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ПРИЛОЖЕНИЕ


БСП-София прие Програмна деклара-

ция за предстоящото заседание на Кон-
греса, в която призовава всички леви
хора за решително противопоставяне сре-
щу системата на огромните неравенства,
на безогледната експлоатация, на отчуж-
дението и агресията. "Системата - това
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е българският капитализъм - която вече
три десетилетия на думи и с програми
"догонва" проспериращите, а на практика
води до все по-голямо изоставане", пише
в декларацията.

Повече за решенията четете в утреш-
ния брой на ЗЕМЯ. ç

Излезе указът за натура-
лизиране на двама чуж-
дестранни състезатели,
съобщи старши треньорът
на националния отбор на
България по баскетбол за
мъже Росен Барчовски.
Става въпрос за амери-
канците Брандън Йънг,
който играе в ЦСКА, и
Коди Милър-Макинтайър
от турския Газиантеп.
Двамата гардове ще бъ-
дат на разположение на
държавния тим на страна-
та. България ще гостува
на Румъния на 23 февруа-
ри в Плоещ, а на 26
февруари посреща Порту-
галия в Ботевград в пос-
ледните си две срещи от
група "F" на предварител-
ните квалификации за ев-
ропейското първенство за
мъже през 2025 година. ç
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Руският министър на
отбраната Сергей Шойгу
каза, че изпращането на
западно оръжие в Украй-
на активно въвлича НАТО
в конфликта, и предупре-
ди, че това може да
доведе до "непредвидимо
ниво на ескалация". "САЩ
и съюзниците им се опит-
ват да удължат максимал-
но конфликта ", заяви
Шойгу. "За да постигнат
това, те започнаха да до-
ставят тежки нападателни
оръжия и открито призо-
вават Украйна да завла-
дее наши територии", до-
пълни Шойгу. Независимо
от безпрецедентната по-
мощ от страна на НАТО,
Украйна продължава да
търпи значителни загуби,
подчерта министърът.
През януари ВСУ са загу-
били повече от 6500 во-
еннослужещи, 26 самоле-
та, 7 хеликоптера, 208
дрона, 341 единици бро-
нирана техника, вкл. и
танкове. Унищожени са и
40 системи за залпов
огън. Шойгу подчерта, че
руските военни "продъл-
жават да смилат" доста-
вяните на Украйна
оръжие и техника. ç

лужебното правителство "Донев 2" ще въ-
веде ежедневен механизъм за наблюдение
и контрол по цялата верига на доставките
на храни - от производителя до щандове-
те в магазините. Това обяви служебният
премиер Гълъб Донев след проведената в
Министерския съвет среща. "Установих-
ме разлика между цените от производи-
тел, през търговеца, до щанда в магазина
от 20% до 30% и повече", посочи премие-
рът. Донев отбеляза, че въпреки стабили-
зирането на транспортните разходи, го-
ривата и енергоносителите не е последва-
ло поевтиняване на хранителните продук-
ти. А изследвания вече показаха, че ня-
кои храни у нас са по-скъпи от тези в
други европейски страни, включително и
в най-богатата в общността - Люксем-
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ъпросът за ли-
дерството ми в
БСП не е спиран
да бъде повдиган

от 2017 г. - почти откакто
съм избрана, особено след
реформата, която направих
в партията за мандатите на
депутатите, за прекия из-
бор на председател, бит-
ката, която проведохме с
вътрешни зависимости."

Това каза Корнелия Ни-
нова на 8 януари т. г. в
опит да оправдае пагубна-
та поредицата изборни пог-
роми, които БСП претърпя
на местни, европейски и
пет парламентарни избора,
снижили доверието в ле-
вицата от милион гласа до
жалките на 236 хил. За-
щото през 2017 г., след
емоционалната вълна от
избора на президентската
двойка Радев-Йотова, БСП
стана втора политическа
сила, а днес след пагубна-
та политика на Нинова
и обкръжението й - тя е
пета в парламента с едва
24-ма депутати.

По време на председа-
телството на Нинова един-
ствените избори, които БСП
не загуби, бяха мажоритар-
ните избори за президент,
в които на два пъти кате-
горично спечели Румен Ра-
дев. За сметка на това Ни-
нова, заслепена от болно-
то си его, от години води
безсмислена война с пре-
зидента Румен Радев и с
вицепрезидента - социа-
листката Илияна Йотова,
което доведе само елек-
торални загуби на БСП.

На 11 февруари пред-
стои Заседание на 50-ия
конгрес на БСП, който наб-
людатели и симпатизанти
очакват да бъде апаратно
манипулиран , въпреки
предстоящите избори и
сложната политическа об-
становка, в която се на-
мира България - най-бед-
ната европейска страна. И
за да няма изненади на
конгреса, верният й орг.
секретар Гуцанов ударно
подменя делегати, а чрез
страх, натиск и щедри и
нереалистични обещания
за постове и облаги - под-
готвя рутинен и скучен кон-
грес, който ще продължи
потъването на БСП в елек-
торалното блато.

