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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!

„Çàáðàâåíèÿò“ ïîëóîñòðîâ

ÌÍÅÍÈÅ  10

Темата за Крим доби неочакван ракурс покрай послед-
ния развой на кризите в постсъветското пространство

Георги ГЕОРГИЕВ

415 äåëåãàòè îñòàâèõà
Êîðíåëèÿ Íèíîâà íà ïîñòà
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днес

Ãåðìàíñêè
âèöåàäìèðàë
ïîäàäå îñòàâêà
çàðàäè êðèçàòà
ñ Óêðàéíà

Началникът на военно-
морските сили на Герма-
ния подаде оставка след
противоречиви забележки
относно кризата в
Украйна, каза говорител
на министерството на
отбраната. Кей-Ахим
Шьонбах заяви, че
идеята, че Русия иска да
нахлуе в Украйна, е
"глупост", добавяйки, че
Путин заслужава уваже-
ние -  в коментар на
среща на експерти в
аналитическия център в
Делхи в петък. Оставката
на Шьонбах ще влезе в
сила "незабавно", каза
говорителят. ç
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Младата надежда на
българския женски тенис
Денислава Глушкова
започна с победа участи-
ето си на сингъл на
Australian Open за юноши
и девойки. В среща от
първия кръг Глушкова се
наложи с 6:3, 6:4 над
поставената под №15 в
схемата Лаура Хиетаратна
от Финландия. Във втория
кръг Денислава ще играе
срещу Амелие Смейканова
от Чехия. Динко Динев
пък се класира за втория
кръг в турнира по двойки,
след като заедно с
перуанеца Игнасио Бусе
се наложиха с 4:6, 6:4,
10:5 над представителите
на домакините Деспожа и
Ламачиниах. ç

П
лучиха доверието на бъл-
гарския народ за втори
мандат. Своя глас за тях
дадоха социалисти, либе-
рали, десни, зелени, пат-
риоти, безпартийни, които
за пет години се увериха,
че Радев е обединителят
на нацията срещу коруп-
ционно-мутренския модел,
олицетворяван от ГЕРБ, и
е носителят и гарантът на
промяната.

Нашият президент бе-
ше достоен държавник,
спази дадените обещания,
не се изкуши да бъде про-
токолен държавен глава и
от първия ден назоваваше
ясно и честно проблемите
на хората. Не се уплаши и
вдигна юмрук срещу коруп-
цията по високите етажи и
прокурорския произвол, ко-
ито ограбиха народа и бъ-
дещето на България. Пре-
върна се в институция на
стабилността и надеждата,
и в едно драматично и кри-
зисно време получи 70%
изборно доверие.

И ако първият мандат
беше време за битки и от-
воюване на държавата от
мафиотско -мутренския
властови модел, то днес Ру-
мен Радев в екип с ярката
и социално сетивна Илия-
на Йотова встъпват за още
5 години на Дондуков 2 с
нови високи цели. Във вто-
рия мандат е време за раз-
витие, за укрепване на дър-
жавността и решителни
мерки срещу демографска-
та, социалната и духовна-
та кризи, за реално вър-
ховенство на закона, за
рестарт на стратегическия
проект АЕЦ "Белене" и дру-
ги големи национални це-
ли. И, разбира се, прези-
дентът да продължи с ба-
лансирания и суверенен
външнополитически курс,
който той досега отстоя-
ваше. В новосформиращия
се многополюсен глобален
ред България не бива да
повтаря пагубните истори-
чески грешки от времето
на Първата и Втората све-
товна война, да се съюзя-
ва с губещата страна, ко-
ето водеше и би довело
само до национални катас-
трофи и трагедии. Наред с
членството в ЕС, България,
за да се развива, е длъж-
на да поддържа партньор-
ство не само със САЩ, но
да изгражда стратегичес-
ки връзки с братска, сла-
вянска и православна Ру-
сия и с експанзивно прос-
периращия социалистичес-
ки Китай.

Румен Радев е човекът,
който има мисията, визия-
та и стратегията, силите,
офицерското достойнство и
чест да отстоява тези це-
ли като национален лидер!

На добър час, господин
президент и госпожо ви-
цепрезидент!

Мерките срещу ко-
вид пандемията  в ра-
йоните с по-голяма за-
болеваемост, предсто-
ят да се вземат след 5
дни. Това са области-
те София-град, Благо-
евград, Перник, Ста-
ра Загора, Бургас. Те
ще бъдат взети на об-
ластно ниво, подчер-
та вчера здравният ми-
нистър проф. Сербезо-
ва. И допълни, че за-
сега се запазва при-

Óñïåøåí ìàíäàò,
ãîñïîäèí
ïðåçèäåíò!

съственият учебен
процес, който се следи
много отблизо. Вакан-
цията, обявена от ака-
демик Николай Ден-
ков, ще даде възмож-
ност за една почивка,
без това да навреди на
учебния процес, обяс-
ни тя пред "Нова те-
левизия".  По думите
й благодарение на мо-
дела на МЗ за управ-
ление на кризата с
COVID-19, се отчита

резидентът Румен
Радев и вицепрези-
дентът Илияна Йо-
това заслужено по-

кия персонал се следи
ежедневно, категори-
чен е министърът. По
думите й най-пробле-
мен от гледна точка на
заболеваемостта в мо-
мента е София-град. ç

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

Ïðåçèäåíòúò:
Ñóâåðåíèòåò,
çàêîííîñò,
ñïðàâåäëèâîñò!

умен Радев и Илияна
Йотова встъпиха в
длъжност в събота за
втори мандат като
президент и вицепре-
зидент на Република
България. На площад
"Св. Александър
Невски"  държавният
глава прие почетния
строй на представи-
телните части на
Българската армия.
21 артилерийски
салюта отбелязаха
началото на втория
мандат.

В словото си
президентът Радев
заяви: "Пет години
посветихме на битка-
та за законност и
демокрация. Победих-
ме с общи усилия,
извадихме обществото
от апатията, върнах-
ме на хората честни-
те избори, а на
парламента - възмож-
ността да реформира
отхвърления управ-
ленски модел, да
укрепи държавността,
да пребори корупция-
та, да съживи демок-
ратичните институ-
ции.

Народът се произ-
несе и днес знаем
около кои принципи
градим единството си:
законност, справедли-
вост и просветеност,
за истинско европей-
ско развитие на
България.

В идните години
ще бдя страната да не
се отклони от пътя.
Ще отстоявам сувере-
нитета, закона, сигур-
ността и справедли-
востта, категоричен бе
президентът Радев.

и броят на заболелия
медицински персонал.
Броят на леглата мо-
же да се увеличи, но
много е важно кой ще
ни лекува. Заболевае-
мостта на медицинс-

Â ñúáîòà Ðóìåí Ðàäåâ è Èëèÿíà Éîòîâà
âñòúïèõà â ñâîÿ âòîðè ìàíäàò
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Кей-Ахим
Шьонбах

Ñåðáåçîâà: Èäàò COVID îãðàíè÷åíèÿ
â îùå ïåò îáëàñòè

София. Момент от встъпването в длъжност на държавния глава пред прези-
дентството. На снимката: Президентът Радев и вицепрезидентът Йотова с
проф. д. ик. н. Петър Стефанов - председател на Централния кооперативен
съюз, президент на Световната организация на потребителните кооперации
и вицепрезидент на Кооперативна Европа - Европейски регион на Глобалния
кооперативен алианс и член на Инициативния комитет в тяхна подкрепа
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Румен Радев и Илияна
Йотова встъпиха в длъж-
ност в събота за втори
мандат като президент и
вицепрезидент на Републи-
ка България. На площад
"Св. Александър Невски"
държавният глава и върхо-
вен главнокомандващ на
Въоръжените сили Румен
Радев прие почетния строй
на представителните час-
ти на Българската армия.
21 артилерийски салюта
отбелязаха началото на
втория мандат. Държавни-
ят глава положи венец и
отдаде почит пред загина-
лите за свободата на Бъл-
гария пред Паметника на
Незнайния воин.   Пред па-
радния вход на Админист-
рацията на Президента
шпалир от гвардейци пос-
рещна държавния глава
Румен Радев и вицепрези-
дента Илияна Йотова.
Двамата бяха поздравени
от граждани, представите-
ли на инициативния коми-
тет, издигнал кандидатура-
та им за втори мандат,
партии, заявили подкрепа-
та си. Президентът и ви-
цепрезидентът бяха прид-
ружени от своите съпруга
и съпруг - Десислава Ра-
дева и Андрей Йотов.

В словото си държавни-

Ïðåçèäåíòúò: Ùå îòñòîÿâàì
ñóâåðåíèòåòà, çàêîíà, ñèãóðíîñòòà
è ñïðàâåäëèâîñòòà

ят глава заяви: "Преди пет
години за първи път при-
ех строя на гвардията тук,
пред катедралния храм и
вечния огън. Помня лица-
та на много от вас, очите
на хората, които бяха дош-
ли в мразовития януари, за
да подкрепят първите стъп-
ки на надеждата за Нова
България. Надеждата ни бе
обща и вие я възложихте
на нас с г-жа Йотова.

Първият мандат мина в
изтощителна борба, но вие
подновихте пакта на дове-
рие, от който черпим си-
ли. Благодаря ви за подк-
репата.

Пет години посветихме
на битката за законност и
демокрация. Призовавах и

работех за единение, упрек-
ваха ме, че разединявам.
Но гласовете ви недвусмис-
лено показаха, че общест-
вото ни иска и трябва да
се раздели с част от нас-
леденото минало. Победих-
ме с общи усилия, извадих-
ме обществото от апатия-
та, върнахме на хората чес-
тните избори, а на парла-
мента - възможността да
реформира отхвърления уп-
равленски модел, да укре-

Äúðæàâíèÿò ãëàâà Ðóìåí Ðàäåâ è âèöå-
ïðåçèäåíòúò Èëèÿíà Éîòîâà âñòúïèõà
â äëúæíîñò çà ñâîÿ âòîðè ìàíäàò

пи държавността, да пребо-
ри корупцията, да съживи
демократичните институции.

Народът се произнесе
и днес знаем около кои
принципи градим единст-
вото си: тези  за закон-
ност, справедливост и
просветеност, за истинско
европейско развитие на
България.

В идните години ще бдя
страната да не се отклони
от пътя. Ще отстоявам су-
веренитета, закона, сигур-
ността и справедливостта,
защото това е нашата дъл-
госрочна и неотменна ми-
сия. Политическата промя-
на е само първа стъпка,
чакат ни още изпитания и
се надявам цялото ни по-
литическо поколение поли-
тици да го осъзнава. Хо-
рата потвърдиха пътя. От
нас се иска да го положим.

И когато мислим, че ни
е най-трудно, нека не заб-
равяме, че не са много дър-
жавите, съхранили своето
име, вяра и език през вет-
ровете на историята. Ако
днес България е една от тях,
то е защото нашият народ
е изпитал и осъзнал необ-
ходимостта от единството
на меч, дух и слово. Убе-
ден съм, че можем да пос-
тигнем целите си само ако
обществото ни остане един-
но във волята си за реална
промяна и напредък. Вяр-
вам, че хилядолетната "дър-
жава на духа" е жива в Бъл-
гария и тя ще вдъхновява и
чертае пътя ни напред.

Скъпи съотечественици,
В началото на изтеклия

мандат заявих, че за мен
не е важно колко време
ще бъда президент, а ка-
къв президент ще бъда. То-
ва убеждение ме мотиви-
раше и в най-трудните мо-
менти да не правя комп-
ромис с принципите си и
да остана на страната на
хората. Ще продължа да
бъда президент на всички
български граждани, неза-
висимо от партийна при-
надлежност, етнос и рели-
гия. Да отстоявам права-
та, интересите и достойн-
ството на своя народ.

Вярвам, че заедно ще
продължим да градим сво-
бодна, демократична, прос-
перираща и модерна дър-
жава.

Да живее България!", за-
върши държавният глава.

Събития
� 41 г. - По време на
Палатинските игри в Рим
Касий Херея убива импера-
тор Калигула.
� 1848 г. - Започва Кали-
форнийската златна треска
в Сакраменто.
� 1862 г. - Влахия и
Молдавия се обединяват и
създават държавата Румъния,
а Букурещ е избран за
столица на новата държава.
� 1924 г. - Петроград е
преименуван на Ленинград.
� 1944 г. - Втората светов-
на война: Англо-американс-
ката авиация извършва
бомбардировки върху
градове Скопие и Враца, и
селата Кунино (Врачанска
област) и Беглеж (Плевенска
област), загиват общо 124
души.
� 1986 г. - Апаратът на
НАСА Вояджър 2 се сближа-
ва максимално с планетата
Уран.
Родени
� 1732 г. - Пиер дьо
Бомарше, френски писател
� 1848 г. - Василий Сури-
ков, руски художник
� 1905 г. - Елена Николай,
българска оперна певица

Íà òîçè äåí

�

Беше ни много трудно в
тези пет години, но пък имах-
ме нещо много важно - ог-
ромната подкрепа на гражда-
ните, коментира вицепрези-
дентът Илияна Йотова в ефи-
ра на Българската национал-
на телевизия, след като вче-
ра с президента Румен Радев
встъпиха в длъжност за вто-
ри мандат.

Когато преди година обя-
вихме желанието си за втори
мандат - далеч от конюнктура-
та на политическите партии,
ние се водихме точно от това
- чувствахме и вярвахме в под-
крепата на българите, посочи
Йотова. За мен вчерашният ден
определено беше по-емоцио-
нален, коментира вицепрези-
дентът като сравнение с пър-
вото встъпване в длъжност
през 2017 година. Победата на
едни избори, след като пет го-
дини българските граждани и
тук, и извън страната, са има-
ли възможност да преценят на-
шето поведение, решения, на-
шите позиции, и дадоха такова
голямо доверие, два пъти по-
вече, отколкото на политичес-

Âèöåïðåçèäåíòúò: Íàøèÿò îáù óñïåõ å
â äîâåðèåòî íè ñ ïðåçèäåíòà

ките ни опоненти - това е голя-
ма отговорност, но и огромно са-
мочувствие, посочи Йотова.

На въпрос, свързан с мнени-
ята на анализатори, че тя е била
"политикът" през мандата и че е
издигнала ролята на вицепрези-
дента на друго ниво, Йотова ко-
ментира, че успехът на двойката
им като президент и вицепрези-
дент е в доверието, което е би-
ло изградено през тези пет го-
дини и в добрата екипна рабо-
та, като добави, че всеки си те-

жи на мястото. Обичам рабо-
тата си, смятам че за тези пет
години разширих видимо пос-
та на вицепрезидента, посочи
Илияна Йотова, която комен-
тира, че по работата със съна-
родниците ни зад граница са
направили много. Голямото ни
желание сега е да направим
през този мандат Български
културен институт, посочи Или-
яна Йотова, по чиито думи Бъл-
гария има много какво да си
връща като влияние.

� 1936 г. - Благовеста
Карнобатлова-Добрева,
българска оперна певица

� 1961 г. - Настася Кински,
германска киноактриса
Починали
� 1920 г. - Амедео Модили-
ани, италиански художник

� 1965 г. - Уинстън Чърчил,
министър-председател на
Обединеното кралство,
Нобелов лауреат през
1953 г.
� 1989 г. - Тед Бънди,
американски сериен убиец

� 1921 г. -
Добри
Жотев,
български
поет

� 1943 г. -
Георги
Чапкънов,
български
художник
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415 äåëåãàòè îñòàâèõà
Êîðíåëèÿ Íèíîâà íà ïîñòà

Корнелия Нинова
запази поста на председа-
тел на БСП след заседа-
нието на 50-ия конгрес на
партията, което се прове-
де в събота. Очакванията
на мнозина партийни
членове и политически
наблюдатели, че делегати-
те на конгреса ще конста-
тират нейната оставка,
подадена още през ноемв-
ри след катастрофалния
изборен резултат и ще се
насрочи дата за пряк
избор на лидер, не се
оправдаха. 415 делегати от
регистрираните към нача-
лото на конгреса 630 души
гласуваха "против"конста-
тирането на нейната
оставка, 164 бяха "за"
оставката й и 20 се въз-
държаха. Избраните
делегати на конгреса са
общо 976 души.

До гласуването се
стигна след изслушването
на политическия доклад на
Нинова. Тогава конгресът
премина към втора точка
от дневния ред, която бе
за констатиране на нейна-
та оставка като председа-
тел на Националния съвет
на БСП. По наша инфор-
мация по време на тази
закрита за медиите част
от заседанието зам.-
председателят Кристиан
Вигенин е прочел станови-
ще на Общопартийната
контролна комисия
(ОПКК), поискано от
няколко члена на Изпълни-
телното бюро, в което се
посочвало, че оставката
на Нинова трябвало да се
гласува от конгреса,
твърдение, което беше
спорно още преди събот-
ното заседание. Предста-
вено било и писмо от
областния председател на
БСП в Благоевград Валери
Сарандев, в което социа-
листи от благоевградската
организация  искат остав-
ката на Нинова да бъде
отхвърлена.

Против тази идея се
изказала юристката и
дългогодишен член на

ва. Тя била подкрепена и
от дългогодишния член на
ОПКК Ралица Андреева,
която поискала да се
вземе решение за конста-
тиране на оставката. "В
момента унижаваме собст-
вената си партия с диску-
сията. Съгласна съм
Нинова до края на живота
си да е председател, но
нека не унижаваме парти-
ята, моля ви", призовала

Андреева. Борислав Гуца-
нов поискал дебатът да се
прекрати. Светлана Ша-
ренкова предложила обаче
продължаването му и
Нинова да бъде поканена
да потвърди или отрече
подадената оставка. Защо-
то след лично подадена
оставка дебатът е абсур-
ден. Делегатите гласували
за прекратяването му.

