
Омикрон води до хоспита-
лизации и смърт и дори по-
леките случаи запълват
здравните заведения". "Осо-
бено съм притеснен, че мно-
го страни имат ниски нива
на ваксинация, а хората са
изложени на много по-голям
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Президентът на Турция
Реджеп Ердоган е поканил
колегите си от Русия и
Украйна Владимир Путин и
Володимир Зеленски в
Турция, за да "изгладят
разногласията" между двете
страни. Това заяви вчера
говорителят на турския
лидер Ибрахим Калън."Тур-
ция е готова да помогне за
намаляване на напрежението
между Русия и Украйна.
Президентът Ердоган про-
вежда преговори както с
президента на Русия Влади-
мир Путин, така и с прези-
дента на Украйна Володимир
Зеленски. Даже ги е поканил
да дойдат в Турция, ако
искат да се срещнат и да
изгладят проблемите и
разногласията си", заяви
Калън. Той съобщи още, че
идните седмици Ердоган ще
посети Украйна за преговори
със Зеленски.

Румънският премиер
Николае Чука е обвинен в
плагиатство от журналистка-
та Емилия Серкану, която
твърди в статия в сайта
PressOne, че поне 42
страници от докторската му
теза включват преписано
съдържание. Докторската
титла е помогнала на Чука
да напредне в кариерата по-
бързо, отбелязва тя. Чука
защитава дисертацията си в
сферата на военните науки
през 2003 г. Изправен пред
обвиненията в плагиатство
той вече е поискал етичната
комисия на Националния
университет по отбрана да
анализира тезата му.
Премиерът посочва, че
научният труд е базиран на
международни мисии, в
които лично е участвал и
поради това е ясно, че
работата е въз основа на
оригинално съдържание.

Във Великобритания
има сведения, че депутати от
Консервативната партия на
премиера Борис Джонсън
вече открито обсъждат как
той да бъде свален от поста
и кой да бъде негов наслед-
ник. Това става след интер-
вю във вторник на премие-
ра, в което той заяви, че
никой не го е предупредил,
че партито на "Даунинг
стрийт" през май 2020 г. е
било в нарушение на
правилата на локдауна.
Вчерашният брой на в."Инди-
пендънт" води на първа
страница със заглавието
"Никой не ме предупреди, че
купонът е против правилата,
каза човекът, който създава
правилата". Политическите
наблюдатели са на мнение,
че с това интервю Борис
Джонсън "си е вкарал
автогол". Твърди се, че
депутати от различен ранг и
различни крила на Консер-
вативната партия смятат, че
вече могат да бъдат събрани
достатъчно писма с искане
на вот на недоверие.

�
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ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ

ОТ ВИОЛЕТА БОРИСОВА ГРОЗЕВА УПРАВИТЕЛ НА "ЛАБТЕСТ 2000" ООД

Обявявам, предоставената акредитация на Строителна изпитвателна лаборатория
при "Лабтест 2000" ООД, с адрес гр. София 1619, бул. "Цар Борис ІІІ" № 281 със
Сертификат за акредитация рег. № 3 ЛИ от 22.12.2021 г., валиден до 30.04.2024 г.
и приложение - заповед за акредитация № А 824/22.12.2021 г., издаден от ИА БСА,
ДА СЕ СЧИТА ЗА НЕВАЛИДНА от датата на издаване на решението на Изпълнителния
директор на Българската Служба за Акредитация за прехвърляне на акредитацията в
полза на фирма "СЕРТМАТ" ЕООД гр. София.

Снимки Интернет

Генералният секретар на ООН
Антониу Гутериш е поканил
бившия германски канцлер

Ангела Меркел да оглави
консултативен орган на високо
равнище за глобалните общест-
вени блага. Гутериш заяви, че е

изпратил предложението на
Меркел в писмо, но все още

не е получил отговор.
Мнозина в самата организация

смятат, че бившият канцлер
на Германия едва ли ще приеме

предложението за работа.
Под глобални обществени

блага ООН има предвид глобал-
ните здраве, наука, мир,

опазване на околната среда
 и икономика.

Ãúðöèÿ ïðîäúëæàâà
Covid ìåðêèòå
îùå åäíà ñåäìèöà

риск от тежко протичане на
болестта и смърт без вак-
сина".

Междувременно в Дания
бе съобщено за рекордните
33 493 нови случаи на Covid-
19 във вторник, а здравните
власти в Италия регистрира-
ха 228 179 новозаразени - с
над 83 000 повече от предиш-
ния ден. Франция пък съоб-
щи за 464 769 нови инфек-
ции на дневна база вчера -
рекорд, който четири пъти
надхвърля данните за поне-
делник, когато бяха устано-
вени 102 144 случаи на ко-
ронавирус. В Германия за
първи път новите случаи на
коронавирус надвишиха 100
000. Институтът "Робер Кох"
съобщи днес, че за измина-

лото денонощие има 112 323
новозаразени, с което общи-
ят брой на инфекциите в
страната става 8 186 850. Във
вторник са регистрирани
още 239 смъртни случая, ка-
то починалите с Covid-19 от
началото на пандемията дос-
тигат 116 081

В други европейски стра-
ни броят на новозаразени-
те започва да спада - нап-
ример в Ирландия и Испа-
ния. Бразилия също отчете
нов рекорд с над 137 хиля-
ди заразени за 24 часа, пре-
дишният от 115 хиляди за-
разени за денонощие бе от
юни 2021 г.

Правителството на Гърция
се отказа от облекчаване на
мерките заради високия про-

цент на смъртните случаи от
Covid-19 въпреки спада на но-
возаразените на дневна ба-
за. Не се променят и услови-
ята за влизане в страната от
чужбина, предаде БНР. Всич-
ки действащи ограничителни
мерки да се продължат поне
с една седмица, предлагат ле-
карите от Съвета за контрол
на пандемията. Очаква се ре-
шението на министъра на
здравеопазването Танос
Плеврис, който заяви, че пра-
вителството действа в съот-
ветствие с предписанията на
специалистите.