Споровете около
оставката на Корнелия
Нинова обаче започнаха
още след нейната реч и
медиите успяха да чуят
някои от позициите на
различните страни. Още
преди началото на конгре-
са секретарят на ИБ Вяра
Емилова обяви, че има
подписка на 500 делегати,
които били против остав-
ката.  Пред журналисти
Антон Кутев определи
това като "слаб цирк".

Делегатката от Ляско-
вец Емилия Жилиева каза
в залата, че партията
имала нужда от лидер -
"боец, такъв, какъвто е
другарката Нинова".
Делегат от Хасково похва-
ли ръководството, че като
гросмайстор разиграло
партията шах по вкарва-
нето на БСП във властта.

"Аз лично се чувствам
предадена от тясното
ръководство на председа-
теля за това, че предаде
интересите на партията,
вкарвайки ни в личната си
война с президента Радев,

ЦИК от квотата на БСП
Румяна Сидерова. Тя
призовала устава на
партията да не се чете
като дявола Евангелието,
защото в чл.17, ал. 1
"изрично е казано, че
правомощията на предсе-
дателя се прекратяват
предсрочно, т.е. по негово
искане с подаването на
оставка от страна на
председателя са се прек-
ратили правомощията му.
Това следва и от текста
на ал. 2, която е катего-
рична, че в случай на

Â ïðåäèçâèêàëî
ñïîð ãëàñóâàíå,
50-èÿ êîíãðåñ íà
ÁÑÏ îòêàçà äà
êîíñòàòèðà
îñòàâêàòà é

заяви пък Весела Лечева.
По-рано в началото на
конгреса Лечева и Светла-
на Шаренкова поискаха
изместване на заседание-
то, за да може делегатите
да присъстват на церемо-
нията по встъпване в
длъжност на президента
Румен Радев и вицепрези-
дента Илияна Йотова за
втори мандат, но предло-
жението бе отхвърлено.

Депутатът Крум Зарков,
който обяви преди конгре-
са, че ще се кандидатира
за председател на партия-
та, призова от трибуната
да се приеме оставката на
Нинова и да се отиде към
пряк избор. По неговите
думи, ако няма пряк
избор, "то този фарс ще
бъде поредният, ако не
последният пирон в ковче-
га на публичния имидж на
Българската социалисти-
ческа партия". Евродепута-
тът Петър Витанов пък
коментира, че никога не е
виждал по-минорен конг-
рес, но според него
лявото не е в упадък.

"Не съм мислила да
оттеглям оставката си. Но
тъй като по нашите прави-
ла конгресът трябва да я
констатира, това решение
трябваше да вземат деле-
гатите и вие видяхте, че те
взеха решение да не я
констатират", каза Нинова
пред журналисти след
избора на делегатите.
Запитана дали не вижда
аналогия между казуса с
нейната оставка и тази на
депутата от ГЕРБ Делян
Добрев от 2017 г., Нинова
препрати журналистите
към юристите. Припомня-
ме, че тогава депутатите от
ГЕРБ гласуваха против
оставката на Добрев, но
точно БСП сезира Консти-
туционния съд, с мотива,
че оставката е личен акт и
не би следвало той да не
бъде уважен. КС обяви за
противоконституционен
отказа на парламента да
приеме оставката. Според
Нинова важното решение
било, че конгресът е
потвърдил политическият й
доклад.ç

Ïðåäñåäàòåëÿò: Ùå ïîêàæåì
íîâ ìîðàëåí îáëèê

Ние сме изправени пред предизвикателството да покажем нов
морален образ на БСП, а през управлението да покажем, че мо-
жем, че сме партията, която мисли за просперитета на България и
за добруването на българския народ, заяви в доклада си пред
50-ия конгрес Корнелия Нинова. Тя открои няколко фактора, кои-
то довели до тежката изборна загуба. Сред тях посочи пандемията
и машинното гласуване, които най-тежко се отразили именно на
избирателите на партията. Сега Нинова посочи, че може би е
време да се премине към смесено гласуване. Според нея избори-
те са показали и нарастващо недоверие в партийната система.

Изтощихме се от вътрешни борби, коментира още Нинова и
ги изброи - "от недоволни от реденето на листи, през грешки
при определянето на водачите от ръководството в някои райони,
да местни битки между отдавна съществуващи в годините разде-
ления помежду ни. Обидени другари не участваха в кампанията,
а някои прикрито или не чак толкова работеха срещу партията,
и в подкрепа на други политически субекти. Смесиха се полити-
чески и икономически интереси. Слабото организационно състо-
яние по места, грешки в медийната политика и други субективни
факти доведоха до катастрофална загуба на подкрепа за БСП".

Нинова посочи и нейната рецепта за възраждане на БСП -
хора, идеи и действия.

"Ние имаме своите идеи и започнахме добре с първите стъп-
ки в управлението да ги отстояваме, те да стават видими и да
стават правителствена политика", заяви тя. "Ние имаме хора на
всички равнища, подготвени за управлението", остават ни дейс-
твията, допълни Нинова.

предсрочно прекратяване
на пълномощията на
председателя, неговите
функции се изпълняват от
заместник-председател,
определен с решение на
НС", казала Сидерова.
"Конгресът не гласува,
той само констатира
факта и оттук се отваря
процедурата по предсро-
чен избор на председа-
тел", допълнила Сидеро-

Отхвърлянето на оставката на Нинова бе представено от делегати на конгреса като необходимо,
за да не се хвърля страната и партията в хаос                                        Снимка БГНЕС

Çàðêîâ: Ñïèòå ëè äúëáîêî?
"Спите ли дълбоко? Упоени ли сте

вече достатъчно от това, което се случва
от сутринта? Готови ли сте за послед-
ния, за фаталния удар?", запита деле-
гатите депутатът Крум Зарков в речта
си. "Сърцето на нашата партия са на-
шите членове и симпатизанти, но ней-
ния мозък, би трябвало да е тук в тази
зала. И от този мозък трябва да тръгне
възстановяването. Този мозък е облъч-
ван от сутринта с абсолютни нелепи-
ци", заяви той. По думите му участието
на БСП във властта не е показател за

успех на изборите, защото партията е в нея "по силата на парла-
ментарната математика". Той коментира, че войната на БСП с
Румен Радев се е отразила не на президента, а на партията.

Ìèõàèë Ìèêîâ íàïóñêà ïàðòèÿòà
"Вчерашната констатация на конг-

реса, че няма подадена оставка, кара
много членове на БСП да констатират,
че те не са членове на БСП и аз от
днес също влизам в тази категория.

Аз констатирам от днес, че не съм
член на БСП, да се знае", заяви вчера
пред БНР бившият председател на БСП
Михаил Миков. "Ще си върна партий-
ната книжка, ще спра да си плащам
членския внос, разбира се, формални-
те атрибути са това на член на БСП.

Но по-важното е, че вече не съвпа-
дат моите идеи с тези на член на БСП",

каза още Миков. Според него партията е загубила социалния си
вектор.
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Áþäæåò 2022: Äàíúêúò âúðõó äîõîäèòå è çà
ôèðìèòå îñòàâà 10 ïðîöåíòà, à ÄÄÑ - 20 íà ñòî

Ръст на брутния вътре-
шен продукт (БВП) на
България от 4,8%, 5%
безработица и дефицит с
Covid мерките от 4,1 на
сто. Това е заложено в
проекта за Бюджет 2022,
обяви вицепремиерът и
министър на финансите
Асен Василев, който
представи основните
приоритети в проектозако-
на за бюджета на Бълга-
рия за 2022 г. Асен Васи-
лев посочи, че финансова-
та рамка за годината е с
три основни акцента -
нарастване на капиталови-
те инвестиции, значително
нарастване на инвестиции-
те в хора, социална спра-
ведливост и подсигурява-
не, че всички български
граждани ще имат адеква-
тен стандарт на живот.

Голяма част от полити-
ките, които са заложени в
коалиционното споразуме-
ние, няма как да бъдат
остойностени в този
бюджет заради краткото
време, но имаме предви-
дена актуализация в
средата на година, която
ще включва всичко. Това е
бюджет, който се опитва
да постигне трайна промя-
на в параметрите и траек-
торията на икономическия
растеж на страната, заяви
финансовият министър
Асен Василев.

Приходите в проекта за
държавен бюджет за 2022
г. са заложени на ниво от
57,253 млрд. лева, а разхо-



4,8% ðúñò íà ÁÂÏ è 4,1% äåôèöèò ñ âêëþ÷åíè
Covid ìåðêè ñà çàëîæåíè â áþäæåòà
íà äúðæàâàòà íè çà òàçè ãîäèíà,
îáÿâè ôèíàíñîâèÿò ìèíèñòúð

дите - близо 63,154 млрд.
лева, според разчетите на
финансовото министерст-
во. Дефицитът се предвиж-
да да бъде в размер на 5,9
млрд. лева, или 4,1 на сто
от прогнозния брутен
вътрешен продукт с Covid
мерките, а без тях - 2,5%.

Държавата ще търси на
международните дългови
пазари общо 7,3 млрд.
лева тази година - като 3
млрд. лева ще са за
рефинансиране на стари
дългове, а 4,3 млрд. лева
ще са нов дълг. Средства-
та са за финансиране на
бюджетния дефицит. Съот-
ношението външен дълг
към БВП остава ниско -
26,7%, заяви финансовият
министър.

МФ прогнозира още
средногодишната инфла-
ция (ХИПЦ) тази година да
възлезе на 5,6 на сто.
Минималната заплата се
предвижда да нарасне до
710 лева от април. Макси-
малният осигурителен
доход се повишава на 3400
лв., съобщи министърът.
Данъкът върху доходите и
за фирмите остава 10
процента, а ДДС - 20 на
сто. Ще има намалена
ставка от 9 процента за
ДДС върху определени
стоки и услуги.

"Няма как да има
растеж, без да инвестира-
ме в хората и капиталова-
та инфраструктура на
страната. По този повод е
предвидено удвояване на

капиталовите инвестиции
от 2,9% от БВП към мо-
мента до 5,8% от БВП",
заяви Василев. Има 30%
ръст на капиталовите
инвестиции в общините на
база трансфер от централ-
ния бюджет.

"Бюджетът на БДЖ и
НКЖИ достига 663 млн. лв.
Има допълнително 1,671
млн. лв. за републиканска-
та пътна мрежа, с което
бюджетът на Агенция
"Пътна инфраструктура"
достига над 2,4 млрд. лв.
Има 178 млн. лв. за капи-
талови инвестиции в
болници и спортни пло-
щадки, 70 млн. лв. за
детски градини, възстано-
вяване на концертни зали,
музеи, галерии, опери,
театри", изброи Василев.

"Както казах, инвестици-
ите в хора са най-важният
способ, за да постигнем
висок стандарт на живот",
отбеляза министърът. С 30
млн. лв. се увеличават
средствата, предвидени за
такива инвестиции, по-
конкретно в детско здраве-
опазване, разширяване на
обхвата на биохимичния
скрининг за бременни,
допълнителни субсидии за
лечебни заведения и
структури в отдалечени и
трудно достъпни райони,
както и за развитие на
донорството.

13 млн. се инвестират в
безплатни детски ясли от 1
април, като средната
издръжка на едно дете е

1125 лв., допълни Василев.
От увеличените средст-

ва в НЗОК 280 млн. лв.
допълнително се дават за
доболнична помощ. 23
млн. лв. се насочват за
финансиране на медицинс-
кото обслужване в здрав-
ните кабинети в училища и
детски градини.

В областта на образо-
ванието учителското
заплащане се запазва на
ниво от 125% от средната
работна заплата, за което
са предвидени допълнител-
но 315 млн. лв. 16 млн. лв.
се отпускат допълнително
за подпомагане на хране-
нето на децата в училище,
а 70 млн. лв. - за построя-
ване и разширяване на
детски градини. 85 млн. лв.
са заложени за безплатни
детски градини за всички
деца от 1 април и 13 млн.
лв. за допълнителни
компенсации на родители-
те, чиито деца не са
приети в безплатните
детски градини, заяви още
Василев.

23 млн. лв. са предви-
дени за продължаване на
програмата "Отново заед-
но" за почивките на учени-

ци. Създадена е и изцяло
нова програма, свързана с
извънучилищните дейности
по баскетбол, волейбол и
футбол, четене и изкуства
и организирането на
различни състезателни
етапи за 100 млн. лв.

С 28 млн. лв. се вдигат
средствата за филмопро-
изводство, а с 31 млн. лв.
се увеличава подкрепата
за българските творци,
които не могат да работят
пълноценно заради панде-
мията.

Общо разходите за
социално подпомагане и
грижи възлизат на 20,755
млрд. лв., за здравеопаз-
ване - на 8,343 млрд. лв.,
за образование - на 6,407
млрд. лв., а капиталовите
инвестиции са почти 10
млрд. лв., обобщи Василев.

"С този бюджет се
надявам да поставим
началото на политика, в
която държавата не разда-
ва пари на калпак, не
раздава пари в чували, а
инвестира в проекти с
конкретна възвръщаемост,
в хора и в така необходи-
мата ни инфраструктура",
обобщи министърът.ç

Финансовият министър Асен
Василев заяви пред Bloomberg, че
новото правителство на България
няма да се отклони от плана на
страната да приеме единната ва-
лута на Европейския съюз в рам-
ките на две години, въпреки че
признава "предизвикателствата
пред модела на еврото". "Като ко-
алиционно правителство поехме
ангажимент да влезем в еврозо-
ната на 1 януари 2024 г.", казва
Василев в интервю за Bloomberg
News в София в петък. Ползите
от преминаването от българския

Àñåí Âàñèëåâ ïðåä Bloomberg: Áúëãàðèÿ
íÿìà äà ñå ïîêîëåáàå äà ïðèåìå åâðîòî
Îêîëî ïîëîâèíàòà îò áúëãàðèòå  íå ãëåäàò ñ äîáðî îêî íà
åäèííàòà âàëóòà, ñî÷è ïðîó÷âàíå íà Åâðîáàðîìåòúð îò þëè.
лев към еврото са повече от не-
достатъците, заявява той.

Българското правителство на
премиера Кирил Петков е реше-
но да насочва крехката подкрепа
за единната валута, придържайки
се към целевата 2024 г. Василев
повтори ангажимента, поет по-ра-
но този месец от Петков, който
потвърди планираната дата за при-
съденияване на България към ев-
розоната, обещавайки публична
кампания за представяне на пол-
зите от еврото.

44-годишният Василев и 41-
годишният Петков, и двамата въз-
питаници на Harvard Business
School, бяха избрани с минимал-
на победа миналата година с но-
вата си партия "Продължаваме

промяната", която обеща да се
справи с корупцията в най-бед-
ната страна-членка на ЕС, при-
помня Bloomberg.

От агенцията отбелязват съ-
що, че политиците в България, в
която икономическата продукция
на глава от населението е равна
на малко повече от половината
от средното ниво за ЕС, се стре-
мят да приемат еврото, за да по-
могнат на икономиката да нама-
ли разликата с по-богатите стра-
ни в блока. Но около половината
от населението не гледа с добро
око на единната валута, сочи про-
учване на Евробарометър от юли.

Присъединяването към евро-
то ще доведе до намаляване на
лихвените проценти, ще повиши

доверието на инвеститорите и ще
помогне на българския бизнес
чрез намаляване на трансакци-
онните разходи, посочва Василев.
Кризата в еврозоната, която за-
почна в Гърция преди повече от
десетилетие - и която почти раз-
би валутния съюз - показва, че
недостатъците на валутата могат
да бъдат отстранени, казва той.
"Определено има някои, да кажем,
предизвикателства в модела, но
от гръцката криза видяхме, че те
могат да бъдат преодолени", ко-
ментира Василев.

Фрагментираната четирипар-
тийна коалиция на Петков е изп-
равена пред познато предизви-
кателство за реформаторите в
България, което произтича от зап-

летената политическа криза, бе-
лязана от скандали с подкупи, ши-
роко разпространено недоверие
към публичните институции и на-
растващо неравенство. Василев
казва още, че правителството про-
учва възможности за механизъм
за криптоплащания "в краткосро-
чен до средносрочен план", като
пояснява, че е в преговори с цен-
тралната банка, както и с "играчи
в криптоиндустрията". Той изключ-
ва варианта страната да е център
за добив на цифрова валута.ç

Áþäæåò 2022: Äàíúêúò âúðõó äîõîäèòå è çà
ôèðìèòå îñòàâà 10 ïðîöåíòà, à ÄÄÑ - 20 íà ñòî
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Велиана ХРИСТОВА

Това кратко описание
на животинския свят по
Уикипедия прекрасно
илюстрира ставащото с в.
"Дума". На заседанието на
Конгреса на БСП в събота
Корнелия Нинова отново
се опита да заблуждава
онези, които искат да
бъдат заблудени. Повтори
това, което измислиха
поставените от нея екзе-
кутори на вестника: че аз
и Велислава Дърева не
сме били уволнени -
сакън!, ами просто сме не
на трудов, а на авторски
договор, който бил изте-
къл. Но можело пак да си
пишем в "Дума". Не мога
да отмина с мълчание
тази притча за наивници.
Тя няма няма как да
подмени факта, че от
всички журналисти с
изтекъл авторски договор
само ние двете сме
изритани, че на 12 януари
екзекуторите Вяра Емило-
ва и Атанас Зафиров ми
обявиха: "от утре не си на
работа" и на следващия
ден бях заличена от
редакционното каре като
завеждащ аналитичния
отдел "Общество" и изоб-
що. На Дърева пък съв-
сем нищо не са й съобщи-
ли, просто я премахнаха
от състава на редакцията.
Сега хора, които са далеч
от вестникарството,
обещават нова структура
на вестника…

Но овладяването на
„Дума“ е замислено
много по-рано.

Още когато преди
около два месеца същите
две лица нападнаха редак-
цията за това, че колегата
Георги Георгиев написа в

Ïîäìåíèõà è „Äóìà“

коментар едно изречение
за разликата между лидер
и председател на партия-
та. Обещаха "да сложат
ред в този вестник" и
вместо да назначат избра-
ния от НС на БСП главен
редактор, докараха като
първи зам.-главен редак-
тор работещата в БСТВ
Нора Стоичкова да коман-
два редакцията. Тя си
остана и в телевизията.
Георги Георгиев се прину-
ди сам да напусне. Поради
несъвместимост с новите
порядки напусна и управи-
телят ни Иван Пешев. А на
присъствен пленум на НС
на БСП през декември
Нинова изрече тежки лъжи
по адрес на "Дума", за да
внуши, че във вестника не
се работи, но се грабят
пари. Това - при почтен
труд по 12 часа на ден и
мизерно заплащане. 30
души от екипа написахме
реалните факти точка по
точка и след Нова година
като председател на
синдикалното дружество
на СБЖ във вестника аз
изпратих това писмо до
членовете на пленума,
които бяха чули лъжите. Е,
след няколко дни бях
обвинена за писмото и
изхвърлена от "Дума", в
която работя от първия й
ден! Оказа се, че да се
говорят неистини може, но
да се опровергаят те не
може. А да се обърне
левият вестник към ръко-
воден орган на партията е
престъпление.

Не очакваха екзекуто-
рите това, което се случи
след изхвърлянето ми.
Колеги от други медии
направиха петиция в моя
защита и подкрепа, под-
писаха се стотици хора,
запознати с публикациите
ми. Академици, професо-

ри, доценти, археолози,
учени от БАН и висши
училища, бивши и настоя-
щи ректори, бивши минис-
три, които достатъчно съм
критикувала, политици и
политолози, десетки
колеги от другите медии,
българи от кои ли не
други държави… Щастлива
съм от техните думи.

Дай Боже на всеки
журналист такова
признание за
професионализъм!

Професионализмът
обедини хора от най-

Êóêóâèöàòà ñè èçáèðà ãíåçäî íà ÷óæäà
ïòèöà, ñíàñÿ ÿéöàòà ñè â íåãî è èçõâúðëÿ
ïèëåíöàòà íà äðóãàòà ïòèöà, êîÿòî
çàïî÷âà äà îòãëåæäà êóêóâè÷åòàòà

различни области и с най-
различни политически
възгледи. Това няма как да
изчегъртат от редакционно-
то каре, но го изчегъртаха
от авторитета на БСП, за
който то досега работеше.

А може ли властващата
днес в "Дума" Нора Стоич-
кова - преминала през в.
"Демокрация", през МВР
при Костов, през канди-
датските листи на Баре-
ков, през "Атака", през
някакъв институт за
защита на радикалния
капитализъм, днес да
нарежда как да се пише
за БСП след моите 40
години в партията, от
които над 30 в левия
всекидневник "Дума"!

Не мога да свикна с
"катарзисите" в днешно
време. Но може би наме-
рих някакво обяснение в
едно интервю на госпожа-

та Нора Стоичкова. Ето
нейните думи: "Мога да
работя с всеки, който е
готов да оцени подобава-
що моята работа и морал-
на подкрепа. За пари
говоря. Защото работя за
пари, да сме наясно!
Изпитвам подозрение към
всеки, който работи за
нещо друго…" (afera.bg,
2.07.2014 г.). Уважавам
избора на всеки за цели-
те му в живота, но как да
съвместя цитираните цели
с "Дума", където от първия
му ден и до днес се е
работело честно и свобод-
но в името на лявата
идея, на онеправданите, в
името на истината, в
името на читателите й -
срещу мижави пари?!

Боли ме за „Дума“
на Стефан Продев,
защото това, в което я
превърнаха новите й
господари, няма нищо
общо с неговия вестник.
Приемате ли в "Дума"
коментари в защита на
богатите? Приемате ли
публикуването на смешни
хули срещу работилата
довчера във вестника
Велислава Дърева и от
кого - от работещия и в
момента за ГЕРБ и срещу
президента Радев Нидал
Алгафари! Или услужливо
интервю с екзекуторката
Емилова! Сайтът на вест-
ника щял да засили
влиянието си - а как ще
стане, като отрязаха
достъпа на журналистите
до него и го връчиха на
техническо лице от БСТВ?
Отделът "Общество" е
смачкан. Още докато бях
там, започна съгласуване
на първата страница на
вестника с… Вяра Емило-
ва и с официозния прес-
център на БСП!

Подмениха "Дума" -
гласа на левите хора,
емблемата на БСП, преве-
ла гордо и почтено парти-
ята през всички битки и
перипетии в последните
десетилетия! Завзеха
гнездото, изхвърлят душа-
та му. Морално е да
махнат и името на Стефан
Продев от карето, защото
е гавра с неговата памет
да превърнат вестника в
плакатен стенлист на
партийната върхушка.

България като пълноправен
член на НАТО е заявила своята
позиция, че няма пряко да се на-
месва в конфликта между Русия
и Украйна, Въпреки позицията, че
Русия не ни застрашава, може да
има други последствия от конф-
ликт, близо до границата ни.

Това обяви тази вечер военни-
ят министър Стефан Янев в "Денят
на живо с Наделина Анева" по NOVA
NEWS в петък. И допълни: "Ние
трябва да заявим на българските
граждани, че решенията за това ка-
къв тип войски ще бъдат разполо-
жени на наша територия е нацио-
нално наше решение. Моята цел ка-
то министър на отбраната е да се
чувстваме българофили".

Ìèíèñòúð Ñòåôàí ßíåâ: Áúëãàðèÿ çàÿâè ïðåä ÍÀÒÎ,
÷å íÿìà ïðÿêî äà ñå íàìåñâà â êîíôëèêò ñ Ðóñèÿ

"Има основания за тревога от
ситуацията в Украйна. Чувайки ду-
мата "война" търсим онези пос-
ледствия, от които хората стра-
дат. Никой не я иска, но тя се
случва. Нашата отговорност в та-
кава ситуация е да вземем адек-
ватни мерки и да бъдем подгот-
вени за всички последици", каза
министърът на отбраната и бивш
служебен премиер.

"Българската армия е призва-
на да подготвя свои сили и прави
планове, за да осигури суверени-
тета и териториалната цялост на
страната. Българските военни си-
ли се подготвят за всички възмож-
ни сценарии, дори ако военните
действия са близо до нашата гра-

ница", подчерта военният минис-
тър.

"България като пълноправен
член на НАТО е заявила своята по-
зиция, че няма пряко да се намес-
ва в един такъв конфликт. Въпреки
позицията, че Русия не ни застра-
шава, може да има други последс-
твия от конфликт, близо до грани-
цата ни. НАТО има своя политика
и държи да бъде подготвен за вся-
каква ситуация, в това число и Бъл-
гария, като негов член", обясни ми-
нистър Янев.

"Ние трябва да сме наясно и
да заявим на българските граж-
дани, че решенията за това ка-
къв тип войски ще бъдат разпо-
ложени на наша територия е на-

ционално наше решение. Моята
цел като министър на отбраната
е да се чувстваме българофили",
изтъкна той.

Янев отрече да има конфликт
между него и премиера Петков по
отношение на разполагането на си-
ли на НАТО на наша територия.

"В момента дали и какво реше-
ние предстои, ще се разбере в след-
ващите няколко седмици. В кален-
дара на НАТО предстои среща на
министрите на отбраната през фев-
руари. Дотогава трябва да имаме на-
ционална позиция, която аз трябва
да защитя на срещата. Когато се взе-
ме решението за позицията ни от
Министерски съвет, ще бъде кому-
никирана", заяви Стефан Янев.

Новите
господари

превърнаха
"Дума" в нещо,

което няма
нищо общо
с вестника
на Стефан

Продев,
твърди

Велиана
Христова

РЕНЕГАТИ ПЛЮС
Лозан  ТАКЕВ

И "Дума" някой е продал.
И "Дума" някой е предал
в колонка нова на Нидал!?
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Ïðåç öåëèÿ ìè æèòåéñêè è
ïðîôåñèîíàëåí ïúò ñòàðàòà
òðúïêà ïî ãðàíè÷íàòà
ñëóæáà ñå îêàçà íàé-ñèëíà!
За мен и тези, които бяха до мен на 24 февруари 1972 г.,
на първо място бе войнският дълг в името на България!

На стр. 7

През 1972 г. станаха съ-
бития, нареждащи се сред
върховете на бойната исто-
рия на 13-и граничен отряд
(Любимец). В тях аз бях
пряк участник. Оценката за
случилото се е различна, в
зависимост от позицията на
времето и от хората, които
я правят. Истината е една.
Тя остава там във времето.
В онова време, в което за
мен и тези, които бяха до
мен на 24 февруари 1972 г.,
на първо място бе войнс-
кият дълг в името на Бъл-
гария.

Става дума за битката на
Балардере, на половинвеков-
ния юбилей от която е пос-
ветено и настоящото изда-
ние на рубриката "Бойна
слава".

На 23 февруари 1972 г.
в Управление "Гранични
войски" (УГВ) се проведе
съвещание с кореспонденти-
те на вестник "Граничар".
След съвещанието имаше
тържествено събрание с кон-
церт, посветен на Деня на
Съветската армия. След
преключването на тези ме-
роприятия, в които бях учас-
тник, се качих на влака и
тръгнах за Любимец. След
като пристигнах, се приб-
рах вкъщи към 4:00 часа
сутринта. Съпругата ми ме
посрещна с две новини.
Първата, че синът ни Ви-
хър е проходил. Силно се
зарадвах, защото той още
не бе направил година. Оти-
дох до кошчето, събудих го
и го поставих на пода. Де-
тето направи няколко крач-
ки, падна и се разплака.

Втората новина бе, бе от-
рядът е вдигнат по тревога
за гранична обстановка. На-
бързо облякох бойната уни-
форма и се изнесох в поде-
лението. На портала има-
ше два бронетранспортьора
(БТР-а) и противотанкова
батарея Б-10. Отидох в де-
журната стая, където освен

дежурният бе и командирът
на отряда полковник Лас-
ков. Опитах се да поискам
разрешение да остана, но
той направи жест с ръка да
вляза. Говореше по телефо-
на, личеше си, че бе нап-
регнат. Чух само последни-
те му думи: "Слушам, дру-
гарю министър! Ще бъде из-
пълнено!". По-късно разб-
рах, че разговорът е бил с
министъра на народната от-

брана генерал Добри Джу-
ров. След като завърши раз-
говора, той се обърна към
мен и ми заповяда да вдиг-
на школната рота по трево-

га. Заповяда също, мерачи-
те на картечници и мерачи-
те на ръчни противотанко-
ви гранатохвъргачки (РПГ)
да ги изнесат и да получат
боеприпаси за тях. Това бе
нещо необичайно за дейст-
вия при гранична обстанов-
ка. Вдигнах ротата по тре-
вога и се върнах в дежур-
ната стая.

Командирът накратко ми
обясни обстановката. Всич-
ки офицери и сержанти бя-
ха заминали по местата си
съгласно бойния разчет. На
мен разпореди да отведа ба-
тареята, която бе на порта-
ла, в района на усиления
граничен наряд. Трябваше да
заемем огнева позиция с
фронт шосето, което води за
село Мезек. С нас останаха
и БТР-ите в резерв.

Какво всъщност се бе
случило?

В 02:45 часа оператив-
ният дежурен на отряда по-
лучи телеграма от УГВ, че
трима войници от танкова-
та бригада в Сливен са от-
краднали БТР-60 ПБ. Три-
мата са въоръжени, а БТР-
ът е пълен с боеприпаси.
Тримата са извършили теж-
ки криминални престъпле-
ния, за които следва да бъ-
дат съдени. При кражбата
на БТР-а са извършили во-
енно престъпление. Обезв-
редили дежурния по авто-
парк, като го ударили с чук
по главата, а тялото му пъх-
нали в сандък, в който се
съхраняват туби за вода.
При напускането на поде-
лението направили опит да
изстрелят граната от РПГ
по склада с боеприпаси, за
да предизвикат суматоха и
да не бъде забелязано бягс-
твото им. Само една слу-
чайност предотвратила то-
ва. Гранатата не била доб-
ре фиксирана в тръбата на
гранатомета. Гранатометът
с гранатата бе намерен
впоследствие в БТР-а.

Дежурният уведоми ко-
мандира на отряда, гранич-
ните застави и взаимодей-
стващите поделения на Ми-
нистерството на народната
отбрана (МНО) и Минис-
терството на вътрешните
работи (МВР). В 03:45 ча-
са дежурният получи дан-
ни, че БТР-ът е преминал
Голямата звезда и се дви-
жи към Свиленград. Отря-
дът бе вдигнат по тревога.
Решението на командира бе
заставите да преминат към

усилена охрана на грани-
цата - с резерва да се прик-
рият направленията Люби-
мец-Капитан Андреево и
Свиленград-Мезек , а с
школната рота да се уси-
лят 4-та, 5-а, 6-а, 7-а и 8-а
гранични застави. Освен
това да бъде преграден меж-
дународният път за ГКПП
с барикада от товарни ав-
томобили в района на Якъ-
ка, като на позицията се
поставят картечници и гра-
натомети. Гражданите от
доброволните отряди да се
вдигнат по тревога и да уп-
лътнят рубежите между гра-
ничарите.

В 04:00 часа се получи
информация, че БТР-ът е
преминал моста на река Ма-
рица и се движи към квар-
тал Гарата. Окончателно бе
направен изводът, че нару-
шителите ще направят опит
да нарушат границата в учас-
тъците на 4-та, 5-а или 6-а
гранични застави. Извър-
шен бе бърз маньовър за
усилване на рубежа Свилен-
град-Мезек. В блокадата, ос-
вен силите на отряда, участ-
ваха и сили от поделението
на армията в Харманли, слу-
жители на МВР от Свилен-
град и Харманли, общо над
300 човека. Формиран бе ре-
зерв от 30 човека с 2 БТР-а
и противотанкова батарея.
На най-вероятното направ-
ление за движение на нару-
шителите се озовах аз, като
старши на заслон, форми-
ран от усиления граничен
наряд на 5-а гранична зас-
тава и няколко сержанти от
отряда.

В 04:40 часа на около 300
метра от нас се чу силен
гръм. Помислих, че ни обс-
трелват с гранатомет. Запо-
вядах на заслона да залегне
зад жп линията и да се под-
готви за бой. Измина пове-
че от час без да се случи ни-
що. Пристигна лейтенант
Спасов от школната рота,
който ме информира, че на-
рушителите са напуснали
БТР-а и се придвижват пеш.
Не след дълго, около 06:00
часа, видях няколко фигури
да прибягват по посока към
границата. Извиках: "Стой
на място! Пропуск!". Отго-
ворът беше автоматична
стрелба срещу нас. Изкоман-
двах: "На поражение -
огън!". В този момент ви-
дях, че към нашата позиция,
от посока границата, приб-
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Àòàíàñîâ:
На 24 февруари 2022 г.

се навършват 50 години от
битката на българските гра-
ничари край Балардере.

По този повод решихме
да представим част от спо-
мените и размислите на глав-
ния участник в събитието в
два последователни броя на
рубриката "Бойна слава". В
тях става дума за важни
оценки и анализ от дистан-
цията на времето за перио-
да на службата му в Гранич-
ни и Вътрешни войски.

Полковник от запаса Атанас Василев Атанасов е
роден на 24.08.1944 г. в Свиленград.

От 15 октомври 1965 г. е на служба в Гранични
войски, първата му длъжност е заместник-командир
по политическата част на гранична застава
"Асен Илиев". От януари 1985 г. до септември 1987 г. е
командир на 1 самостоятелен оперативен батальон
(СОБ) на Вътрешни войски в Кърджали. От септември
1987 г. до септември 1990 г. е командир на 5 граничен
отряд (Момчилград). От септември 1990 г. до декември
1991 г. е командир на 13 граничен отряд (Любимец).
От октомври 1994 г. до октомври 1998 г. е кмет на
община Свиленград. Впоследствие се занимава с частен
бизнес и три мандата (12 години) е общински съветник
в община Свиленград.

1989 г. Командирът на Момчил-
градския граничен отряд полковник
Атанас Атанасов на военна клетва

1966 г. Младши лейтенант Атанасов до Асенов камък на Сарабурун -
лобното място на героя-граничар Асен Илиев
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лижава влак. Заповядах
стрелбата да спре. Оказа се,
че това е пътнически влак
от Турция. След като преми-
на, огледах местността пред
нас, но нищо не се вижда-
ше. Все още не бе се разви-
делило, а имаше и мъгла.
Извиках на лейтенант Спа-
сов, който беше до БТР-ите,
да дойде с единия от тях. Ка-
чихме се на него и започ-
нахме претърсване на мест-
ността на фарове. Не след
дълго машината попадна в
дълбока яма и закъса. Ос-
тавих Спасов и водача да я
охраняват.