С около 50% спаднаха
случаите на новозаразени на
дневна база - от 50 хиляди
преди седмица на 23 хиляди
в последното денонощие, но
смъртните случаи са 106 за
ден. Здравният министър
подчерта, че високата смър-
тност се дължи на активни-
ят още вариант на корона-
вируса Делта. В Гърция 71%
от населението е ваксинира-
но, като 41% са с бустерна
доза. Законът за задължи-
телното ваксиниране на хо-
рата над 60 години активира
с 10% имунизацията в стра-
ната, но 300 000 са гърците в
тази възрастова група, кои-
то плащат глоба, но не се
ваксинират. При учениците,
които тестват по три пъти на
седмица, случаите на ново-
заразени на ден са около
1%, информират от минис-
терството на образованието
от 19 януари. ç

Дания вчера за първи път регистрира над 30 000 инфекции с коронави-
рус за ден. Националният здравен институт регистрира 33 493 нови

инфекции, от които около 2000 са повторни. Министърът на здравеопаз-
ването Магнус Хойнике заяви в Туитър, че големият брой заразени не
води до повече приети в болници. Той обяснява това с големия брой
повторно инфектирани и с това, че повечето са заразени с Омикрон
варианта, който по-рядко довежда до хоспитализация. В болници са

настанени 810 пациенти, от които 49 в интензивни отделения.

Руският външен министър
Сергей Лавров и държавният сек-
ретар на САЩ Антъни Блинкън ще
се срещнат в петък в Женева, за
да обсъдят кризата около Украй-
на - потвърди представител на
американската администрация,
предаде БНР.

Първите дипломати на САЩ
и Русия проведоха вчера теле-
фонен разговор за кризата око-
ло Украйна. Блинкън е подчер-
тал пред Лавров колко важно е
да продължат усилията за нама-
ляване на напрежението по "дип-
ломатически път", съобщиха от
Държавния департамент. В прес-
съобщение от руското външно
министерство се казва, че Лав-
ров е поискал от Блинкън час
по-скоро писмени коментари по
руските предложения за сигур-

Ëàâðîâ è Áëèíêúí ùå ðàçãîâàðÿò â Æåíåâà â ïåòúê
ността на Европа и е призовал
американския дипломат "да не ти-
ражира спекулации за уж готве-
ща се руска агресия".

Блинкън замина вчера за Ки-
ев, където ще увери лично пре-
зидента Володимир Зеленски в
ангажираността на САЩ със "су-
веренитета и териториалната ця-
лост" на Украйна. В четвъртък
държавният секретар ще се срещ-
не с представители на Великоб-
ритания, Франция и Германия.

От Белия дом потвърдиха, че
балтийският газопровод "Северен
поток 2", който все още не е пус-
нат в експлоатация, е "сигурен
коз" срещу Русия при ескалация
в Украйна, и не изключиха въз-
можността да орежат достъпа на
руските банки до системата
SWIFT. Вашингтон изрази безпо-

койство от съобщението на Мос-
ква, че изпраща войски в Бела-
рус за съвместни учения с бела-
руските военни. Това дава въз-
можност на руснаците "за нов
подход, в случай че решат да
предприемат бойни действия сре-
щу Украйна", обясни служителят,
пожелал анонимност. ç

Блинкън и Лавров на срещата на външните министри
на страните - членки на ОССЕ, край Стокхолм на 2 декември 2021 г.

ðúñò íà íîâîçàðàçåíèòå â Åâðîïà
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Íîâèÿò òðåíüîð íà Ëóäîãîðåö
ïîäìëàäÿâà îòáîðà

Новият треньор на
Лудогорец Анте Шимунджа
взе смело решение още в
първия си мач начело на
тима. "Орлите" завършиха
1:1 с Висла (Краков) в
първа контрола на турска
земя, а в проверката
доста игрови минути
записаха голяма част от
младите футболисти на
българския шампион.

В титулярния състав
попадна 21-годишният
Тихомир Димитров. Мла-
дежкият национал на
България партнираше на
Пластун в центъра на
отбраната. На почивката в
игра се появиха още
трима юноши на Лудого-
рец - 21-годишният ляв бек
Илкер Будинов, 19-годиш-
ният вратар Дамян Хрис-
тов и наложилият се в
състава през последния
сезон Доминик Янков (21
г.). На пейката пък остана
16-годишният страж Юмит
Хабил.

Разградчани разчитаха
на още трима млади

чужденци. Става въпрос
за 23-годишния Шакил
Пинас, 22-годишния Ману-
ел Шоу и новото попълне-
ние Рик Джонатан (22 г.).

Така още в първата си
проверка начело на
Лудогорец Анте Шимунджа
не се поколеба да пусне в
игра седем състезатели
до 23 години срещу сери-
озно име в полския фут-
бол, което не се случва
толкова често в по-богати-
те родни отбори, дори да
става въпрос за контроли.

Лудогорец стартира
зимните си контроли

Защитникът на ЦСКА
Пламен Гълъбов е
уведомил
треньорите и останалите
играчи на тима, че напуска
лагера на отбора в Турция
днес. Бранителят премина-
ва в израелския Макаби
Нетан. 26-годишният
шуменец вече е подписал
своя договор с елитния
еврейски отбор. Сумата,
която ЦСКА ще получи, е
100 000 долара.

Волейболистите на
Нефтохимик
загубиха
и втория мач срещу
полския СКРА Белхатов с
1:3 и отпаднаха на 1/8-
финалите на турнира за
Купата на CEV. Преди
седмица българският тим
загуби в Бургас с 2:3
гейма.

Челси отново се
провали
срещу Брайтън, завършвай-
ки 1:1 като гост в изтеглен
мач от 24-тия кръг на
английската Висша лига.
"Сините" стигнаха до същия
резултат с "чайките" и в
Лондон на 29 декември.
Хаким Зиеш (28) изведе
гостите от английската
столица напред в резулта-
та, но след почивката
играчите на Томас Тухел
намалиха оборотите. Това
позволи на домакините да
изравнят чрез Адам Уебс-
тър (60). След равенството
Челси остава трети с 44
точки и една по-малко от
втория Ливърпул, който
обаче е с два мача по-
малко. Лидерът Манчестър
Сити е далеч напред с 56
точки и среща по-малко от
лондончани. Брайтън пък
заема девета позиция с 29
точки.

Анте
Шимунджа
пусна в
първата
контрола
седем
футболисти
до 23 години

срещу Висла. Двата тима
не излъчиха победител и
завършиха 1:1. Още в
4-тата минута българският
тим откри резултата чрез
Пиерос Сотириу. Висла
изравни с гол на Жот в
78-ата минута на срещата.

След двубоя Анте
Шимунджа съобщи, че
няма да може да разчита
за началото на пролетния
дял от шампионата на
една от звездите на
отбора Вандерсон. Нату-
рализираният бразилец,
който има шест мача за
националния отбор на

България, продължава да
лекува контузия и дори не
е с "орлите" на подготви-
телния лагер в Турция.
Очаква се 34-годишният
халф-бек скоро да се
присъедини към трениров-
ките на отбора.