Заедно със старшина
Марко Дичев, старши сер-
жант Петър Георгиев, сер-
жант Вангел Грудев, ефрей-
тор Стефан Илиев (секретар
на дружеството на ДКМС на
5-а гранична застава) и
редник Лазар Лазаров про-
дължихме претърсването
пешком. Преди да тръгнем
ги огледах добре и твърдо
реших, че трябва да завър-
шим операцията всички за-
едно. Предупредих ги да
правят само това, което за-
повядам и продължихме
напред. Скоро открихме
първия. Бе паднал ранен и
се опитваше да достигне
встрани от него автомат.
Скочих, изритах с крак ав-
томата и го претърсих под
охраната на останалите. От
джобовете му иззех три ръч-
ни гранати и няколко пъл-
нителя с патрони за авто-
мата. Попитах го къде са
останалите и му заповядах
да им извика да се преда-
дат. Той извика: "Йога (пря-
кор на водача им), предай-
те се!". В отговор се чу ав-
томатен откос откъм кладе-
неца на едно лозе. Това бе
достатъчно.

Взех картечницата от
Лазаров, оставих му моя ав-
томат и наредих да помог-
не на старшина Дичев, кой-
то бе фелдшер, да изтеглят
ранения до линейката за
транспортиране в болница-
та в Свиленград. На оста-
налите заповядах да ме
прикриват с огън и запъл-
зях към кладенеца. Когато
го наближих на около два-
десетина метра, хвърлих ед-
на ръчна граната. След тря-
съка на гранатата с някол-
ко скока се озовах до кладе-
неца. От нарушителя няма-
ше и следа. Вече се бе раз-
съмнило и мъглата се бе
вдигнала.

Залегнах зад кладенеца
и започнах да оглеждам
местността. Скоро го отк-
рих. Бе залегнал зад една
череша и стреляше към
прикриващия рубеж. Взех
го на мушката на картеч-
ницата и му извиках да се
предаде. Той се обърна и
стреля срещу мен. Повто-
рих заповедта да се преда-
де. Той остави автомата до
себе си и аз помислих, че
ще се предаде. За секунди
видях как се надигна, из-

Преките участници в те-
зи събития бяха представе-
ни за правителствени наг-
ради. Аз бях награден с ор-
ден "Червено знаме" - от-
личие, което се даваше на
офицери за изпълнение на
бойни задачи в мирно вре-
ме. Старшина Дичев, стар-
ши сержант Георгиев, сер-
жант Грудев, ефрейтор Или-
ев и редник Лазаров бяха
наградени с медал "За бое-
ва заслуга" - отличия, да-
вани на сержанти и войни-

От стр. 6

1972 г. Участниците в битката край Балардере.
Отляво надясно: редник Лазар Лазаров, сержант Вангел Грудев,

старши лейтенант Атанас Атанасов, старши сержант Петър Георгиев
и ефрейтор Стефан Георгиев

1972 г. Старши лейтенант Атанасов
с наборни военнослужещи, задържали нарушители на границата.
Пресконференция в редакцията на вестник "Хасковска трибуна"

след битката край Балардере

дърпа предпазния щифт на
граната и замахна към
мен. Натиснах спусъка за
дълъг картечен ред. Миг
след това гранатата избух-
на в ръцете му. Изправих
се прав. Картечницата още
димеше, когато тримата, ко-
ито ме прикриваха, доти-
чаха до мен. Казах им: "То-
зи е мъртъв. Остава още
един. Внимавайте, продъл-
жаваме претърсването".
Продължихме към противо-
танковия ров. Когато прис-
тигнахме до него, дойде на-
чалник-щабът на отряда
полковник Йотов с някол-
ко водачи на служебни ку-
чета. Започнахме претърс-
ване на рова и още в на-
чалото открихме третия,
който веднага вдигна ръце
и се предаде.

Не бе изминал и поло-
вин час и се изсипаха ня-
колко джипа с разследващи.
След обяд дойде дежурната
кола. Шофьорът каза, че
полковник Ласков ме вика.
Отидох в отряда и влезнах
в командирската канцелария.
В нея бе и подполковник с
униформа на МНО. Коман-
дирът го представи за вое-
нен прокурор, натоварен да
разследва случая.

ци по същия повод. Моето
и на двамата наборни гра-
ничари имена бяха вписа-
ни в почетната книга на
Централния комитет на
ДКМС.

През лятото на 1972 г.
кандидатствах за слушател
във Военната академия (ВА)
"Г. С. Раковски". Готвих се
много старателно за прием-
ните изпити и бях приет.

През май 1984 г. орга-
низирахме и проведохме
офицерска сватба на лейте-
нант Анатолий Прокопиев,
който сключи брак с местна
девойка. Ритуалът за тако-
ва събитие бе описан в пра-
вилник за офицерски сват-
би от царско време. Младо-
женецът и всички присъст-
ващи военнослужещи бяха
с парадни униформи. Сви-
реше военен оркестър. За
събитието се говореше дъл-
го време в Ивайловград.
Впоследствие Прокопиев се
отдаде на преподавателска
дейност във Военното учи-
лище във Велико Търново
и Военната академия в Со-
фия. Достигна до звание
полковник и научна степен
доцент доктор.

Получи се заповед на ко-
мандващия ГВ за участие на

представителен блок във во-
енния парад в чест на чети-
ридесетгодишнината от деве-
тосептемврийската револю-
ция. За командир на блока
и неговата подготовка бях
определен аз. Съставът на
блока трябваше да бъде фор-
миран от школници от про-
летния випуск и от гранич-
ните отряди.

Определихме командва-
нето на първа рота с коман-
дир капитан Тренин, ЗКПЧ
старши лейтенант Йорданов
и взводни командири стар-
ши лейтенант Чернев, лей-
тенантите Ванков и Проко-
пиев. За ротата подбрахме
школници, които да отгова-
рят на определените изиск-
вания. Физически здрави и
с ръст над 1.80 см. Грани-
чарите от заставите бяха
събрани и започнаха под-
готовка в учебния център в
село Чорбаджийско. Раздел-
ните тренировки продължи-
ха до края на юни, след ко-
ето от началото на юли бло-
кът бе събран в граничния
отряд в Кюстендил. Там
окончателно аранжирахме
блока в съответствие със за-
поведта на министъра на от-
браната за провеждането на
парада - 15/15. Трениров-
ките провеждахме сутрин от
7 ч. до 10 ч. До 13:30 ч. се
водеха занятия с школни-
ците по програмата за обу-
чение, а следобяд трениров-
ките се провеждаха от 16 до
18 ч. От командването на
ГВ като отговорник за па-
рада беше определен полков-
ник Стефан Ангелов, замес-
тник-командващ на Войски-
те, който почти през цялата
подготовка бе с нас и чрез
него се решаваха всички
въпроси. На няколко пъти
ни посещаваха командва-
щият генерал Цанов и за-
местник-министърът на вът-
решните работи генерал
Минков. Тези техни посеще-
ния показваха на личния
състав колко отговорна е за-
дачата ни за достойно пред-
ставяне на парада.

Периодът на подготовка-
та ни съвпадна с беритбата
на череши в Кюстендилския
край. С председателя на
АПК се договорихме да по-
могнем в беритбата. Във
времето, когато школниците
водеха занятия, останалите
граничари беряха череши.
На обяд и вечеря в столова-
та се сервираха череши в не-
ограничено количество.

Участвахме и в гранич-
на обстановка, възникнала
в село Олтоманци. Прове-
дохме граничен поиск по
всички правила на инструк-
цията. Сигналът се оказа
фалшив.

В началото на август за-
минахме за столицата. За-
едно с блока на Народната
милиция (съставен от кур-
санти от милиционерското
училище в Пазарджик) бях-
ме настанени в Академията
на МВР (по онова време
школа). Тренировките се
провеждаха ежедневно по 6
часа на плаца на зеленчу-
ковата борса в квартал "Но-
ви Искър", под ръководст-
вото на коменданта на со-
фийския гарнизон полков-
ник Сантиров. Представи-
телни блокове (общо осем
на брой) имаха видовете въ-
оръжени сили и родовете
войски (в това число вис-
шите военно-учебни заведе-
ния), МВР и ВА "Г. С. Ра-
ковски". Освен пешите бло-
кове на парада участва мно-
го бойна техника на Сухо-
пътните войски, на Зенит-
но-ракетните войски и на
Военно-въздушните сили.

На 5 септември пред стро-
ения блок на Гранични вой-
ски полковник Ангелов про-
чете министерска заповед за
повишаването ми в звание
подполковник. На 7 септем-
ври се проведе генералната
репетиция. Специалистите
по строева подготовка прог-
нозираха челно място за на-
шия  блок.

На 9 септември се явих-
ме на площада с голямо са-
мочувствие и увереност.
След приемането на строя
от министъра на народната
отбрана и празничното сло-
во на Тодор Живков блоко-
вете се изнесоха на изход-
но положение и след коман-
дата "Ходом марш" се слу-
чи нещо невероятно. Яви се
някаква сила, която влезе
във всеки един от нас. За
това не може да се разказ-
ва. Това трябва да се изжи-
вее. Всяка моя крачка, все-
ки мой мах на ръцете, все-
ки мой жест се повтаряше
от всеки един от 225-те учас-
тници в блока в автомати-
чен синхрон. Още с пър-
вите крачки на площада
дикторът обяви: "Премина-
ва представителният блок
на Гранични войски, който
се води от подполковник
Атанас Атанасов, участвал
многократно в схватки за
задържане на нарушители
на държавната граница и
проявил изключителен ге-
роизъм в унищожаването
на тежко въоръжена бандит-
ска група." Площадът гръм-
на от овации. Имах чувст-
вото, че още малко и ще
полетим. Горчилката от
обидата на "хлебарките", ко-
ято дълги години носех дъл-
боко в себе си, се изпари.
Защото това, което дикторът
съобщи, му бе предоставе-
но от командването на Гра-
нични войски. То бе приз-
нание за моята служба и
техния позор.

(Следва)

1972 г. Командващият Гранични войски генерал-майор Минко Минков
връчва орден "Червено знаме" на старши лейтенант Атанасов

за проявен героизъм в битката край Балардере

Рубриката
"Бойна слава"

подготви
полковник от запаса

Киро КИРОВ
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В интервю на Александър
Сивилов (координатор на ев-
разийския център "VIA
EVRASIA"), проф. Дарина
Григорова припомни важен
момент: САЩ признават Ка-
захстан още на 26 декември,
1991 г. ден, след като флагът
на СССР е свален. Бързо и
оперативно сключват редица
договори в добивната про-
мишленост. Първа стъпва
корпорация Шеврон - 1993г.,
контрактът с която е за 40 го-
дини. Следват ЩЕЛ и мн. др.
основно американски и бри-
тански компании. Русия дър-
жи добива на уран, стратеги-
чески важен за нея. Но аме-
риканците присъстват и в об-
разованието - чрез "Назарба-
ев юнивърсити" - американ-
ски университет, и то в сто-

Редица държави днес по един или друг начин се стремят да се освободят от западния
корпоративен и политически захват. И те ще застанат на страната на Русия!

„Íàé-ãîëåìèÿò âðàã íà íàðîäà -
òîâà å èíòåëèãåíöèÿòà,
îòãëåäàíà îò êîëîíèçàòîðèòå“

лицата Нур Султан. Т. е., те
имат позиции там, още от са-
мото начало. Статия във
Financial Times допълва кар-
тината. "Сътресенията в Ка-
захстан се подготвяха четвърт
век" - пише авторът Том Бър-
джис.

На 21 ноември 1995 г.
Джеймс Гифен, американски
бизнесмен и лобист на аме-
риканската петролна компа-
ния Мобил, преговаряща за
закупуване на казахстанско
петролно находище, започва
да превежда десетки милио-
ни долари по сметка в швей-
царска банка. След краха
СССР Нурсултан Назарбаев
вече може да делигира пра-
вата върху суров петрол за
десетки милиарди на частни
корпорации с един щрих на
писалката си. "Трябваше са-
мо да бъде убеден." През 2004
г. става ясно, че бенефици-
ент на сметката в швейцарс-
ката банка, контролирана
чрез мрежа от фалшиви ком-
пании е Назарбаев. Част от
сумите са отивали за образо-
вание на дъщеря му в швей-
царски университет… Позова-
вайки се на адвокатите на
Грифен, Бържис твърди, че
ЦРУ е знаело за плащания-
та, които той прави. И както
става ясно, по това време

бившият президент на Казах-
стан е в преки контакти и яв-
но много добри отношения с
Дик Чейни, тогавашния ви-
цепрезидент на САЩ.

Материалът е съсредото-
чен върху вътрешните клано-
ви борби и външната зави-
симост на хората в управлен-
ския елит. Но в стремежа си
да прехвърли цялата вина
върху казахстанската власт,
авторът забравя с какво е за-
почнал. А именно със запад-
ните корпорации, техните ло-
бисти и експерти, мрежите им
за влияние, включително в
образователната сфера, и ра-
зузнавателните служби. Ето
защо, при всеки анализ на
вътрешнополитическите сът-
ресения в една или друга дър-
жава по света, трябва се от-
чита мощното влияние на
структуктурите, с помощта на
които САЩ разпространяват
своята "мека сила", опитите
за ограничение на която бър-
зо я превръщат в "твърда".

Основната сред тези струк-
тури е американската Аген-
ция за международно разви-
тие (USAID), оперираща в
глобален мащаб. На теория
официалните й цели са поз-
натите: борбата с бедността,
помощ при стихийни бедст-
вия, борба с корупцията, раз-

витие на демокрация и пр.
"мантри". Но зад открито дек-
ларираните й функции, Аген-
цията е пряко свързана с ЦРУ
и чрез хилядите си подструк-
тури и десетки програми, ос-
новната й дейност е разузна-
вателна, което включва и нав-
ременно идентифициране и
потушаване на (действител-
но социални) бунтове.

Логично възниква въпро-
сът: ако наистина Агенцията
и нейните филиали по целия
свят съдействат за постигане
на декларираните цели, защо
има бунтове? Защо бедност-
та се увеличи в безпрецедент-
ни за историята на капита-
лизма мащаби, защо коруп-
цията расте, войните продъл-
жават и причиняват еколо-
гични катастрофи, бежански
вълни и епидемии, защо све-
тът се тресе от протести и сме
на прага на глобален конф-
ликт?! Съгласно Закона за
чуждестранната помощ, всич-
ки програми за чуждестран-
на помощ се администрират
от USAID. Повече от 200 дър-
жави получават помощ от
САЩ. За 2020 г. общият бю-
джет на агенцията възлиза на
37 071,66 милиона долара. От
тях 7687,18 милиона долара
са получени на кредит. Цена-
та на операциите в чужбина

възлиза на 13 741,94 милио-
на долара.

В повечето случаи USAID
не подпомага пряко местни
неправителствени организа-
ции (НПО), партии или уни-
верситети, а предоставя без-
възмездни средства на раз-
лични американски и евро-
пейски фондации, както и на
местни правителствени струк-
тури. Те от своя страна ги раз-
пределят между крайните по-
лучатели. В постсъветското
пространство USAID действа
от 1992 г. В Централна Азия
мисията й е "да поддържа
ключовите цели на страгеги-
ята на САЩ за региона", пра-
вата, свободите… Но най-ве-
че "инвестициите на САЩ".
Целите на американската
страгегията за всички неза-
падни регионални проекти (с
изкл. на турските) са едни и
същи: Insecurity (несигурност)
- съперничество между основ-
ните сили в региона/хибрид-
ни конфликти, хаотизация;
Instability (нестабилност) - дег-
радация на околната среда, ек-
стремизъм, незаконен трафик
на хора, наркотици и оръжия;
Inequality - всички видове не-
равенство.

Освен че моделира пове-
дението на взимащите реше-
ния в различни страни по

света, курира икономическа-
та и външната политика, "мо-
дернизира" съдебната систе-
ма и т.н., огромна част от раз-
ходите на Агенцията са на-
сочени към базовото образо-
вание (!). Само към 2020 г.
за формиране на мисленето
на младото поколение са из-
раходвани 754,39 милиона до-
лара. От тях конкретно за Ка-
захстан, в периода 2019-2020
г. са отишли  54,4 млн. дола-
ра. В тази посока можем да
се замислим кой инициира
латинизацията в страната,
чиито цели са повече от яс-
ни: дестабилизация на инте-
лектуалното, емоционалното и
политическото пространство,
културен и ментален разрив
с Русия. (Според западните
агенции, включит. USAID, за
95% от казахстанското насе-
ление деловият/официален
език е руският, въпреки че ка-
захстанските изследователи
посочват 84,75 %.  Но и тази
цефра е внушителна).

Смяната на азбуката ще
понижи културното и образо-
вателното равнище на зна-
чителна част от населението,
ще доведе до загуба на лите-
ратурното и архивното нас-
ледство, на технически и ин-
женерни, медицински и мн.
др. научни трудове, датира-
щи още от 40-те години на
миналия век. Тоест, старти-
ран е процесът на възпроиз-
водство на лесно манипули-
руеми и контролируеми ман-
курти (безпаметни роби, ма-
рионетки на господарите
си)."Знаковите системи (и
преди всичко езиковите сим-
воли - писмеността) актуали-
зират социалния опит (личен,
племенен, етнически, конфе-
сионален, класов, национа-
лен) и по този начин предиз-
викват отзвук, което насър-
чава самоидентификацията.
Символът - буквата - става
най-важният идентификаци-
онен опознавателен знак;
обозначава приятеля и разоб-
личава противника, като фи-
зически консолидира съоб-
ществото в конкретно прост-
ранство и време." - посочи в
Телеграм акаунта си проф. Е.
Пономарева.

Тук е важно да си припом-
ним, че "феноменът на по-
литическото" (критерият за
наличие на такова!) според
немския конституционалист и
геополитик Карл Шмит, е
именно способността да се
разграничи приятел от враг.
"Това е специфичното поли-
тическо разграничаване, до
което могат да се сведат по-
литическите действия и мо-
тиви."