Вандерсон се контузи
през есента, когато скъса
връзки на коляното по
време на мач с Пирин.
Това е втората такава
травма, която бразилецът
претърпява в последните
две години. След първата
той се завърна в игра
през зимата на 2021 г.ç

Анте Шимунджа дебютира с равенство начело на Лудогорец

Локомотив (Пловдив) се раздели с ук-
раинеца Олексий Биков, обяви официал-
ният сайт на клуба. 23-годишният защит-
ник прекратява договора си с "черно-бе-
лите" по взаимно съгласие, след като ста-
на ясно, че повече не попада в планове-
те на треньора Александър Тунчев.

Ëîêîìîòèâ (Ïä) ñå
ðàçäåëè ñ òèòóëÿð

Биков премина при "смърфовете" през
лятото, след като преди това беше играл
в родината си за Мариупол. През есенния
дял от шампионата украинецът взе учас-
тие в 14 мача на Локомотив (Пд), като в
13 от тях беше титуляр. Игра и в три дву-
боя за Купата на България.ç

Ëåâñêè ïîäïèñà ñ ÷åòâúðòè íîâ
От "Герена" официално съобщиха за

привличането на четвърти нов футболист
през тази зима. "Сините" презентираха
подписването на договор с Келиан ван
дер Каап. 23-годишният нидерландец па-
рафира за 2,5 години. Ван дер Каап е
роден на 8 ноември 1998 г. в Грьонинген
(Нидерландия). Юноша е на Марум. Пър-
вия си професионален договор подписва
през 2017 г. с Харкемазе Бойс, с чийто
екип изиграва 29 мача и отбелязва 2 го-
ла. През 2018 г. преминава в друг местен
тим - Йонг Грьонинген, записвайки 31 мача
и 2 гола. През сезон 2019/2020 е собс-
твеност на Камбюр и участва в 11 мача,
като бележи един гол. Следващия сезон
преминава в израелския Макаби Нетаня,
с чийто екип изиграва 26 срещи и беле-

жи 1 гол. През лятото на 2021 г. става
играч на датския Виборг, където има два
мача. Датчаните вчера обявиха, че разт-
рогват договора си с Ван дер Каап по вза-
имно съгласие. Нидерландецът беше об-
вързан с клуба до 30 юни 2024 г.

През настоящия зимен период "сини-
те" се подсилиха с гамбийския национал
Ноа Сонко Сундберг, както и с бразилците
Цунами и Велтон.

Левски завърши при 1:1 с полския Гурник
(Забже) в първия си приятелски мач от зим-
ната подготовка в (Белек) Турция.  В
82-та минута Пьотр Кравчук преодоля бъл-
гарския вратар от фаул и откри резултата.
Малко преди края на срещата Левски получи
дузпа за игра с ръка в наказателното поле, а
Хосе Кордоба се разписа за крайното 1:1.ç

На Australian Open бе
регистриран първия случай
на тенисист с положителен
тест за COVID-19, въпреки
строгото изискване всички
участващи играчи да бъдат
ваксинирани. Французинът
Юго Юмбер бе заразен са-
мо три дни след началото
на първия за годината тур-
нир от Големия шлем. Той
обяви новината след отпа-
дането си в първия кръг от
своя френски сънародник
Ришар Гаске след 6:3, 6:7
(4), 6:7 (3), 3:6.

Рафаел Надал даде но-
ва силна заявка за титлата
от Australian Open, след ка-
то победи германеца Яник
Ханфман с 6:2, 6:3, 6:4 и
за 16-и път в кариерата си
се класира за третия кръг
на турнира от Големия
шлем в Мелбърн. 35-го-
дишният испанец, който е
основният фаворит за тро-
фея от Откритото първенс-
тво на Австралия, постигна
успеха над Ханфман за 2

Ïúðâè ñëó÷àé íà COVID-19 íà òóðíèðà
â Ìåëáúðí

часа и 43 минути.
 "Когато не съм на тур-

нирите, поддържам форма
с игра на голф. Аз не съм
човек, обичащ фитнеса.
Предпочитам повече да
практикувам други спорто-
ве. За съжаление, през
последните години заради
проблемите с колената и

стъпалата не мога да прак-
тикувам част от любимите
си игри. Сега съм фокуси-
ран повече върху неща, на
които преди не обръщах та-
кова внимание. Естестве-
но, че прекарвам по 90 ми-
нути на ден във фитнеса,
но не вдигам големи тежес-
ти", разкри Надал.ç

23-годишният Юмбер, който е номер 40 в световната
ранглиста при мъжете, съобщи, че е дал положителен тест

за коронавирус в социалните мрежи

�
Íàêðàòêî
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Волейболистите от
националния отбор на
България имат нов селек-
ционер, съобщи Sportal.bg.
Николай Желязков, който
досега бе помощник на
италианеца Силвано
Пранди, бе утвърден за
старши треньор на отбора
от Управителния съвет на
БФ волейбол на заседа-
ние, което се проведе
вчера.

51-годишният Николай
Желязков е дългогодишен
национален състезател.
Играе на поста централен
блокировач. Спортната си
кариера започва в юно-
шеските отбори на ЦСКА.
Играл е в Италия, Брази-
лия и Гърция. От лятото на
2009 г. е треньор на нацио-
налния отбор за юноши
младша възраст, като ги
класира на второ място на
европейското първенство
през 2010 година. От
септември 2010 до 2011 г. е
старши треньор на Левски
волей. През 2012 г. поема
италианския отбор от
серия А2 Кафе Аиело
(Кориляно Калабро). В
края на същата годината
става наставник на  плов-
дивския Виктория Волей.
През лятото на 2013 г.
подписва с руския Яросла-

Цветан Соколов остава в
държавния тим поне до лятото

вич (Ярославъл). От април
2013 г. до септември 2013 г.
е национален треньор на
Македония.  През пролет-
та на 2014 г. е избран за
селекционер на младежкия
национален отбор. През
2015 г. е треньор на нацио-
налната формация, която
участва в първите евро-
пейски олимпийски игри в
Баку (Азербайджан),
където отборът му достига
до сребърно отличие. През
лятото на същата година
поема гръцкия ПАОК
(Солун). През сезон 2017 -
2018 г. е треньор на румън-
ския Аркада (Галац). От
началото на 2019 г. е
начело на бургаския
Нефтохимик.