Самият факт, че властите

ØÅË
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са страртирали (в 2017 г.) та-
зи програма за смяна на мен-
талната карта на народа си,
показва колко дълбоко и все-
обхватно е инфилтриран ка-
захстанския политически елит,
който отдавна не може да раз-
граничи приятел от враг! Един
важен пример в тази посока
от срещата на Валдай, 2019 г.
в Сочи: Касим-Жомарт Тока-
ев обяснява, че понякога е по-
добре да няма ядрено оръжие,
а да се привличат големи ин-
вестиции,  поддържат и раз-
виват добри отношения с
всички държави, подчертавай-
ки взаимодействието със За-
пада… На което В. Путин от-
говори: "Саддам Хюсеин съ-
що мислеше така."

На същия форум, за раз-
лика от Токаев, бившият пре-
зидент на Филипините Род-
риго Дутерте, ясно даде да се
разбере кой е основния враг
на страната му - наркотици-
те, САЩ и ЦРУ.

Разбира се, съвременната
политическа инфантилност е
валидна за почти целия свят.
Да не говорим за България:
"Майната му на православи-
ето"!

В Казахстан само през
2020 г. Националната фон-
дация за демокрация на САЩ
(NED), "която прави много
от това, което в миналото
правеше тайно ЦРУ" е ин-
вестирала над 1,08 милиона
долара, почти двойно повече
от сумата, инвестирана през
2018 г. Как да си обясним
факта, че две седмици преди
протестите (събота, 16 декем-
ври 2021 г.) посолството на
САЩ в Казахстан  предуп-
реждава за възможна мащаб-
на демонстрация? Посочено
е не само местоположението:
"Нур-Султан, Алмати, Шим-
кент, вероятно други градове",
но и инициаторите: "Опози-
ционната партия Демократи-
чен избор на Казахстан, коя-
то правителството забрани
като екстремистка групиров-
ка" и, която именно призова-
ва за демонстрации на 16 де-
кември 2021 г., в 12:00 ч. с
конкретното искане: "оставка-
та на правителството на Ка-
захстан, включително първия
президент Назарбаев и пре-
зидента Токаев, както и сво-
бода за всички политически
затворници."

Ако САЩ нямат нищо об-
що с това, как биха могли да
предскажат какво ще се слу-
чи? Според руския учен В.
Прохватилов такъв успешен
"блицкриг", за преодоляване-
то на катастрофалните пос-
ледици, от който се наложи
въвеждането на миротворчес-
кия контингент на ОДКС, не
можеше да бъде постигнат са-
мо чрез чисто "спонтанен"
протест. Действията на про-
тестиращите толкова ясно се
вписват в тактическите под-
ривни ръководства на запад-
ните специални служби, че ду-
ма не може да става за спон-
танност.  Хипотезата му е, че
операцията е копирана от
съвременната концепция на
Пентагона за "операции на
множество домейни". В осно-
вата на която е тактиката
"мрежово роене" (Networked
Swarming), която се разгръща
на четири етапа: намиране на
цел, фокусиране, атака и раз-
пръскване. Тактиката се ос-
новава на "стигмергия" -
свойство на колективно вза-

имодействие между термити,
сега - участници в масови
протести. Създават се само-
организиращи се рояци, ко-
ито работят въз основа на по-
сочените правила (цел, със-
редоточаване, атака, разпръс-
кване) и то без електронна ко-
муникация. (Отначало указа-
ния за действие на групите
са дават чрез интернет плат-
формата Телеграм, поради ко-
ето спецслужбите периодично
изключват интернета, т.е. на-
рушават координацията и
външните им връзки. Това
противодействие е очаквано
от организаторите и затова
те разработват методи и сред-
ства за координация без ин-
тернет. За противодействие на
мобилната им свръзка в рус-
кия миротворчески контин-
гент са включени средства за
радиоелектронна борба, кои-
то не само че я заглушават,
но определят и координатите
на излъчваните сигнали, дос-
татчно точни за последващо-
то им неутрализиране).

Няма планиране, контрол
и дори пряка връзка между
индивидите. Вземането на ре-
шения, основано на същите
правила (цел, фокус, атака,
разпръскване) "заменя йерар-
хичните командни структури
с предварително дефиниран
набор от отговори на конк-
ретни ситуации".  Способ-
ността на "младши команди-
рите" бързо да налагат тези
правила, без да разчитат на
команди отгоре, увеличава
значително мобилността на
групите. Плюс самосинхро-
низацията и "директивните"
методи за управление на хо-
ризонтално ниво -  отдолу те
сами решават как да дейст-
ват и къде да изберат място
за следващата атака. Власти-
те не са подготвени за такъв
вид нападателни технологии,
основани на "мобилност, так-
тика на удар и отстъпление",
веднага щом се появят сили-
те за сигурност (национални-
те).  По този начин за 1-2
дни бяха хаотизирани девет
регионални центъра и Алма-
Ата.

Все по-очевидно става и
тепърва ще се изяснява, че
намеренията са били не тол-
кова преврат, колкото хаоти-
зация, в хода на която към
Русия да се втурнат вълни от
бежанци, сред които въоръ-
жени бойци, за да се създаде
дъга на нестабилност от Аст-
рахан до Алтай. Това значи-
телно би отслабило позиция-
та на РФ в преговорите със
САЩ (10 януари в Женева),
тъй като при тази ситуация
на Москва няма да й е до
преговори.

Следователно решението
на ОДКС да изпрати войски
в Казахстан е изключително
навременно. "Сега чуваме
разочарования глас на Ва-
шингтон за "необходимостта
от диалог с опозицията", за-
щото планът им се провали.
Но ако Казахстан рухне, то-
гава Русия е следващата на
линия, така че в настоящата
ситуация не можем да загу-
бим" - обясни Е. Сатановс-
ки.

"Ако два съседа се карат,
значи вечерта са имали гост
англичанин", казват арабите.
През лятото на 2020 г. Ри-
чард Мур (бившият британс-
ки посланик в Турция 2014-
2018 г.) пое ръководството на

британското външно разузна-
ване MI6. Като пламенен
апологет на Великия Туран и
идеен привърженик на пан-
тюркизма, Мур е твърдо за
съюз на тюркоезичните на-
роди в ЦА, Кавказ и редица
автономни републики на РФ
в Поволжието, Урал и Севе-
рен Кавказ. С посредничест-
вото на Мур турският прези-
дент Р. Ердоган интензивно
комуникира с представители
на военно-политическия ис-
тъблишмънт на Обединено-
то кралство. А след рязкото
охлаждане на отношенията
на Анкара със САЩ и ЕС
заради неуспешния опит за
преврат през 2016 г. (орга-
низиран с участието на при-
вържениците на ислямския
проповедник Гюлен и амери-
канското разузнаване) Вели-
кобритания отново се превър-
на в основният западен съ-
юзник на Турция.

Както е известно, Анкара
не признава "незаконното
анексиране" на Крим от Ру-
сия и това не е случайно.
Според турските идеолози по-
луостровът трябвало да бъде
"върнат" на Турция, защото
Русия незаконно го е отнела
от Османската империя през
1783 г… Тук оставям думата
на историците, за да насоча
вниманието към британски-
те амбиции, който също пред-
полагат битка на много фрон-
тове.

Миналата година Лондон
беше официално признат
вместо Вашингтон за водещ
стратегически партньор на
Киев. Целта на Великобри-

тания е да размести военни
кораби и да изгради разузна-
вателна военноморска база в
Черно море, използвайки ста-
тута на град Очаков, нами-
ращ се на 150 км от Крим на
територията на Николаевска
област.  Причината, поради
която британските, турските и
въобще НАТОвските военно-
морските сили проявяват тол-
кова голямо внимание към
Очаков, е неговото стратеги-
чески важно местоположение.
От една страна, близостта до
Крим и базата в Севастопол,
от друга - удобен залив, на-
деждно защитен от морето.
Строителството на Центъра
за оперативно управление на
флота в рамките на отбрани-
телната програма FMCS на
американското правителство
започна още през 2017 годи-
на.

На централноазиатския
фронт Мур забележимо заси-
ли дейността на MI6 в Ка-
захстан, Киргизстан, Таджи-
кистан и Узбекистан, укреп-
вайки пантюркистките орга-
низации и ислямистките гру-
пировки, за да блокира уси-
лията на Москва и Пекин в
региона. Важна роля има
Британския съвет, чиято дей-
ност също обхваща региона
чрез различни "проекти". Съ-
ветът проучва и комуникира
с цяла дузина неформални
групи за влиятие, в това чис-
ло наркобосове, националис-
ти, радикали, ангажирани с
активно "промиване на мо-
зъци". През последните 30 го-
дини, в рамките на така на-
речената политика на Източ-
но партньорство, тази струк-
тура проникна в множество
държавни институции и успя
да създаде мощна мрежа за
влияние. Университетът на
Централна Азия, основан от
Фондация Ага Хан е със се-
далище в Лондон и с подраз-
деления в Казахстан (Текели),
Таджикистан (Хорог), Киргиз-
стан (Нарин) … Известни са
тесните връзки на духовният
водач на исмаилитите и ак-
тивен проводник на британ-

ската политика Ага Хан IV с
британската разузнавателна
общност. Казахстанският пра-
возащитен фонд Ar Rukh Khak
с щаб - квартира в Алма-Ата
се финансира от ЦРУ чрез
NED  и т.н.

Така погледнато, не е труд-
но да се направи изводът, че
след завръщането си от Лон-
дон, където получава полити-
ческо убежище през 2009 г.,
главният опозиционер, оли-
гархът А. Аблязов в едно с
"киевско-казахските" екстре-
мисти, взривявайки Казахс-
тан от територията на Украй-
на удря освен всичко и ки-
тайските интереси, засилвай-
ки позициите на британско-
американските корпорации,
при това не само петролни-
те!  На споменатия по-горе
форум Валдай, 2019 г. в Со-
чи, Токаев говори за енерге-
тика, води, зелена икономи-
ка и пр.

Но за да завърша с опти-
мизъм, ще направя препрат-
ка към речта на ръководите-
ля на Службата по външно
разузнаване на Русия Сергей
Наришкин на Конференция-
та по международна сигурност
в Москва (MCIS-2019),
24.04.2019 г.:

"…Немският философ Вал-
тер Шубарт още в началото
на ХХ век казва за англича-
ните, че те, "за разлика от
другите народи, гледат на све-
та като на фабрика и не жа-
дуват за нищо по-силно от
печалби и изгоди." От момен-
та на разпада на Съветския
съюз имахме възможност да
наблюдаваме как историчес-
ките и политическите прием-
ниците на англичаните - аме-
риканците, изграждаха и раз-
ширяваха своята фабрика,
по-точно корпорация, която
днес извлича печалби в гло-
бални мащаби. Много стра-
ни, като Югославия, Афга-
нистан или Ирак, изпитаха
върху себе си действието на
този бизнес модел."

Всички тези държави днес
по един или друг начин се
стремят да се освободят от за-
падния корпоративен захват.
И пряко или непряко, мате-
риално или морално, те ще
застанат на страната на Ру-
сия в настоящия изключител-
но критичен момент за целия
свят!  Иран вече го намекна
открито (доскоро просто бе-
ше опасно). Китай никога не
го е крил. В края на 2021 г.
Нарендра Моди на два пъти
се срещна с Вл. Путин, а С.
Лавров с индийския си коле-
га. Оста Техеран - Москва -
Пекин - Делхи е ужас за
САЩ и Великобритания. На
Балканите опора на Русия е
Сърбия, чийто президент
следва здравия си разум. Дой-
че Веле вече "изпищя": "Пра-
ви се опит България да бъде
натикана обратно в руска сфе-
ра на влияние." Бих добави-
ла: КЪДЕТО Й Е МЯСТО-
ТО!

Калкото до Казахстан, ми-
налият опит и настоящата ре-
алност показаха до какво во-
ди многовекторната полити-
ка на зависима неядрена дър-
жава, когато няма  приори-
тизация на векторите. Иска
или не, Токаев припозна Ру-
сия като "съюзник". Преди то-
ва тя беше просто "партньор".

Д-р Вихра ПАВЛОВА
От "Клуб 24 май"
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„Çàáðàâåíèÿò“ ïîëóîñòðîâ
Георги ГЕОРГИЕВ

Само в рамките на три-
четири дни в началото на
месеца две издания от два-
та края на света - свърза-
ното с републиканската
партия списание "Нешънъл
интерест" от САЩ и край-
нодесният турски вестник
"Йени акът", по различни по-
води лансираха тезата за
присъединеният от Русия
през март 2014 г. Крим ка-
то за разменна монета. В
случая с американското из-
дание политологът Стивън
Сабо допуска, че в резул-
тат на текущите преговори
между Москва и Вашингтон
руският суверенитет върху
полуострова може да полу-
чи международно призна-
ние. Той вижда това приз-
нание (което да се разпрос-
трани и над бунтовната част
от Донбас) като един вид
обезпечаване на гаранция-
та от руска страна, че Ук-
райна ще бъде неутрална
страна.
Според Сабо подобна от-

стъпка от страна на Запа-
да ще помогне за отслаб-
ване на напрежението око-
ло Украйна. "На Америка не
й е нужен още един съюз-
ник с нестабилно и корум-
пирано правителство и мно-
гобройни малцинства " ,
обобщава политологът.
Турският вестник пък съ-

общи на читателите си, че
Русия е поставила няколко
условия на казахстанското
ръководство в замяна на
помощта за потушаване на
масовите безредици, изро-
дили се в погроми и напа-
дения над държавни учреж-
дения. Едното от тях било,
разбира се, признаването
на Крим за руски. Нито те-
зата на американския учен,
нито внушенията на турски-
те журналисти изглеждат
уместни.
Първо вече осма година

нито една от постсъветски-
те страни, които имат доб-
ри отношения с Москва, не
е признала анексията на по-
луострова. Дори съюзна Бе-
ларус едва в последните
месеци, и то много витие-
вато заяви, че ще се съгла-
си с промяната на грани-
ците чак след като прези-
дентът Александър Лукашен-
ко посетял полуострова. Но
засега не го е направил.
Освен това руската наме-
са, като част от силите на
Организацията на Догово-
ра за колективна сигурност,
беше прекалено реактивна,
за да предполага някаква
форма на пазарлък за
Крим. Внушението е спеку-
лативно и по всяка вероят-
ност няма в обозримо бъ-
деще да чуем за промяна в
позицията на Казахстан.
Идеята пък, че САЩ мо-

гат да одобрят присъединя-
ването на територии, които
смятат за украински към Ру-

Òåìàòà çà Êðèì äîáè íåî÷àêâàí ðàêóðñ ïîêðàé ïîñëåäíèÿ ðàçâîé íà
êðèçèòå â ïîñòñúâåòñêîòî ïðîñòðàíñòâî

сия, е най-малкото наивна.
Това би означавало крах на
цялата им идеологическа
конструкция - доброволно
да признаят на друга стра-
на правото да върши това,
което правят те самите - да
налага волята си на други
държави, съобразно наци-
оналните й интереси, както
ги разбира в момента. По-
добно действие категорич-
но би

подронило великодър-
жавния статут
на американците, защото би
означавало, че те не могат
да защитят интересите на
своите държави-клиенти.
Именно поради това както
преди Барак Обама и До-

налд Тръмп, така и Джо Бай-
дън сега заяви: "Крим е Ук-
райна. САЩ не признават
и никога няма да признаят
т. нар. анексиране на полу-
острова от Русия." Но. Това
е само политическо заяв-
ление. В реалполитиката не-
щата изглеждат доста по
прозаични и… практични.
Крим не може да бъде

обект на търговия, защото
той не участва в геополи-
тическото уравнение около
Украйна.  Въпросът е решен
и това не е само категорич-
но руско политическо твър-
дение, а е и практическо по-
ведение от страна на оста-
налия свят.
Украйна предаде Крим и

Черноморския си флот без
бой. Американският анали-
затор Ариел Коен, старши
експерт във влиятелния "Ат-
лантически съвет", коменти-
ра м.г., че е бил потресен
от това обстоятелство. На-
рича го нонсенс, но то е
многозначителен факт.
На полуострова нямаше и

няма никаква съпротива
след референдума от март
2014 г., като изключим ня-
колко опита за диверсии в

самото начало. Нещо пове-
че, както разбрахме от из-
несените телефонни разго-
вори между президента
Петро Порошенко и тога-
вашния вицепрезидент на
САЩ Джо Байдън, амери-
канците са искали Украйна
да се откаже от провока-
циите. В единствения доку-
мент, под който има руски
и украински подписи, уре-
гулиращ конфликта в Украй-
на - Минските споразуме-
ния - няма нито дума за
Крим.
Най-слабите санкции сре-

щу Русия бяха именно за
Крим. Тук не говорим за ук-
раинските действия като
спирането на електричест-
вото и водата към полуост-
рова, които не срещнаха

особено разбиране в чуж-
бина. Тези санкции са неп-
риятни,

но не и критични.
Два примера. Доколкото

нивото на автомобилизация
е косвено свидетелство за
растящото благосъстояние
на дадена общност, то е ин-
тересно да научим, че в Се-
вастопол (отделен админис-
тративен субект) броят на
автомобилите се е увеличил
4 пъти: от 30 000 през 2014
г. до 160 000 през 2020 г. В
останалата част от Крим -
от 70-80 000 до 400 000, по
руски данни.
В Украйна пък през ми-

налия септември в ефира
на опозиционното издание
"Голос правди" в програма-
та "Дикий live" попитаха из-
вестната актриса и ръково-
дител на киевския театър
"Браво" Любов Титаренко
съгласна ли е с мнението,
че "жителите на Крим стра-
дат от окупацията на агре-
сора". "Щастлива съм, че на
хората там им е добре. Не-
ка живеят щастливо. "Агре-
сорът" им строи пътища, "аг-
ресорът" осигурява вода.