В същото време стана
ясно, че капитанът на
българския национален
отбор по волейбол Цветан
Соколов остава част от
представителния ни тим
поне до лятото на тази
година. Това заяви диаго-
налът на руския Динамо
(Москва) пред БНТ. Волей-
болистът отрече думите на
бившия си съотборник
Теодор Салпаров, който
заяви пред обществената
медия, че Соколов ще се
откаже от представителния
тим. Диагоналът ясно

Íèêîëàé Æåëÿçêîâ å íîâèÿò
ñåëåêöèîíåð íà âîëåéáîëèñòèòå íè

Соколов.
Въпреки очертаващия

се натоварен сезон за
руския шампион, българи-
нът се надява да съхрани
сили и да бъде здрав
през лятото, за да помог-
не пълноценно на "лъвове-
те" в Лигата на нациите.
"Всички знаят, че един
сезон е доста тежък и не
се знае в какво състояние
ще се прибера в Бълга-
рия. Дано всички сме
здрави, защото никой не
знае в бъдеще какво ще
се случи", добави Цветан
Соколов.ç

заяви, че отказване от
националната фланелка не
стои на дневен ред пред
него.

"Не, не мисля да се
отказвам и в момента това
въобще не е стои на
дневен ред, защото имам
ангажименти с отбора на
Динамо. Когато дойде
лятото, тогава ще мислим
за националния отбор, но
в момента нямам такива
мисли. Не съм обсъждал с
никого от федерацията
бъдещето ми в отбора.
Ако получа повиквателна,
ще се явя", сподели

Капитанът на младежкия на-
ционален отбор по футбол Вла-
димир Николов даде интервю за
агенция БЛИЦ. Преди по-малко от
месец един от най-добрите бъл-
гарски млади играчи премина в
елитния австрийски Адмира Вакер
(Мьодлинг). Талантът, който е ро-
ден на 7 февруари 2001 г., носе-
ше преди това екипа на германс-
кия Вюрцбургер.

- Владо, успя ли да се адап-
тираш в новия си отбор и къде
сте в момента на подготовка?

- Да, нещата вървят в правил-
ната посока. Адаптирам се, а за
аклиматизацията ми помагат и хо-
рата в клуба, които ме приеха
много радушно. Водим подготов-
ка в Австрия. Плановете бяха да
заминем за известния испански
курорт Марбея, но заради поло-
жителен случай на коронавирус
беше отменено цялото пътуване.
Щяхме да играем контроли с Вик-
тория (Пилзен) и Спарта (Прага),
където е Мартин Минчев. Бяхме
се уговорили с Марто и чакахме
с нетърпение срещата ни, защо-
то сме не само съотборници в
младежкия национален отбор, но
и приятели. Щеше да е хубаво и
важно да се видя с Минчев. Уви,
всичко пропадна. Но  така е в
цял свят в момента.

Êàïèòàíúò íà ìëàäåæèòå Âëàäèìèð Íèêîëîâ
ìå÷òàå äà îáëå÷å åêèïà íà "À" îòáîðà

- Ти изкара ли коронавируса?
- Да, още през лятото на 2020

година. Отскоро обаче имам и вак-
сина.

- Андреас Херцог ти е тре-
ньор. Той беше много известен
австрийски футболист. Как е ка-
то наставник?

- Радвам се, че мога да черпя
опит от човек като него. Харес-
вам го много. Добронамерен е.
Винаги иска да ти обясни всичко
в детайли. Даже под формата на
шега ти казва някои грешки, кои-
то си допуснал.

- Преди това, докато играе-
ше за германския Вюрцбургер,
един от шефовете ти беше дру-
га легенда - Феликс Магат?

- Феликс Магат беше шапката
на отбора, както се казва. Аз оба-
че нямах комуникация с него. Са-
мо веднъж съм го виждал. Безс-
порно обаче всяваше респект.

- Има ли други чужденци в
състава на Адмира?

-Да, доста. Австрийците са по-
отворени в сравнение с герман-
ците. Доста добре ме приеха в
отбора, както вече споменах. То-
ва ме направи щастлив и по-уве-
рен. Има трима хървати, две мом-
чета от Израел, двама германци.

- Как се оправяш с комуни-
кацията?

Бившият халф на Левски
Борислав Цонев направи нео-
фициален дебют за Черномо-
рец (Одеса) на лагера в турс-
кия курорт Белек. Българинът
изигра цял мач за украинския
клуб при равенството 0:0 в
контролата срещу полския Ле-
хия (Гданск). Двубоят бе раз-
делен на две полувремена от
по 30 минути, а първото по-
ложение в срещата се откри
именно пред Цонев, но той шу-
тира над вратата. Най-чистата
възможност за украинците съ-
що бе след удар на българина
в 24-ата минута, но вратарят
на поляците спаси.

След почивката съставите
не бяха променени и умората
си каза думата, а това доведе
до липса на сериозни възмож-
ности за гол. Очаква се скоро
дебют за Черноморец (Одеса)
да направи и друг бивш играч
на Левски Мартин Петков.ç

Öîíåâ
äåáþòèðà
çà óêðàèíöè

Николай Желязков поема щафетата от Силвано Пранди начело на
мъжкия национален отбор по волейбол

- От година и половина уча
немски три пъти в седмицата. Раз-
бирам всичко. Все още ми е труд-
но обаче с граматиката. Има много
падежи в немския език. Иначе го-
воря перфектно английски. Така
че - проблеми с общуването ня-
мам никакви.

- Носиш капитанската лента
на младежкия национален отбор
на България, с чийто екип вкара
три гола в квалификацията сре-
щу Гибралтар - тежи ли тя?

- Не бих казал, че е тежка, а
че носи голяма отговорност. Като
всяко дете, обичащо футбола, и аз
навремето мечтаех да пробия на
терена. Минал съм през всички гар-
нитури на националните отбори на
България. Бях капитан на 19-годиш-
ните. Сега съм на младежите. Ос-
тана ми последното стъпало във
футбола. Искам и него да изкача…

- Какви са шансовете ни в
квалификационната група за ев-
ропейското първенство за мла-
дежи?

- Длъжни сме да вярваме до
последно да се случат нещата. Ста-
ва все по-трудно. Не заслужава-
ше да загубим мача с Уелс. Бяхме
по-добри до 30-35 минута. След
една елементарна грешка обаче
всичко се преобърна. С Швейца-
рия на Филип Кръстев му отмени-

ха чист гол. С Нидерландия не иг-
рах. Бях контузен. Там момчетата
се раздадоха, но след два нере-
довни гола загубихме с 1:3.

- В интервю призна, че си
фен на ЦСКА. Следиш ли "чер-
вените" и как ще коментираш
състоянието им?