Ние бяхме тези, които на-
пълно им спряха електри-
чеството и водата. Дори та-
либаните не спират водата
на тези, които се крият в
планините, за да покажат,
че са човеци. А ние го нап-
равихме."
Крим отсъства от между-

народния дебат за Украй-
на. Т.е. Крим присъства, но
някак си в скоби, като не-
задължително пояснение на
проблема. Дори и между-
народният форум "Кримска
платформа", в който участ-
ва и България в крайна
сметка имаше основно
ефект на пиар мероприятие.
Това го виждат и полити-

ческите наблюдатели както
в Украйна, така и в Европа.

"Под пълното впечатление

сме, че на Киев му е заб-
ранено излишно да говори
за Крим. След "Кримска
платформа" някой някъде
нещо прави, но на офици-
ално международно ниво
никой не се занимава с
Крим. Говори се основно за
Донбас", е мнението на из-
вестния киевски политтех-
нолог Дмитрий Джангиров.
Журналистът Райнхард Ве-
зер от "Франкфуртер Алге-
майне Цайтунг", пък бе ци-
тиран миналия август от
"Дойче веле" да се произ-
нася, че "Кримска платфор-
ма" с нищо няма да проме-
ни факта на анексиране на
Крим, но този натиск вър-
ху Москва трябвало да се
запази, за да "предпазва
Украйна и други потенциал-
ни жертви от бъдещи руски
агресии."
Събитията през последни-

те седмици и месеци, пре-
чупени през тази гледна
точка към Русия, обаче по-
казват, че натискът, за кой-
то говори Везер, не върши
нищо подобно. Ако върше-
ше, сега нямаше да има
преговори за спиране на
потенциален мащабен вое-

нен конфликт в Европа.
Причината за тази "заб-

рава" на Крим лежи на по-
върхността. Няма какво
особено да се коментира.
Крим не само в момента е
руски, той е, бил руски поч-
ти два века преди да се по-
яви съвременната незави-
сима украинска държава. И
най-важното, Крим иска да
е руски, а Русия има всич-
ки възможности да го за-
държи. И още нещо.
Тези, които от висотата на

своята изключителност" го-
ворят за нарушаване на
международното право, "не-
законна анексия", "грабеж"
и т. н., сами нападаха чуж-
ди държави, убиваха и раз-
рушаваха с цел да прекро-
ят границите. За справка -
Косово. Въпросът "Чий е
Крим?" е безсмислен, защо-
то е безсмислен неговият
политикоректен, евроатлан-
тически правилен отговор -
украински. Но

очевидно
той сега е руски
Поради това сегиз-тогиз

във водещи западни медии
се появяват карти, в които
Крим е показан като част
от Русия, политици правят
изявление, които дразнят
украинската страна, но са
неизбежни предвид сблъсъ-
ка с реалността. Като това
на президента Румен Ра-
дев, че "в момента е рус-
ки, какъв да е" или пък на
словашкия вицепремиер
Рихард Сулик, че Русия ня-
ма да върне Крим, но:
"Трябва да се гледа напред
и да се изграждат отноше-
нията". И най-свежото на
командващия германския
военноморски флот вице-
адмирал Кай-Ахим Шьон-
бах, че Кримският полуос-
тров го няма и никога ня-
ма да се върне. Това е
факт". Това, че той бе при-
нуден да подаде оставка,
по-скоро изглежда като
опит да се запуши пробой-
на в кораб, който вече те-
че от много места.
Въпросът "Чий е Крим?",

се използва предимно ка-
то маркер - кой е от "на-
шите", кой от "техните". Ако
ще отчитаме този маркер,
изборите, където той бе из-
ползван, за да уязви Ра-
дев, показаха накъде кло-
нят обществените предпо-
читания. Не, че е голяма
тайна.
Трудно можем да очаква-

ме в средносрочна перс-
пектива публично призна-
ние на руския суверенитет
над Крим, но мълчаливото
приемане на фактическото
положение е напълно въз-
можно и дори неизбежно с
времето. Поради това не
бива да чертаем излишни
червени линии, които пос-
ле да се чудим как да прес-
кочим.

Провелата се на 23 август м.г. в Киев международна конференция "Кримска платформа" бе замислена от
организаторите й да припомни на света за украинската принадлежност на полуострова. Реално, темата

Украйна присъства в международния дневен ред основно с конфликта в Донбас
Снимка БГНЕС
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Военни бази в Гърция
ще се използват за евен-
туална реакция на НАТО
при напрежение между
Русия и Украйна, съобща-
ват  гръцките медии, като
се позовават на информа-
ция от Вашингтон, преда-
де БНР.

При евентуална военна
намеса на Русия в Украй-
на американските военни
сили ще използват воен-

Ãðúöêè áàçè ùå ñå èçïîëçâàò îò ÍÀÒÎ ïðè
âîåííà åñêàëàöèÿ â Óêðàéíà

1. Длъжността "Младши експерт вътрешен одит" е кон-
курсна. Посочената длъжност се заема след провеждане
на конкурс по реда на Наредбата за провеждане на кон-
курси за държавни служители.

2. Кратко описание на длъжността:
- Подпомагане на Община Ихтиман за постигане на

целите и чрез изпълнение на конкретни одитни ангажи-
менти за даване на увереност и консултиране.

- Познава и прилага нормативната уредба и подзако-
новите актове в областта на вътрешния одит в публичния
сектор.

- Компетентност свързано с познаване, ползване и
прилагане на нормативните актове: Закона за вътрешния
одит в публичния сектор; Закон за финансовото управле-
ние и контрол в публичния сектор; Закон за местното
самоуправление и местната администрация; Закон за об-
ществените поръчки; Закон за общинските бюджети; За-
кон за общинския дълг; Закон за данък добавена стой-
ност; Закон за публичните финанси;

- Организационна; управленска; стратегическа; лидер-
ска компетентност; умение за работа в екип; способност
да планира, организира и контролира собствената си ра-
бота.

3. Минимални и специфични изисквания, предвидени
в нормативните актове за заемане на конкурсна длъж-
ност:

- Образователна - квалификационна степен - бакала-
вър или магистър по икономика;

- Професионален опит - Не се изисква
- Минимален ранг -V младши;
- Професионална област - право, икономика, финан-

си;
4. Допълнителни изисквания за заемане на длъж-

ността:
- Да притежава сертификат "Вътрешен одитор в пуб-

личния сектор", издаден от Министъра на финансите или
валиден международен сертификат за вътрешен одитор;

- Компютърни умения за работа с базови и специали-
зирани софтуерни програми;

- Комуникативност;
- Работа в екип;

ОБЩИНА ИХТИМАН
Гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" №123, тел. 0724/8 2381

www.ihtiman_obshtina.com

5. Начин на провеждане на конкурса:
- Решаване на тест;
- Интервю
6. Необходими документи, които следва да се предс-

тавят от кандидатите за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс по образец  /Прило-

жение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане
на конкурсите за държавни служители/;

- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за про-
веждане на конкурсите за държавни служители;

- Заверени от кандидатите копия на документи, удос-
товеряващи придобитата образователно-квалификацион-
на степен, допълнителни квалификации, компютърни уме-
ния;

- Заверени от кандидатите копия на официални доку-
менти, удостоверяващи продължителността на професи-
оналния опит;

- Заверено от кандидатите копие на документ за присъ-
ден ранг, когато лицето е работило като държавен служи-
тел /служебна книжка или заповед за присъден ранг/;

- Свидетелство за съдимост;
- Автобиография.
7. Длъжностно ниво, размер на основната заплата:
- Длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъж-

ностите в администрацията: Е7
- Размер на минималната и максималната основна

заплата определени съгласно Наредба за заплатите на
служителите в държавната администрация: минимална
основна заплата 650 лв., максимална основна заплата
1600 лв.

Място и срок за подаване на документите: Община
Ихтиман, ул. "Цар Освободител" №123, етаж първи, де-
ловодство - всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа
в срок 14 дни от публикуването на обявлението.

Подаването на документите и приложенията към него
да се подават лично от кандидата или чрез пълномощник.

Списъците и другите съобщения във връзка с кон-
курса ще се обявяват на информационното табло в сгра-
дата на Общинска администрация, ул. "Цар Освободи-
тел" №123, както и на електронната страница на Общи-
на Ихтиман: http://www.ihtiman-obshtina.com

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Заповед №
72/19.01.22г. н Кмета на Община Ихтиман, във връзка с чл. 10 и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител,
чл.3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Община Ихтиман:

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността

"Младши експерт вътрешен одит" в Общинска администрация Ихтиман
1. Длъжността "Ръководител звено вътрешен одит" е

конкурсна. Посочената длъжност се заема след провеж-
дане на конкурс по реда на Наредбата за провеждане на
конкурси за държавни служители.

2. Кратко описание на длъжността:
- Подпомагане на Община Ихтиман за постигане на

целите и чрез изпълнение на конкретни одитни ангажи-
менти за даване на увереност и консултиране.

- Познава и прилага нормативната уредба и подзако-
новите актове в областта на вътрешния одит в публичния
сектор.

- Компетентност свързано с познаване, ползване и
прилагане на нормативните актове: Закона за вътрешния
одит в публичния сектор; Закон за финансовото управле-
ние и контрол в публичния сектор; Закон за местното
самоуправление и местната администрация; Закон за об-
ществените поръчки; Закон за общинските бюджети; За-
кон за общинския дълг; Закон за данък добавена стой-
ност; Закон за публичните финанси;

- Организационна; управленска; стратегическа; лидер-
ска компетентност; умение за работа в екип; способност
да планира, организира и контролира собствената си ра-
бота.

3. Минимални и специфични изисквания, предвидени
в нормативните актове за заемане на конкурсна длъж-
ност:

- Образователна - квалификационна степен - бакала-
вър или магистър по икономика;

- Професионален опит - 4 години опит в областта на
контрола, вътрешния или външния одит;

- Минимален ранг - III младши;
- Професионална област - право, икономика, финанси;
4. Допълнителни изисквания за заемане на длъж-

ността:
- Да притежава сертификат "Вътрешен одитор в пуб-

личния сектор", издаден от Министъра на финансите или
валиден международен сертификат за вътрешен одитор;

- Компютърни умения за работа с базови и специали-
зирани софтуерни програми;

- Комуникативност;
- Работа в екип;

ОБЩИНА ИХТИМАН
Гр.Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123, тел. 0724/8 2381

www.ihtiman_obshtina.com

5. Начин на провеждане на конкурса:
- Решаване на тест;
- Интервю
6. Необходими документи, които следва да се предс-

тавят от кандидатите за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс по образец  /Прило-

жение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане
на конкурсите за държавни служители/;

- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за про-
веждане на конкурсите за държавни служители;

- Заверени от кандидатите копия на документи, удос-
товеряващи придобитата образователно-квалификацион-
на степен, допълнителни квалификации, компютърни уме-
ния;

- Заверени от кандидатите копия на официални доку-
менти, удостоверяващи продължителността на професи-
оналния опит;

- Заверено от кандидатите копие на документ за присъ-
ден ранг, когато лицето е работило като държавен служи-
тел /служебна книжка или заповед за присъден ранг/;

- Свидетелство за съдимост;
- Автобиография.
7. Длъжностно ниво, размер на основната заплата:
- Длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъж-

ностите в администрацията: Р6Б
- Размер на минималната и максималната основна

заплата определени съгласно Наредба за заплатите на
служителите в държавната администрация: минимална
основна заплата 680 лв., максимална основна заплата
2200 лв.

Място и срок за подаване на документите: Община
Ихтиман, ул. "Цар Освободител" №123, етаж първи, де-
ловодство - всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в
срок 14 дни от публикуването на обявлението.

Подаването на документите и приложенията към него
да се подават лично от кандидата или чрез пълномощник.

Списъците и другите съобщения във връзка с кон-
курса ще се обявяват на информационното табло в сгра-
дата на Общинска администрация, ул. "Цар Освободи-
тел" №123, както и на електронната страница на Общи-
на Ихтиман: http://www.ihtiman-obshtina.com

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Заповед №
71/19.01.22г. н Кмета на Община Ихтиман, във връзка с чл. 10 и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител,
чл.3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Община Ихтиман:

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността

Ръководител звено "Вътрешен одит" в Общинска администрация Ихтиман

Папа Франциск
вчера призова за международен
ден на "молитва за мир" на 26
януари, за да спре задълбочава-
нето на кризата в Украйна, като
заяви, че напрежението застраша-
ва сигурността на Европа и рис-
кува да предизвика огромни пос-
ледици. Той призова "всички хора
с добра воля" да се молят след-
ващата сряда, така че всички по-
литически инициативи "да бъдат в
служба на братството между хо-
рата", а не на пристрастни инте-
реси. Ватиканът не даде незабав-
ни подробности за това как папа-
та ще отбележи този ден.
Португалските
избиратели започнаха да гласуват
вчера на предварителен вот, ор-
ганизиран от властите седмица
преди предсрочните парламентар-
ни на 30 януари поради здравна-
та криза с коронавируса. Сред за-
писалите се за предварителното
гласуване около 315 000 избира-
тели е и министър-председателят
социалист Антониу Коща. Тези из-
бори, свикани, след като бивши-
те съюзници от радикалната ле-
вица отхвърлиха предложения от
миноритарното правителство бю-
джет за 2022 г., са третите в Пор-
тугалия за времето на коронави-
русната пандемия. Ако прогнозите
от допитванията се потвърдят, Ко-
ща би трябвало да спечели избо-
рите, но без да получи абсолютно
мнозинство като през 2019 г., как-
вито са амбициите му.
Международна
организирана престъпна група,
специализирана в контрабанда на
мигранти, беше разбита чрез съв-
местна акция на полицията в Ал-
бания, Гърция и Италия, подкре-
пена от Европол и Евроюст. Акци-
ята е довела до 18 ареста в Алба-
ния, един в Гърция и 10 в Италия.
По предварителни данни от поли-
цията в Албания, групата е спече-
лила милиони евро за контрабан-
да на над 1100 мигранти в ЕС.
Трансферите по море са извър-
шени предимно с яхти, купени или
наети от престъпната мрежа, а за
капитани са използвани начинае-
щи моряци, специално набирани
от мрежата.

:
Íàêðàòêî

Снимки Интернет
Бившият италиански премиер Силвио Берлускони
оттегли кандидатурата си за президент на Италия.

Това стана с послание на видеоконферентна
среща на върха на дясноцентристките политически

представители. Вотът в парламента за избор на
нов държавен глава започва в понеделник, 24-и

януари. Мандатът на настоящия президент Серджо
Матарела изтича на втори февруари. Берлускони,
който не присъства на двучсовата среща, заяви в
посланието си, че се отказва, "за да се избегнат
противоречия и разцепления в Италия, която има
нужда от единство за излизане от кризата в този

труден заради спешната здравна ситуация
момент."

Премиерката на Нова
Зеландия Джасинда Ардърн
отмени сватбата си поради
засилените ограничения,
наложени от нейното пра-
вителство заради разпрос-
транението на варианта на
Covid-19 Омикрон, предаде
БНР.

"Сватбата ми няма да се
състои", потвърди тя, след
като обяви ограниченията,
включващи забрана за съ-
биране на повече от 100 ду-
ши, напълно ваксинирани,
на каквито и да било съби-

Íîâîçåëàíäñêàòà ïðåìèåðêà Äæàñèíäà
Àðäúðí îòëîæè ñâàòáàòà ñè

Джасинда Ардърн с Кларк Гейфорд и дъщеря им Неве Те Ароха

ната база Суда до о. Крит,
както и пристанище
Александруполис. Това
заяви в интервю за гръц-
кия в. "Катимерини" дирек-
тор на Института по
международна политика
Майк Карпендер.

Вашингтон финансира с
53 млн. долара за модер-
низацията на базата на
остров Крит. Изградена е
база за подводници и

фрегати, както и хранили-
ща за гориво на самолети.
Гръцкият премиер Кириа-
кос Мицотакис заяви пред
американски медии, че
пристанище Александрупо-
лис е "естествена входна
точка за войските на САЩ
и НАТО в региона на
Източна Европа". Парла-
ментът в Атина с мнозинст-
во ратифицира договора
за военно сътрудничество

със САЩ за следващите
пет години.

В последните два
месеца се извършва
мащабна операция по
прехвърляне на американ-
ска военна техника в
Александруполис, пише в.
"Ризоспастис". Хеликопте-
ри и танкове се струпват
на пристанището, допълва
информацията в."Катиме-
рини". ç

тия, и задължителни маски
с магазини и в обществе-
ния транспорт. Ардърн и
дългогодишният й приятел
Кларк Гейфорд не са обя-
вявали конкретна дата за
дългоочакваното бракосъче-
тание, но се очакваше то
да се състои през идните
седмици.

Премиерката роди моми-
ченце в първата година от
мандата си, а след това -
през 2019 г. стана ясно, че
двамата с Гейфорд са се
сгодили. ç
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Ìåäèèòå â Åêâàäîð âúâ
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Голяма част от медиите
и феновете в Еквадор
настояват селекционерът
на националния отбор
Густаво Алфаро да даде
повече шансове за изява
на голмайстора на ЦСКА
Жорди Кайседо. Някои
дори искат най-добрият
чужденец в българското
първенство за 2021 г. да
бъде титуляр в предстоя-
щите световни квалифика-
ции срещу Бразилия и
Перу.