- Всички вкъщи сме цесекари.
Баща ми е играл за ЦСКА. Майка
ми е бивша гимнастичка. Татко ме
заведе на стадиона, когато бях
малък, и така се влюбих в ЦСКА.
Мисля, че в момента отборът е в
подем и има шансове да спечели
титлата. Повече от хубаво е, че
Гриша Ганчев се нагърби с голя-

мата задача да построи нов ста-
дион. Аз съм цесекар, но същев-
ременно не тая лоши чувства към
левскарите. Напротив - уважавам
големия съперник. Навремето ка-
то малък имах оферта от школа-
та на Левски, но избрах да оста-
на в ДИТ заради по-добрите ус-
ловия. После бях и в Септември.
Шапки долу пред Румен Чандъров
за това, което прави. Юношите
на тима са марка в родния фут-
бол, спечелиха доста трофеи.
Мъжкият отбор не заслужава да
е във Втора лига. И вярвам, че
един ден ще се завърне там, къ-
дето му е мястото.ç

Владимир Николов се представи добре с екипа на втородивизионния
германският Вюрцбургер, което привлече внимание на чуждестранни

мениджъри

Ювентус разби у дома Самп-
дория с 4:1 и се класира за 1/4-
финалите в турнира за Купата на
Италия. Колумбиецът Хуан Куд-
радо (25) вкара единствения гол
за първата част, а малко след
почивката Даниеле Ругани (52)
удвои аванса на домакините.

Андреа Конти (63) намали
изоставането на "моряците" от Ге-
нуа, но Пауло Дибала (67) и Ал-
варо Мората (77 - дузпа) сло-
жиха точка на спора. В следва-
щата фаза "бианконерите" очак-
ват победителя от сблъсъка меж-
ду Каляри и Сасуоло.ç

Þâåíòóñ íà 1/4-
ôèíàë çà Êóïàòà
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05.10 Още от деня - коментарно
предаване/п/

05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

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

познавателно семейно куиз
шоу/п/

14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Златно сърце детски - тв филм

/2 серия/
15.15 Книга на книгите - анимационен

филм /3 сезон, 9 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории /п/
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

предаване
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели - забавно-

познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Денят на бащата - тв филм /4

епизод/
22.00 В капан - тв филм /2 сезон, 9

епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.30 Викингите - тв филм /6 сезон, 4

епизод/ (16)
00.15 Светът и ние /п/
00.35 100% будни /п/
02.25 Култура.БГ /п/
03.20 По света и у нас /п от 20:00

часа/
04.05 Знаете ли, че...
04.15 България в 60 минути с Мариана

Векилска /п/

bTV

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

предаване с водещи Златимир
Йочев и Биляна Гавазова

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели"
13.30 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п./
15.00 "Доктор Чудо" - сериал, еп. 72
16.00 Премиера: "Опасни улици" - се-

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

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 "Стани богат" - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна еми-

сия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, еп. 119
21.30 Премиера: "Влад" - сериал, с. 3,

еп. 11
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

- вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 22
00.30 "Двама мъже и половина" - се-

риал, с. 11, еп. 17
01.00 "Като на кино" - предаване за

кино
01.10 "Столичани в повече" - сериал,

с. 5, еп. 2
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал,

с. 15

bTV ACTION

05.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,
еп. 7

06.00 Анимационен блок (премиера):
"Турбо" - сериал, с. 2, еп. 15 - 18

08.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,
еп. 7

09.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5,
еп. 3

10.00 "Легендите на утрешния ден" -
сериал, с. 6, еп. 3

11.00 "Закон и ред: Специални разс-
ледвания" - сериал, с. 19, еп. 16

12.00 "Записът" - сериал, еп. 8
13.00 "Престъпник за един ден" - кри-

минален, комедия (САЩ, 2004),
режисьор Грегъри Джейкъбс, в
ролите: Джон С. Райли, Диего
Луна, Маги Джиленхол, Питър
Мълън и др.

15.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,
еп. 8

16.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5,
еп. 4

17.00 "Хутън и лейди Алекс" - сериал,
еп. 1

18.00 "Закон и ред: Специални разс-
ледвания" - сериал, с. 19, еп. 17

19.00 Часът на супергероите (премие-
ра): "Легендите на утрешния ден"
- сериал, с. 6, еп. 4

20.00 Екшън в 8 (премиера): "Блудният
син" - сериал, еп. 1

21.00 bTV Новините
22.00 Футбол, Испания: Купа на краля,

1/8-финал
00.00 "Блудният син" - сериал, еп. 1
01.00 "Закон и ред: Специални разс-

ледвания" - сериал, с. 19, еп. 17
02.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 6, еп. 4
03.00 "Хутън и лейди Алекс" - сериал,

еп. 1
04.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5,

еп. 4

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /п./ - се-
риал

06.00 "Модерно семейство" - сериал,
с. 10, еп. 22, с. 11, еп. 1

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

07.30 "Круд" - сериал, еп. 20, 21
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
10.00 "Хаос вкъщи" - комедия, семеен

(САЩ, 2012), режисьор Анди
Фикман, в ролите: Били Кристъл,
Бет Мидлър, Мариса Томей, Том
Евърет Скот, Бейлий Мадисън и
др.

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

сериал
14.00 "ФейсБог" /п./ - сериал
15.00 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
16.00 "Уил и Грейс" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

- вечерно токшоу
17.30 "Комиците и приятели" (2019) -

комедийно шоу
18.00 "Приятели" - сериал, еп. 13, 14

19.00 "Младият Шелдън" - сериал, с. 3,
еп. 15, 16

20.00 "Уил и Грейс" - сериал, с. 2, еп.
11, 12

21.00 "Психоложки" - сериал, с. 2, еп.
6, 7

22.00 Премиера: "ФейсБог" - сериал,
еп. 18

23.00 "Двама мъже и половина" - се-
риал, с. 10, еп. 18, 19

00.00 "Хаос вкъщи" /п./ - комедия,
семеен (САЩ, 2012)

02.00 "Модерно семейство" /п./ - се-
риал

03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
/п./

03.30 "Комиците и приятели" (2019)
/п./

04.00 "Младият Шелдън" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 4,
еп. 3, 4

08.00 "Скорост" - екшън, криминален,
трилър (САЩ, 1994), режисьор
Ян де Бонт, в ролите: Киану
Рийвс, Денис Хопър, Сандра Бъ-
лок, Джо Мортън, Джеф Дани-
ълс, Глен Плъмър, Карлос Карас-
ко и др.

10.15 "Ривърдейл" - сериал, с. 4, еп.
5, 6

12.15 "Книжарница "Мостът": Ново на-
чало" - драма (тв филм, САЩ,
2016), режисьор Майк Рол, в
ролите: Кейти Финдли, Уайът
Наш, Тед Макгинли, Фейт Форд,
Стив Бейсик, Андреа Брукс и др.

14.00 "Капитан Фантастик" - комедия,
драма (САЩ, 2016), в ролите:
Виго Мортенсен, Джордж Мак-
кей, Саманта Айлър, Аналийз
Басо, Никълъс Хамилтън, Стив
Зан, Франк Лангела и др.

16.30 "Тежка нощ" - трилър (тв филм,
Канада, 2017), режисьор Филип
Ганьон, в ролите: Маккензи Мо-
зи, Джейкъб Блер, Хана Андер-
сън, Кели Кругър и др. [14+]

18.15 "Денят на независимостта" - фан-
тастика, екшън (САЩ, 1996),
режисьор Роланд Емерих, в ро-
лите: Джеф Голдблъм, Уил Смит,
Вивика Фокс, Маргарет Колин,
Робърт Лоджиа, Мери Макдо-
нъл, Джъд Хърш, Бил Пулман

20.50 "Като на кино" - предаване за
кино

21.00 "Денят на независимостта: Нова
заплаха" - фантастика, екшън,
приключенски (САЩ, 2016), ре-
жисьор Роланд Емерих, в роли-
те: Джеф Голдблъм, Лиъм Хемсу-
ърт, Шарлот Генсбур, Вивика
Фокс, Сила Уорд, Уилям Фикт-
нър, Майка Монро, Джоуи Кинг,
Бил Пулман, Джъд Хърш и др.

23.30 "Такси в Ню Йорк" - екшън,
комедия (САЩ, Франция, 2004),
в ролите: Куин Латифа, Джими
Фалън, Жизел Бюндхен, Джени-
фър Еспозито и др.

01.30 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 4,
еп. 5, 6

03.30 "Конспираторът" - исторически,
криминален, драма (САЩ, 2010),
режисьор Робърт Редфорд, в
ролите: Робин Райт, Джеймс Ма-
кавой, Том Уилкинсън, Евън Рей-
чъл Ууд, Кевин Клайн, Дани Хюс-
тън, Колъм Мийни и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" - публицистич-
но шоу /п/

06.00 "Здравей, България" - сутрешен
блок

09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Черно-бяла любов" (премиера)

- сериен филм
13.30 "Неразделни" (премиера) - сери-

ал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) -

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистич-

но шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сери-

ен филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) -

телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна

емисия
20.00 "Черешката на тортата" (нов се-

зон) - риалити
21.00 "Полицаите от края на града" -

сериал
22.00 "ФБР" - сериал, сезон 2
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Престъпни намерения" - сери-

ал, сезон 9
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - се-

риал, сезон 9
01.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал,

сезон 10
02.30 "Сияйна луна" - сериал
03.30 "Намери ме" - сериал /п/
04.30 "Черно-бяла любов" - сериен

филм /п/

Êèíî Íîâà

05.45 "Холивудски новини"
06.15 "Коледно приключение в Рим" -

романтичен филм с уч. на Лейси
Чабърт, Сам Пейдж, Франко Не-
ро, Холи Хейс и др./п/

08.10 "Ла Ла Ленд" - романтичен филм
с уч. на Раян Гослинг, Ема Стоун,
Джон Леджънд, Джесика Рот,
Розмари Деуит, Джей Кей Си-
мънс, Фин Уитрок и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 6

12.00 "Да преоткриеш Коледа" - ро-
мантичен филм с уч. на Бевърли
Мичъл, Дерек Джоунс, Марк Га-
ниме, Бенедикт Белизар и др. /
п/

14.00 "Коледното градче" - романти-
чен филм с уч. на Бони Съмър-
вил, Бренън Елиът, Прешъс Чонг,
Мадисън Бриджис и др. /п/

15.45 "Свещените земи" - комедия с
уч. на Джеймс Каан Том Холан-
дър, Розана Аркет, Джонатан
Рийс Майерс и др.

17.50 "Трите Хикса: Отново в играта" -
приключенски екшън с уч. на
Вин Дизел, Дони Йен, Нина Доб-
рев, Руби Роуз, Тони Колет, Са-
мюъл Джаксън и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Мая-
ми" - сериал, сезон 7

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

23.00 "От местопрестъплението: Мая-
ми" - сериал, сезон 7 /п/

00.00 "Уинчестър: Домът, който приз-
раците построиха"- ужаси с уч.
на Хелън Мирън, Сара Снук,
Джейсън Кларк, Брус Спенс и др.

Тв програма - четвъртък, 20 януари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Променливо
Днес температурите ще са малко по-високи. След студено утро, с

минимални стойности от около минус 6, минус 7 до минус 1, през
деня облачността ще бъде незначителна, а температурите ще достиг-
нат 6 до 11 градуса. Вятърът ще бъде предимно слеб, до умерен от
запад и запад-югозапад. Промяна на времето ще започне още при-
вечер и преди полунощ, с ориентиране на вятъра от северозапад и
увеличение на облачността.

През нощта срещу петък и в петък от северозапад на югоизток
ще превали краткотрайно дъжд, който бързо ще преминава в сняг,
но валежите няма да бъдат значителни. Минималните температури в
петък ще са от минус 5 до нула, а дневните от минус 1 до 4-5
градуса. Облачността ще бъде значителна, на места ще превали съв-
сем слаб сняг, на югоизток - дъжд и мокър сняг. Ще бъде ветровито,
с умерен и силен северозападен вятър.

В събота и неделя остава ветровито, с променлива, често значи-
телна облачност. Минималните температури ще бъдат от минус 8 до
минус 2, на места в котловините при изясняване - до около минус
10. През деня ще остава студено, с температури от минус 3 до плюс
2 градуса.

bTV Cinema, 23.30 ч., "Такси в Ню Йорк" -
екшън, комедия (САЩ, Франция, 2004),

в ролите: Куин Латифа, Джими Фалън, Жизел
Бюндхен, Дженифър Еспозито и др.
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"На този свят има два вида
хора - едните харесват Мечо Пух,
другите го обожават", казва един
критик. Едва ли има дете по све-
та, което да не е чувало за Мечо
Пух, а ако е чело книгата на Алън
Александър Милн - да не е зао-
бичало Пух и компания. Книгата
прави световноизвестен своя ав-
тор, но любопитното около този
невероятен успех е, че той в го-
ляма степен натъжавал автора.
Милн до смъртта си останал ра-
зочарован от факта, че Пух за-
сенчва останалото му творчест-
во, и според него то останало
недооценено. Оказва се, че кни-
гата разделя и бащата от сина
му - от истинския Кристофър Ро-
бин, заради когото е измислена
историята.