Най-сериозният аргу-
мент в полза на Кайседо
е представянето му в
ЦСКА. В Еквадор отбеляз-
ват, че 24-годишният
нападател е вкарал 17
гола в 30 мача. С такова
постижение не може да
се похвали нито един от
съотборниците му в наци-
оналния отбор. В Южна
Америка допълват, че
силните изяви на тарана
му донесоха признанието
за най-добър чужденец в
Първа лига.

 "Изключителен голмай-
стор! Жорди Кайседо е
най-добрият чужденец в
българското първенство.
Отдавна ни липсваше
играч, който е толкова
добър с глава. Жорди
Кайседо ще ги разпилее",
са част от суперлативите
за нападателя на ЦСКА.

Въпреки това Густаво
Алфаро едва ли ще ще
даде титулярно място на
Жорди Кайседо срещу
Бразилия на 27 януари, но

ако нещата не се развият
добре за Еквадор, той
почти сигурно ще се
появи в игра. На 1 февру-
ари е и мачът с Перу.
Еквадор е на трето място
в квалификациите за
Мондиал 2022 в зона
Южна Америка и се
нуждае от 4 точки в
следващите четири дву-
боя, за да спечели квота
за световното първенст-
во.

В същото време футбо-
листите на ЦСКА получи-
ха цял уикенд почивка
след контролата срещу

Даниел Иванов-
Аояма приключи
със загуба
големия новогодишен
турнир по сумо вТокио.
Българският маегашира
завърши турнира с 8
победи и 7 загуби -
баланс, който го остави в
средата на класирането.
Първи завърши Митакеу-
ми, който постигна 13
победи и 2 загуби от 15
схватки.

Атлетико (Мадрид)
обърна Валенсия
в шоу с два гола за две
минути в края. "Дюшекчи-
ите" губеха с 0:2 на
почивката, но взеха трите
точки, като успяха да
стигнат до 3:2 в мач от
22-ия кръг на Примера
дивисион. Атлетико запази
четвъртата позиция, а
Валенсия пък остава на
девето място в класира-
нето.

Венеция изтормози
Интер,
но се предаде в края в
срещата от 23-ия кръг на
Серия "А". Интер се
наложи с 2:1, като
победният гол дойде в
края на срещата. След
успеха тимът от Милано
има 53 точки и заема
първото място, а Венеция
е с 18 пункта на 17-о.

Пожарникарите в
Уулвърхемптън са
били
вдигнати под тревога, а
причината е сигнал за
инцидент на градския
стадион "Молиню".
Огнеборците са се борили
с пламъците около 2 часа
в бар на трибуната "Сър
Джак Хуейуорд". "Молиню"
е един от най-старите
стадиони във Висшата
лига. Той е построен през
1889 г. и оттогава е
домакин на срещите на
местния футболен клуб
Уулвърхемптън. Стадионът
е един от първите в
Англия, на които е
поставено осветление.

полския Стал, завършила
1:1. На практика с нея
приключи и първият етап
от подготовката в Турция,
който започна на 6 януа-
ри. Вчера" армейците"
смениха базата си и вече
са настанени в луксозен
комплекс в Белек, а от
днес подновят занимания-
та си.

За вторник е насрочена
и втората им проверка -
срещу австрийския Харт-
берг. След това предстои
среща с руския гранд
Динамо (Москва), а лаге-
рът ще завърши с два

спаринга на 31 януари
срещу Шахтьор (Караган-
ди) и Академия Пандев.

ЦСКА ще предложи
договор на дошлия на
проби Мохамед Осман.
Решението на спортно-
техническия щаб е взето
след контрола със Стал
(Миелец). Националът на
Сирия е впечатлил не
само с техниката и креа-
тивността си, но и с
добрата си форма, въпре-
ки че няма много игрова
практика през есента със
Спарта (Ротердам).

На футболиста с нидер-
ландски паспорт ще бъде
предложен контракт за 18
месеца. Той ще излезе на
"червените" без пари, тъй
като договорът му с клуба
от Ротердам е разтрогнат.

Ако подпише с "армей-
ците" и запише игрови
минути, 28-годишният
плеймейкър ще стане
първият сирийски футбо-
лист в родния футболен
елит. Освен това Осман
ще стане представителят
на 112-ата чужда страна в
шампионата ни.ç
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Жорди Кайседо потегли за Истанбул, откъдето ще лети към Южна
Америка, за да се присъедини към лагера на националния отбор на

Еквадор

Треньорът на Левски Станимир
Стоилов е поставил ултиматум на
национала Радослав Цонев, съоб-
щава БЛИЦ. 54-годишният специа-
лист е дал на халфа срок от 20 дни,
за да си намери отбор. Ако Цонев
премине в нов тим с трансферна
сума, това ще е много добре за "си-
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Саутхямптън стана първият отбор, кой-
то успя да вземе точка на Манчестър
Сити, от края на октомври. След 12 по-
редни победи в първенството "гражда-
ните" допуснаха грешка на "Сейнт Ме-
рис", като срещата завърши 1:1. Дома-
кините поведоха още в седмата минута
с попадение на Кайл Уокър-Питърс, а Ай-
мерик Лапорт изравни в 65-ата минута.

"Светците" едвам удържаха на посто-
янните атаки на съперника.

Те на два пъти имаха късмет след на-
месата на ВАР. В 76-ата минута бе пре-
ценено, че няма нарушение при падане
на Де Бройне в наказателното поле на
домакините, като останаха доста съмне-
ния. Малко по-късно опасно влизане на
Армстронг срещу Лапорт бе разгледано
за евентуален червен картон, но остана
решението за жълт. До края Манчестър

В Южна Америка
настояват нападателят на
ЦСКА да бъде титуляр в
националния отбор за
предстоящите световни
квалификации

Рафаел Надал се класира за четвъртфиналите на Australian Open за 14-и път в кариерата
си, след като записа победа със 7:6 (14), 6:2, 6:2 над французина Адриан Манарино. Така
35-годишният испанец продължава атаката на своята 21-ва титла от Големия шлем, която
ще бъде рекордна в историята на тениса. Денис Шаповалов се класира за първи път в
кариерата си на четвъртфиналите на турнира. Историческият момент за канадеца дойде

след победата с 6:3, 7:6 (5), 6:3 над олимпийския шампион Александър Зверев (Германия).
За място на полуфиналите Шаповалов ще се изправи срещу Надал.

ните". Ако такава сделка не стане, а
по подобие на брат си Ради напус-
не като свободен агент, то на "Гере-
на" пак ще извлекат значителна пол-
за. Така ще падне бремето да се
плаща заплатата на футболиста, ко-
ято е 10 000 евро на месец.

Именно заради високото въз-

Сити стигна до няколко опасни центрира-
ния и разбърквания в наказателното по-
ле, но не и до нов гол.

Отборът на Джосеп Гуардиола има
преднина от 12 точки пред втория Ли-
върпул, който обаче има два мача по-
малко.

Манчестър Юнайтед съумя да победи
Уест Хям с 1:0 в друг мач от 23-ия кръг на
Висшата лига с доста спорен гол на Раш-
форд. Звездата на тима Кристиано Ронал-
до изигра целия двубой, но не остави добри
впечатления.

Португалецът не е съумял да се отличи
с гол в последните 3 мача на "червените
дяволи", освен това той няма и асистен-
ция в този период. Роналдо се разписа и
асистира за тима си на 30 декември в
мача с Бърнли, който беше спечелен от
Манчестър Юнайтед с 3:1.ç

награждение Левски се раздели
и с Борислав Цонев, който вече
премине в украинския Черномо-
рец (Одеса). Боби също взимаше
по 10 000 евро в Левски.

Представянето на Радослав
Цонев по време на контролата с
чешкия Бохемианс (1:1) беше

проследено от националния се-
лекционер Ясен Петров. Пловдив-
ския Джанини е в Турция и посе-
щава мачовете на българските от-
бори, които са на подготовка там.
В събота селекционерът  изгледа
тежката загуба на Славия с 0:5 от
украинския Металист (Харков).ç
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- Г-н Акрапович, следи-
те ли българския футбол,
след като сте вече 8-9
месеца извън страната
ни?

- Имах много хубави
моменти в България. Сега
съм в отбора на Шкендия,
Северна Македония.
Чувствам се много добре.
Следя българския футбол -
Локомотив и ЦСКА. Инте-
ресно ми е как се разви-
ват.

 - Има ли някой, с
който комуникирате в
Локомотив (Пловдив)?

-  От време на време
отивам в Пловдив. Сре-
щам се с Ванчо Траянов,
със сегашния наставник
Сашо Тунчев и Георги
Илиев. С играчите имам
много добри контакти.
Искам така да остане,
въпреки че има много
хора, които останаха
обидени. Важното за мен
е това, че работих честно.

- Понякога съжалявате
ли, че напуснахте Локо-
мотив по средата на
сезона, за да преминете
в ЦСКА?

- Да, съжалявам, защо-
то развитието там не
беше такова, каквото
заслужавах. ЦСКА спече-
ли много пари от продаж-
ба на играчи. Всичко се
развиваше добре с хубава
игра и нова система. Не
разбрах какво се случи и
бях изненадан.

- Какво точно се слу-

На първата ми среща на
"Армията" имаше четирима
преводачи, махнах ги
всичките, разкри бившият
треньор на "червените"

чи, тъй като ръководство-
то на "червените" имаше
страшното желание да ви
привлече и ви притиска-
ше да подпишете?

- Не знам какво точно
се случи, но аз не съм
човек, който позволява
някой да му се меси в
работата. По-добре да не
работим, ако позволявам
на някой да ми се налага.
Развитието беше странно.
Първо ЦСКА продаде
играчи и не взеха тези,
които искам аз. Отборът
трябваше да намери
своята форма, но на мен
не ми беше дадено време.
Не знам поради какви
причини.

- Кой се опитваше да
ви налага мнение или
желание нещо да се
случва?

- Първо беше със
схемата. Не била правил-
на. Това така било, онова
така било. Аз съм отгово-
рен за това, което се
случи. Имам твърда глава.
Винаги съм казвал, че
босненската глава е много
твърда. Може би се раз-
делихме заради това.

- Кой е бил против
схемата на игра? Умиш-
лено ли не са били прив-
лечени футболисти,
които сте искали?

- Да, казваше ми се, че
не могат да бъдат докара-
ни нови играчи. Аз исках
да привлечем Диниш
Алмейда, който в момента
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много бързо намерих път
до всеки един. Създадох
хубава атмосфера. Имах
много добро отношение и
с Пепи Занев. Имаше
един-двама, които просто
не харесваха този стил на
работа.

- Съжалявате ли, че
изградихте добър колек-
тив преди да продадат
Али Соу и Антов. Отборът
спечели Купата, която
щеше да бъде трета
поредна за вас. Бяхте
много близо. Оставихте
отбора преди полуфина-
лите с Лудогорец.

- Преди да се разделим
с ЦСКА, един журналист
ми каза, че няма да
оставят един босненец да
спечели три пъти подред
Купата. Аз се смях, но се
оказа, че това е истина.
Със сигурност щях да
спечеля Купата, защото
ми отива. Радвам се все
пак за отбора и за единс-
твения футболист, който
привлякох аз - Бисмарк
Чарлз.

- Бихте ли се върнали
да работите при "черве-
ните" под това ръководс-
тво?

- Мисля, че не. Не е
хубаво да повтаряш
грешки. Не съм лесен
треньор. Търся много за
работата ми. Търся много
и от играчите ми, което
понякога не е добре за
някои хора. Нито аз, нито
това ръководство искаме

играе в Антверпен. Казаха
ми, че първо ще го дока-
раме, после, че няма.
Знаете как функционира
ЦСКА. Отгоре ми се
казваше, че не се харесва
схемата, която използвам.
Аз не промених схемата и
направих нещо фантастич-
но с Мазику отляво и Тибо
Вион отдясно. Защитата
се стабилизираше.

- Когато продадоха
Валентин Антов и Али Соу
ли си дадохте сметка, че
амбициите ви да станете
шампион се изпаряват?

- Трудно е да замениш
такива играчи и да се
опитваш атмосферата пак
да е същата. Аз винаги
искам повече. По време
на подготовката бяхме
заедно и след нея си
заминаха 4-5 играчи. Не е
лесно за един треньор да
замени толкова титуляри.

- След като напуснах-
те, излязоха информа-
ции, че сте имали конф-
ликт с някои играчи.

- Винаги имам конфликт
с играчите. Опитвам се да
ги провокирам сутрин, за
да изглеждат добре вечер-
та. Хората говорят глупос-
ти. Сещам се, че на
първата ни среща имаше
4-ма преводачи в събле-
калнята. Аз ги махнах
всички и говорих отляво
надясно. Първо испански,
италиански, английски и
български. Играчите
харесваха стила ми и
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Бившият треньор на ЦСКА Бруно Акрапович следи с интерес какво се
случва в българското първенство

да работим заедно. Нико-
га не знаеш какво ще се
случи в бъдеще.

- Беше се появило
ваше изказване, че бихте
поели Левски и с малък
бюджет бихте изградили
отбор, какъвто изградих-
те в Локомотив.

- Да! Казах го преди да
отида в ЦСКА. Само
трябва да се направи
хубава селекция. В този
отбор, в който съм в
момента, съм гледал
около 300 играчи, от които
много футболисти имаха
добри качества. Играчи
могат да се намерят и за
по-малко пари, но трябва
да минават проби, за да
се види какъв е мантали-
тетът им.

- Лудогорец води само
с две точки пред ЦСКА.
Как смятате, че ще се
развие първенството
през пролетта?

- Един от тези два
отбора ще стане шампион.
Хубаво ще бъде за българ-
ското първенство да се
променят нещата и ЦСКА
да стане първи. Според
мен новият треньор на
Лудогорец Анте Шимунджа
има много добри качества.

- Какви са шансовете
на вашия отбор да стигне
до първото място?

- Имаме фантастични
фенове и спонсор, който
е един от най-добрите в
Европа. Плаща се навре-
ме и играчите нямат
алиби. Избрали сме
футболисти, които могат
да правят това, което
искам аз.

- Можете ли да кажете
кой е футболистът в
България, който ви е
направил най-голямо
впечатление и с когото
сте работил?

- Най-силен играч за
мен беше Лукас Салинас
в отбора на Локомотив.
Беше завършен футболист
с много добър характер. В
ЦСКА Смоленски ми
харесваше много и Дже-
ферсон имаше много
добри качества, но дълго
време играеше като ляв
бек. Аз го сложих с центъ-
ра. Тибо Вион и Юрген
Матей също са добра
класа.ç

Феновете на футбола получи-
ха успокоителни новини за състо-
янието на Пеле, след като в пос-
ледните дни се появиха информа-
ции, че положението му е влоше-
но. Както е известно, Краля на фут-
бола лекува рак на дебелото чер-
во. Лошите вести обаче бяха оп-
ровергани от неговата дъщеря Ке-
ли Насименто.

"От няколко дни съм "бомбар-
дирана" в социалните мрежи. До-
ри бях изненадана от случващото

се. Пиша, за да ви кажа, че баща
ми е добре и че диагнозата му не
се е променила. Той ходи в болни-
цата всеки месец, за да получи
обща оценка, така че можете да
очаквате подобни неща (хоспита-
лизации) да се случват от време
на време. Благодаря на всички за
загрижеността", написа дъщерята
на Пеле в Инстаграм.

Версиите в пресата за предпо-
лагаемото влошаване на здравето
на смятания за най-велик футбо-

лист на 20-ти век се появиха в
четвъртък, след като 81-годишни-
ят Пеле беше изписан от болни-
цата, където отиде ден по-рано за
нов преглед. Въпреки факта, че ле-
карите му пуснаха бюлетин, в кой-
то се посочва, че е изписан след
нова рутинна оценка и че здраве-
то му е наред, "ESPN Brasil"излезе
с информация, според която Кра-
ля на футбол има открити два ту-
мора - в черния дроб и в червата,
а трети се появява в белия дроб.ç

Бившият наставник на Локомотив (Пловдив) и ЦСКА
Бруно Акрапович даде интервю за Sportal.bg от лагера
в Турция. Той в момента е старши треньор на Шкен-
дия (Северна Македония) , но не спира да се интересу-
ва от родния футбол. Специалистът, който спечели
три трофея със "смърфовете", коментира периода си
на "Лаута", а също така и ситуацията на "Българска
армия" при престоя му преди година, където бе увол-
нен след 16 мача, в които "червените" бяха допуснали
само шест гола. Специалистът смята, че за родното
първенство ще бъде по-добре хегемонията на Лудого-
рец да спре и тази година "червените" да стигнат до
титлата.

81-годишният Пеле всеки месец посещава болница, където следят за
неговото здравословно състояние
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05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
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-поз-

навателно 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, 10 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg
22.00 Непобеденият генерал Владимир Ва-

зов - документален филм /България,
2018 г./, режисьор Татяна Пандур-
ска

23.00 По света и у нас
23.25 Викингите - тв филм /6 сезон, 6

епизод/ (16)
00.10 Светът и ние /п/
00.30 100% будни /п/
02.20 Култура.БГ /п/
03.15 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.00 Знаете ли, че...
04.10 България в 60 минути с Мариана

Векилска /п/

bTV

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

даване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу
13.30 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
15.00 "Доктор Чудо" - сериал, еп. 73
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 15, еп. 115
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, еп. 120
21.30 Премиера: "Влад" - сериал, с. 3, еп.