На 18 януари тази година се
навършиха 140 години от рожде-
нието на Алън Александър Милн -
английски писател и поет, един
от великите европейци с принос
за културата на човешката циви-
лизация.

Книгата на Милн "Мечо Пух"
съвсем не е просто "детска лите-
ратура" - тя се възприема като
мъдър житейски наръчник от хо-
ра на всички възрасти, и на вся-
ка възраст - по различен начин.
Децата се забавляват, а възраст-
ните се "вразумяват" от тази ве-
лика книга.

"За да разбереш "Мечо Пух"q
трябва да узрееш за живота!",
казва един английски критик. И
в тази простичка наглед фраза
се крие голямата истина за кни-
гата на Милн, покорила сърцата
на поколения човеци.

А. А. Милн е роден на 18 яну-
ари 1882 година в Шотландия, но
израства в Лондон, в частното
училище на баща си Джон Вайн
Милн. Един от учителите му в дет-
ството бил авторът на научнофан-
тастични романи - писателят Хър-
бърт Уелс. Мнозина ще се изне-
надат, но бъдещият световноиз-
вестен писател А. А. Милн завър-
шва Кеймбриджкия университет
със стипендия по... математика.
Знанията му по точните науки ка-
рали мнозина да смятат, че ще се
развива именно в такава посока.
Само че младият Милн още в сту-
дентските си години започва да
публикува свои литературни съ-
чинения в едно студентско спи-
сание и дори стига до длъжността
помощник-редактор в известното
хумористично британско списание
"Пънч".

Когато го питат за детството
му, веднъж писателят казва: "В
бащиния ми дом беше естестве-
но да се интересуваш от различ-
ни неща и беше лесно да си
умен". Младият Алън бил силен
не само в математиката, но и в
крикета. Обичал да гледа полета
на пеперудите - бил мечтателно
дете и споделял, че когато по-
расне, ще стане приключенец.

Милн става баща на късни го-
дини. Жени се за съпругата си
Дороти през 1913 година, но си-
нът им Кристофър Робин се раж-
да чак през 1920-а. Първият раз-
каз за Мечо Пух излиза на Бъд-
ни вечер - на 24 декември 1925
година в London Evening News и
е излъчен по радио BBC на след-
ващия ден - Коледа. Гласът, кой-
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то озвучава Пух в радио-версия-
та, принадлежал на Доналд Кал-
троп. Разказана е историята, в
която Пух се прави на облаче и
се издига с балон, за да стигне
до меда в хралупата.

До излизането на "Мечо Пух"
Милн вече е преживял много. Пи-
сателят, като много други бри-
танци, бил извикан в армията по
време на Първата световна вой-
на. Участието му в нея го напра-
вило страстен пацифист. След
войната той написва статия със
заглавието "Мир с чест", в която
осъжда войната и войнолюбци-
те. До края на живота си писате-
лят е известен и като голям пат-
риот. Това оправдава словесната

Но да се върнем две десети-
летия назад, на темата как се за-
ражда идеята на Милн за книга
за сина му Кристофър Робин и
неговите играчки - Магарето Йо-
ри, Кенга, Ру, Тигър и Прасчо? Тя
възниква през 1925 година, ко-
гато Кристофър Робин е на 5, а
семейството се премества да жи-
вее в една къща в провинцията -
в Кочфорд Фарм в Хартфийлд,
Източен Съсекс. Милн пресъзда-
ва история, вдъхновен от малкия
си син. Книгата се ражда бук-
вално на един дъх. На английски
името на мечето е Уини - Winnie
the Pooh. Всъщност истинското
му име е Уинипег, а то е талис-
ман на канадски военен полк

Това в известен смисъл е трагеди-
ята на Милн като автор. Поне така
го е усещал той. Писателят обичал
стихотворенията си, сред които има
наистина забележително въздейс-
тващи, като "Вечери" и "Коледата
на крал Джон", публикувани в кни-
гите му "Когато бяхме малки" и "Се-
га сме на шест години". Критиката
обаче не ги възприема за достой-
ни за ранга на автора им и в ня-
кои случаи Милн дори е бил паро-
диран за тях.

Вероятно в този случай би би-
ла подходяща фразата от "Мечо
Пух": "Правописът ми е Колеб-
лив. Добър правопис е, но се Ко-
лебае и буквите отиват на греш-
ни места", с която можем да
илюстрираме дълбокото разоча-
рование на Милн, че останалите
му творби остават недооценени.

В тази връзка трябва да се
подчертае, че още преди излиза-
нето на "Мечо Пух", в периода от
1903 до 1925 година Милн изда-
ва 18 пиеси и три романа, много
разкази и есета, четири поетични
книги. Малко известен факт е съ-
що така, че той е сред най-ран-
ните сценаристи на британската
филмова индустрия. Автор е на че-
тири сценария за "Минерва
филмс", които са екранизирани.

Ето защо въпреки успеха на
"Мечо Пух" Милн веднъж откро-
вено казва: "Казах сбогом на
всичко заради някакви си 70 хи-
ляди думи". Всъщност още в ин-
тервю, дадено веднага след фе-
номеналния успех на "Мечо Пух",
писателят казал: "Ще ми се да
избягам от тази мечка, както ми
се искаше да избягам и от ре-
дакцията на Punch. Абе, просто
да избягам... Уви, напразно!..."

През 1952 година писателят
претърпява мозъчна операция, ко-
ято го превръща в инвалид, и го
връща в старата къща в провин-
цията, където някога се ражда иде-
ята за Пух и компания. Там писа-
телят се чувствал по-спокоен и
някак "заобиколен от приятели" и
от хубавите спомени за най-щас-
тливите години от живота му.

Вероятно в края на земните си
дни самият Милн осъзнава, че по-
неже "никога не знаеш кога е точ-
ното време", наистина е прозор-
ливо, да оставиш часовника си
спрял на най-подходящия момент
- към 11 без 5". Така винаги ще
има 5 минути "толеранс", в които
човек да пристигне "навреме".

Последните четири години от
живота си А. А. Милн прекарал на
легло в къщата си в Кочфорт
Фарм, Съсекс. Не спирал да чете.
Както правилно отбелязва един от
биографите му, си отива от този
свят по-скоро тъжен като Йори,
отколкото весел като Пух. Предс-
мъртно завещава ръкописите на
"Мечо Пух" (Winnie the Pooh) и "Къ-
щичката в къта на Пух" (The House
At Pooh Corner), да се пазят в биб-
лиотеката на колежа, който е за-
вършил.

Защо? Според биографите на
Милн, историята е доста дълга и
нелицеприятна. Истинският Крис-
тофър Робин съвсем не бил щас-
тливо дете. Майка му почти не
се занимавала с него, а баща му
бил вечно зает. Когато навършва
7 години, всяко дете в Англия дър-
жи в ръката си книга, в която

той е главният герой, но това не
го прави щастлив. Рекламисти
превръщат Кристофър Робин в ли-
це на кампанията за книгата. Де-
тето се чувствало неудобно, до-
като позира с баща си и с плю-
шеното мече под мищница. Кол-
кото повече растял, толкова ис-
тинският Кристофър Робин изпит-
вал комплекси от "измисленото
момче", орисано да бъде по-из-
вестното от двамата. Когато на 9
постъпва в интернат, съученици-
те му се присмивали с фрази от
книгата на баща му. Стига се до-
там, че на 13-годишна възраст
Кристофър решил да се запише
на тренировки по бокс, за да мо-
же да бие подигравчиите си.

Така постепенно истинският
Кристофър Робин намразил и ме-
чето, и баща си.

Истинската причина била дъл-
боко скрита в душата му - в кни-
гата си баща му разказвал за ед-
но детство на Кристофър, което
реално той никога не бил имал?!?
Майка му напуснала семейство-
то, увлечена по някакъв амери-
кански поп певец, но когато ос-
танали само двамата - баща и
син, Кристофър отново не изпи-
тал бащина любов. Алън набързо
се сближил с вдовицата на брат
си Мод и нейните четири деца, а
Кристофър продължил да бъде са-
мотен. В един момент, когато май-
ка му Дороти се завърнала у до-
ма от приключението си, баща
му я посрещнал с отворени обя-
тия въпреки изневярата й, а Крис-
тофър отново останал сам.

През 1938 г. Кристофър Ро-
бин влиза в Кеймбридж, а по-къс-
но, когато започва Втората све-
товна война, отива на фронта ка-
то доброволец. Напуска завинаги
дома си, без да вземе плюшено-
то мече. Сякаш нарочно го оста-
вя на баща си, за да му напомня
за отсъствието му. Милн подарил
мечето на издателя си Е. П. Дъ-
тън. Като че ли също е искал да
се отърве от него. Дали е осъзна-
вал вината си на родител, е труд-
но да се каже, но когато Кристо-
фър се връща от фронта и завър-
шва обучението си, той сякаш от-
ново иска да накаже родителите
си затова, че "има име, но няма
роля в живота". Обявява на май-
ка си и баща си, че е влюбен в...
братовчедката си Лесли. Сем.
Милн са повече от яростни - та-
къв брак е невъзможен!

Двамата влюбени обаче се
местят в Дартмут, където отварят
собствена книжарница и зажи-
вяват свой живот. Местните хо-
ра водели децата си в книжар-
ницата, за да видят истинския
Кристофър Робин, и някои недо-
умявали защо книгата, която лип-
свала там, била именно "Мечо
Пух"? Това казва всичко...

През 1996 година английска-
та издателска къща "Water
Stone

,
s" поставя книгата на А. А.

Милн на 17-о място сред стоте
най-четени книги на ХХ век. За
мнозина деца и възрастни обаче
тя е Номер 1. Само един човек
не мислел така по лични причи-
ни - истинският Кристофър Ро-
бин, който умира през същата та-
зи 1996 година.

Impressio
От Дир.бг

му схватка с аристократа хумо-
рист сър Пелам Гренвил Удхаус
след края на Втората световна
война. Историята е следната: Ко-
гато през 1939 година избухва
Втората световна война, аполи-
тичният Удхаус не се завръща в
Англия от Франция, където живе-
ел по онова време. Бил аресту-
ван от нацистите и интерниран -
първо в Белгия, а след това в
Горна Силезия (дн. Полша).

Освобождават го няколко ме-
сеца преди да навърши 60. След
това ужасно преживяване Удха-
ус започнал да прави радиопре-
давания срещу САЩ, които по
онова време още не са се вклю-
чили във войната. Според някои
писателят хуморист просто искал
да поласкае себе си, че въпреки
преживяното е успял да запази
аристократизма си, но предава-
нията му се възприемат неедноз-
начно, предимно негативно, като
довеждат дори до обвинения в
сътрудничество с германците, т. е.
в предателство.

И макар че Удхаус също кри-
тикува нацистите, остава нераз-
бран. Сред най-страстните му за-
щитници бил Джордж Оруел, а
сред най-яростните критици -
Алън Милн. В отговор на крити-
ките на автора на "Мечо Пух" Уд-
хаус издава кратка пародийна ис-
тория, в която осмива поемите
на Милн за Кристофър Робин.

Двамата писатели повеждат
истинска битка на перото помеж-
ду си. Странно, защото има све-
дения, че преди войната Милн на-
ричал Удхаус "моя любим автор",
и дори четял на сина си творби
на хумориста.

през Първата световна война.
Първоначално в историите си
Милн го нарича Едуард, но пос-
ле, когато синът му Кристофър
Робин буквално се влюбва в ме-
чето и започва да го нарича Уи-
ни, това променя не само името,
но и самата история.

"Мечо Пух" (1926) прави Милн
световноизвестен писател. Две го-
дини по-късно той затвърждава ус-
пеха си с нова приказна книга -
"Къщичката в къта на Пух" (1928).
И в двете книги писателят създа-
ва пълнокръвни герои от плюше-
ните играчки на сина си Кристо-
фър Робин, които децата възпри-
емат като истински. Приключени-
ята на Мечо Пух, Прасчо, Йори,
Тигър, Кенга, Зайо и Бухал са за-
бавни и поучителни. Оригинални-
те илюстрации към книгите са де-
ло на Ърнест Хауърд Шепърд.

Милн умира на 31 януари
1956 година в Хартфийлд, Съсекс,
на 74-годишна възраст. Съпруга-
та му Дороти "Дафне" де Селин-
курт го надживява с 15 години -
умира през 1971-ва.

След смъртта на Милн права-
та върху героите от "Мечо Пух"
са продадени на "Уолт Дисни".
Така става възможно книгата да
оживее на екрана с рисуваните
филми за Мечо Пух и компания.
Плюшеното мече се превръща не
само в "марка", но и в образец
за огромна индустрия от стоки,
които претворяват историята от
книгата под различни форми.

През целия си живот Милн се
опитва да обърне прожекторите на
публиката и към останалото си
творчество, но Пух някак си бук-
вално засенчва всичко останало.