12
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 2
00.30 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 11, еп. 19
01.00 "Като на кино" - предаване за кино
01.10 "Столичани в повече" - сериал, с. 5,

еп. 4
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 15

bTV ACTION

06.00 Анимационен блок (премиера): "Тур-
бо" - сериал, с. 2, еп. 23 - 26

08.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,
еп. 9

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

10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-
ал, с. 6, еп. 5

11.00 "Закон и ред: Специални разследва-
ния" - сериал, с. 19, еп. 18

12.00 "Направено в България" (2021) /п./
- предаване за строителство, ре-
монти, обзавеждане и дизайн, еп. 1

12.30 "Х-Мен 2" - фантастика, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2003), режисьор
Брайън Сингър, в ролите: Патрик
Стюарт, Хю Джакман, Иън Макке-
лън, Фамке Янсен, Джеймс Марс-
дън, Хали Бери, Ана Пакуин и др.

15.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,
еп. 10

16.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 6
17.00 "Хутън и лейди Алекс" - сериал,

еп. 3
18.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 19, еп. 19
19.00 Часът на супергероите (премиера):

"Легендите на утрешния ден" - сери-
ал, с. 6, еп. 6

20.00 Екшън в 8 (премиера): "Блудният
син" - сериал, еп. 2

21.00 bTV Новините
22.00 Колекция Х: "Х-Мен: Последният сблъ-

сък" - фантастика, екшън, приклю-
ченски (САЩ, 2006), режисьор Брет
Ратнър, в ролите: Патрик Стюарт, Хю
Джакман, Хали Бери, Иън Маккелън,
Фамке Янсен, Джеймс Марсдън, Ана
Пакуин, Ребека Роумийн, Вини Джо-
унс, Бен Фостър и др.

00.00 "Блудният син" - сериал, еп. 2
01.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 19, еп. 19
02.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

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

еп. 3
04.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 6

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с.

11, еп. 8, 9
07.00 "Мистър Пибоди и Шърман" /п./ -

сериал
07.30 "Круд" - сериал, с. 2, еп. 2, 2
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
10.00 "Луда по Стив" - комедия, романти-

чен (САЩ, 2009), режисьор Фил
Трейл, в ролите: Сандра Бълок, Брад-
ли Купър, Томас Хейдън Чърч, Кен
Джонг, Кийт Дейвид, Бет Грант 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) - ко-

медийно шоу
18.00 "Приятели" - сериал, еп. 17, 18
19.00 "Младият Шелдън" - сериал, с. 3, еп.

19, 20
20.00 "Уил и Грейс" - сериал, с. 2, еп. 15,

16
21.00 "Психоложки" - сериал, с. 2, еп. 10,

11
22.00 Премиера: "ФейсБог" - сериал,

еп. 20
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 10, еп. 22, 23
00.00 "Луда по Стив" /п./ - комедия, ро-

мантичен (САЩ, 2009)
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" (2019) /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 4, еп.

7, 8

08.00 "Агент в оставка" - екшън, комедия
(САЩ, Австралия, 2001), режисьор
Джон Уайтсел, в ролите: Дейвид
Аркет, Майкъл Кларк Дънкан, Лесли
Биб, Джо Витерели, Ангъс Джоунс,
Антъни Андерсън, Пол Сорвино и др.

09.45 "Ривърдейл" - сериал, с.4 еп.9, 10
11.45 "Макс Пейн" - екшън, криминален

(Канада, САЩ, 2008), режисьор Джон
Мур, в ролите: Марк Уолбърг, Мила
Кунис, Бо Бриджис, Кристофър Бри-
джис-Лудакрис, Олга Куриленко, Крис
О`Донъл и др.

13.45 "Принцесата и дракона" - анимация,
семеен (Русия, 2018), режисьор Ма-
рина Нефьодова

16.00 "Най-дългото пътуване" - романти-
чен, драма (САЩ, 2015), режисьор
Джордж Тилман мл., в ролите:
Скот Истууд, Брит Робъртсън, Алън
Алда, Ууна Чаплин, Джак Хюстън,
Мелиса Беноист, Лолита Давидо-
вич и др.

18.30 "Need for Speed: Жажда за скорост"
- екшън, трилър, криминален (САЩ,
Великобритания, Филипините, 2014),
режисьор Скот Уо, в ролите: Ерън
Пол, Доминик Купър, Имъджен Путс,
Рами Малек, Рамон Родригес, Дако-
та Джонсън, Майкъл Кийтън и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Ейва" - трилър (САЩ,

2020), режисьор Тейт Тейлър, в
ролите: Джесика Частейн, Джон Мал-
кович, Комън, Джина Дейвис, Йоан
Гръфъд, Колин Фарел и др.

23.00 "Добра година" - романтичен, дра-
ма, комедия (САЩ, Великобритания,
2006), режисьор Ридли Скот, в ро-
лите: Ръсел Кроу, Аби Корниш, Ал-
бърт Фини, Рейф Спол, Том Холан-
дър, Марион Котияр, Валерия Бруни
Тедески и др.

01.30 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с.4 еп.9,
10

03.30 "Принцесата и дракона" - анимация,
семеен (Русия, 2018), режисьор Ма-
рина Нефьодова

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Черно-бяла любов" (премиера) -

сериен филм
13.30 "Неразделни" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен

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

шоу

17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен
филм

18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA - централна еми-
сия

20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон)
- риалити

21.00 "Кошмари в кухнята"- риалити
22.00 "ФБР" - сериал, сезон 2
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Престъпни намерения" - сериал,

сезон 9
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сери-

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

06.40 "Младежки дух" - музикална драма с
уч. на Ел Фанинг, Ребека Хол, Арчи
Мадекве, Агниешка Гроховска, Златко
Бурич и др.

08.45 "Съкровището на малките приятели"
- семеен филм с уч. на Адам Алекси-
Мал, Мейсън Кук, Ели Харви и др.
/п/

11.00 "Коледа зад ъгъла" - семеен филм с
уч. на Джеси Меткалф, Фиона Гю-
белман, Британи Бристоу, Брент Кра-
уфорд и др. /п/

13.00 "Холивудски новини"
13.30 "Коледа в Гранд Вали" - романтичен

филм с уч. на Даника Маккелър,
Бренън Елиът, Дан Лауриа, Чад Ко-
нъл и др. /п/

15.20 "Само ти" - романтичен филм с уч.
на Мариса Томей, Робърт Дауни
Джуниър, Бони Хънт, Хоаким Де
Алмейда, Били Зейн и др. /п/

17.45 "Колумбиана" - криминален екшън с
уч. на Зоуи Салдана, Джорди Молла,
Майкъл Вартан, Калъм Блу, Лени
Джеймс, Сам Дъглас и др.

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7

21.00 "Прецакването" - трилър с уч. на
Робърт Де Ниро, Едуард Нортън,
Марлон Брандо, Анджела Басет, Га-
ри Фармър и др.

23.40 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7 /п/

00.30 "Кабелджията" - комедия с уч. на
Джим Кери, Матю Бродерик, Лесли
Ман, Джак Блек, Бен Стилър и др.

Тв програма - понеделник, 24 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.

Студено
Днес и във вторник ще бъде много студено.

Минималните температури ще са от минус 11 до
минус 5, по високите полета - малко по-ниски -
на места до около минус 12, минус 14 градуса.
През деня ще остава студено, с температури
предимно от минус 5 до около нула градуса.

Слабо повишение на минималните темпера-
тури ще започне в сряда, а дневните ще се по-
вишат и в низините ще достигнат стойности до
5-6 градуса. По-студено ще остава по високите
полета на запад със снежна покривка.

През втората половина на седмицата темпе-
ратурите ще се повишат още малко и дневните
в низините на места ще достигнат 10 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., Премиера: "Ейва" -
трилър (САЩ, 2020), режисьор Тейт Тейлър,

в ролите: Джесика Частейн, Джон Малкович, Комън,
Джина Дейвис, Йоан Гръфъд, Колин Фарел и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 14

"Далила". Салата. Арамис. Оматид. АДИДАС.
Атанас. Абонат. Илария. Алатир. Митика. Ако-
нит. Калина. "Аканат". Ванони (Орнела). Ари-
ман. Ироним. Иконом. Италик. Ламела. Тара-
ма. Морава. Акинет. Колики. Рококо. Насоки.
Манева (Цветана). "Аватар". Токата. СОНАТА.
Талони. "Онорин". Салони. Аламан. "Нарита".
Титова (Ива). Адамар (Жак). Радика. Колиба.
Пилоти. Визита. Иванов (Васил). "Монако". Ма-
рица. "Арарат". Багета. Панега. Закана. Кава-
ли. Малама. Никола. Капаро. Капела. Галета.
"Татари". Ритони. Дакота. Елатив. Релета. Ле-
кова (Николина). Гориво. Отокар. КОНИКА. Ка-
наки. Кибела. Бебета. Тамара. "Милана". Кала-
ни. "Вината". "Натали".
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- Нели, как стигнахте
до филма "Петя на моята
Петя"?

- Той стигна до мен. От
години в мен зрееше
идеята за филм, посветен
на Петя Дубарова. Перио-
дично си е отивала и
после се е връщала още
по-готова да бъде споделе-
на. Така се и случи. Много
спонтанно, един ден
предложих на Валя (Ва-
лентина Ангелова - другата
сценаристка и моя студен-
тка) да направим филм за
Петя. Тя откачи, оказа се,
че е по-голям фен на
творчеството на Дубарова
дори от мен. А до този
момент, аз си мислех, че
това не е възможно.

После поканих Николай
Урумов да стане наш
продуцент, той направи
контакт с Елица Дубарова,
сестрата на Петя, и така
започна всичко.

- Как се роди сценари-
ят на "Петя на моята
Петя"? Как се подготвих-
те?

- Когато Ники Урумов
уговори среща с Елица
Дубарова, с Валя нямахме
нищо освен, убеждението,
че не искаме да правим
биографичен филм за
Петя. Нямахме конкретен
сюжет. Написахме няколко
различни идеи за възмож-
на разработка. Изключи-
телно много ни вълнуваха
въпросите: "Какво би
станало ако Петя Дубаро-
ва беше останала жива?" и
"Променило ли се е нещо,
що се отнася до различни-
те?".

В крайна сметка, след
разговори с Елица, стиг-
нахме до идеята да изгра-
дим сюжет за една друга
съвременна Петя, която
носи в себе си таланта,
изостреното чувство за
справедливост и духа на
Петя Дубарова. Заглавие-
то е от едноименния
разказ на Дубарова.

При писането на сцена-
рия много ни помогнаха
дневниците й. Там има
много отговори, но и още
повече въпроси. Разбира
се, с Валя се срещахме и
разговаряхме и с хора,
които са я познавали
отблизо, научихме още
доста за нея, но в един
момент аз стигнах до
личното си решение, че не
искам да продължавам да
я опознавам чрез другите,
защото вече я познавам.
Чрез творчеството й. И
това ми е достатъчно.

- Какви бяха предиз-
викателствата преди да
започнете да пишете?

Ñöåíàðèñòêàòà íà „Ïåòÿ íà ìîÿòà Ïåòÿ“
Íåëè Äèìèòðîâà: Òîâà å íàé-ëè÷íèÿò ìè
ñöåíàðèè, òîé å êàóçà
"Åëèöà, ñåñòðàòà íà Ïåòÿ Äóáàðîâà, íè ñå äîâåðè. Ïðîñëåäè
âñåêè åäèí îò åòàïèòå, íî íèêîãà íå ñå å ìåñèëà â ñþæåòà",
ðàçêðèâà åäíà îò àâòîðêèòå íà ñöåíàðèÿ íà  ôèëìà

- Само едно - отговор-
ността. Стои и до този
момент - да не разочаро-
ваме хората близки до
нейното поколение и да
не дадем грешен ключ
към личността и творчест-
вото на Петя Дубарова на
младите, на тези, които
тепърва ще се срещнат с
нея и таланта й чрез
нашия филм.

- Какво казвате на
младите днес?

- Опитвам се да не им
казвам, а само да им
разказвам.

- Доколко познавахте
живота и съдбата на Петя
Дубарова?

- Моята майка, която
също се казва Петя, ми
подари първата й стихос-
бирка. Има едно стихотво-
рение на Дубарова -
"Моят ад", което е написа-
ла на рождения ми ден
(31.08) в Тетевен (родния
ми град).

И до днес се опитвам
да разбера какво е прави-
ла Петя Дубарова в
Тетевен на рождения ми
ден през 1978 година,

само 15 месеца и 4 дена
преди да посегне на
живота си.

Бях фен на Петя и
преди, но когато открих
това, откачих. В тийней-
джърските си години
всяко момиче и момче
минават през своя тий-
нейджърски ад, идентифи-
кацията е много силна.
Чрез "Моят ад" аз открих
"своя пристан зелен".

- И още тогава се
влюбихте в поезията й?

- Петя Дубарова е
явление в българската
поезията. Всяка нейна
дума ме респектира и
омагьосва. И съм сигурна,
че така ще остане.

- Разкажете за контак-
тите си с Елица, сестрата
на Дубарова?

- Без да ми го е казва-
ла изрично, но мисля, че
Елица ни прие и хареса
от пръв поглед. Оказа се,
че доста кинаджии преди

нас са ходили и са искали
благословията й за филм
за Петя Дубарова, но тя
избра нас.

Довери ни се, за което
съм й безкрайно благодар-
на. Елица проследи всеки
един от етапите на писане-
то на сценария, споделяше
мнение, но никога не се е
месила в сюжета. Това
нейно отношение продъл-
жи и по време на самия
снимачен период. Получих-
ме пълната й подкрепа.

- За колко време
заснехте филма?

- 19 дни... Един от най-
бързо сниманите филми в
последните години, зара-
ди ниския си бюджет.
Нашият продуцент и
режисьор доказаха, че са
магьосници.

- Допада ли ви кастът
на филма?

- Не бих могла да си
мисля за по-добър. Благо-
дарна съм, че точно тези
актьори харесаха нашия
сценарий, довериха се на
нашия режисьор Алексан-
дър Косев и заедно
преминахме през приклю-

чението.
- Предварително

знаехте ли кои ще изпъл-
нят ролите, които пише-
те?

- За Алиса Атанасова
бях сигурна, че искам да
изпълни ролята на Петя
Дубарова може би и преди
да започнем за пишем.
Валя ме подкрепи, Алек-
сандър Косев също. Нико-
га не сме търсили друга
актриса за тази роля. В
началото на работата ни
се влюбихме в превъплъ-
щението на Александра
Костова във филма "Май-
муна", но тогава тя беше
още много малка, знаехме
че няма как да играе при
нас. Но въпреки това
винаги съм си представяла
момиче като нея.

Александра Костова
вече получи две големи
признания - отнесе награ-
дите за най-добра женска
роля на фестивала в

Стокхолм - 2021 и на
Златна роза във Варна -
2021.

- Кажете нещо за
образите, в които влизат
звездите Албена Павло-
ва, Юлиан Вергов, Моньо
Монев?

- Опитахме се да бъдат
лесни за идентификация,
без да влизат в стереоти-
пи. Много ни се искаше,
особено в образа на
Крачунов (Юлиан Вергов)
да разгледаме двете
страни на монетата - като
администратор, той е
прав в много от действия-
та си, но е и въпрос на
характер дали да действа

като съпричастен възрас-
тен или директорът да
надделее. А образът, в
който се превъплъти
Албена е на онзи почти
изчезващ вид учители,
истински призваните.
Нарочно в сюжета учител-
ката няма свои деца,
защото всички ученици са
нейни.

- Останахте ли довол-
на като гледахте филма в
окончателния му вари-
ант?

- Да, много. Режисурата
на Александър Косев,
камерата на Иван Вацов и
монтажът на Виктория
Радославова надграждат
сценария с безкомпроми-
сен талант.

- Трябва ли един сце-
нарист да се вълнува
като гледа героите си на
екрана, това признак за
успех на лентата ли е?

- Нека се вълнува. Но
това не е признак за

успех. Признак за успех
е, когато си в залата без
никой да те познава и
чуеш, и видиш реакциите,
за които си се трудил.

- Вие сте сценарист и
съсценарист на едни дни
от най-касовите българс-
ки филми "Голата истина
за група Жигули", "Възви-
шение" и "Love.net", както
и на сериали като "Връз-
ки", "Домашен арест" и
"Порталът"... Кои бяха
най-големите предизви-
кателства досега за вас?

- Всеки проект носи
своите предизвикателства
около темата, конфликти-
те, търсената аудитория.
И добре, че е така, за да
не е скучно. Понякога е
по-трудно, но това е
добре, защото няма
опасност да се подцени
материята и да се работи
по представи.

- На какво учите сту-
дентите си в НАТФИЗ -
какъв е секретът да се
напише добър, успешен
сценарий? На това мо-
жеш ли да се научиш или
е преди всичко талант?

- Уча ги да не си из-
мислят. Добрите сценарии
са около нас. Уча ги да
наблюдават, да мислят, да
комбинират, да откриват
уникалното в баналното.

- Какво добавя "Петя
на моята Петя" в карие-
рата ви - като опит и
емоции?

- Това е най-личният ми
сценарий. И е първият, за
който мисля не просто
като за филм, а като за
кауза. България е небла-
гоприятна среда за талан-
тливите. Имаме толкова
поговорки, които предста-
вят хората на изкуството
като безделници и наивни
мечтатели.

Това показва вероятно
вековен манталитет, който
трябва да започне да се
чупи. Снизходителното
отношение към хората на
изкуството в последните
години, ме разболява, но
още не съм се отказала
от съпротива.

Impressio
от Дир.бг

(Заглавието е на ЗЕМЯ)