Но в същото време, под
уж благовидните предлози
за модернизиране на Ус-
тава и Програмата, ръко-
водството готви тихомълком
отмяна на мандатността за
социалистите в изборните
партийни и държавни ор-
гани. И как така в Устава
на БСП е записано, че пра-
вилото за три мандата, или
общо 12 години, в парла-
мента важат за всички
други (включително за изя-
вени парламентаристи с
опит, водещи юристи и за-
конотворци, на хора, зас-
лужили за БСП с експер-
тиза, опит и работа в из-
бирателните райони), но не
важат единствено за пред-
седателя…!?

Ñåðãåé Øîéãó:
Îðúæåéíèòå
äîñòàâêè
çà Óêðàéíà
âúâëè÷àò ÍÀÒÎ
â êîíôëèêòà

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

Äúðæàâàòà ùå áúäå
áåçêîìïðîìèñíà, îáÿâè
ñëóæåáíèÿò ïðåìèåð
Ãúëúá Äîíåâ

Катастрофалните
трусове в Турция и Си-
рия предизвикаха без-
прецедентна междуна-
родна подкрепа и по-
мощ. 27 спасителни
екипа от страни от ЕС
са мобилизирани за
участие в издирвател-
ните операции в Тур-

ция. Русия прати и 300
от позиционираните в
Сирия руски военно-
служещи да помагат в
разчистването на от-
ломките и да търсят
евентуални оцелели.
Руската армия обосо-
би и пунктове за раз-
даване на хуманитар-

на помощ. Русия пред-
ложи и помощ на Тур-
ция, която бе приета.
САЩ вече изпратиха
първи  спасителни
екипи.

Помощи под форма-
та на спасители, воен-
нослужещи, медици и
специално обучени ку-

чета изпратиха и Юж-
на Корея, Пакистан,
Индия, Тайван, Швей-
цария, Япония, Сър-
бия, Молдова, Йорда-
ния, Мексико, като
приблизителната обща
бройка на спасителите
и други експерти е бли-
зо 500 души.  2, 13

започва битка срещу
скъпите храни
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Äåñåòêè ñòðàíè ïîìàãàò íà Òóðöèÿ è
Ñèðèÿ ñëåä êàòàñòðîôàëíèòå òðóñîâå

бург. Става дума основно за яйца, масло,
сирене, олио. Второто служебно правител-
ство на Гълъб Донев ще се фокусира вър-
ху овладяването на цените на хранител-
ните стоки, което беше една от основните
задачи, която кабинетът получи от прези-
дента при встъпването в длъжност.

ÑÑ

Усилията ни ще бъдат насочени към постигане на реални резултати в овладяването на цените на хранителните стоки, заяви
премиерът Гълъб Донев по време на форума на сп. The Economist - "Светът през 2023"              Снимка Министерски съвет
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Зверски пребитият в
Северна Македония
заради българското си
самосъзнание Християн
Пендиков ще бъде наста-
нен в жилище, което
Министерството на външ-
ните работи (МВнР) ще му
предостави. Това съобщи
служебният министър на
външните работи Николай
Милков на пресконферен-
ция във ведомството.
Вчера Пендиков беше
изписан от Военномеди-
цинска академия (ВМА),
припомня БТА.

Настаняването ще се
случи след няколко дни.
МВнР е отпуснало и
дневни пари на Пендиков,
които ще позволят на
него и майка му да се
издържат, докато са в
България, защото те
смятат, че към момента
има заплаха за тях в
Република Северна Маке-
дония при евентуално
тяхно завръщане, обясни
Милков.

Предстои среща на
Пендиков със служебния
министър на вътрешните
работи Иван Демерджиев,
на която да бъде уточнено
в каква степен и дали на

него му е нужна охрана
на територията на страна-
та ни, за да не стане той
жертва на провокация,
каза още министърът на
външните работи.

Николай Милков изра-
зи надежда за бързо
решаване на въпроса с
гражданството на Христи-
ян Пендиков.

Пендиков проведе ден
по-рано среща с държав-
ния глава Румен Радев:
"Българската държава
няма да търпи насилие
над българите в Републи-
ка Северна Македония и
над своите граждани и ще
използва всички нацио-
нални и международни
инструменти за защита на
техните права".Това заяви
държавният глава Румен
Радев на среща в прези-
дентската институция с
Христиан Пендиков.

Президентът бе катего-
ричен, че институциите в
РСМ трябва да докажат с
дела, че не са съпричаст-
ни към насажданата от
десетилетия омраза към
България, резултат на
която са палежите и
стрелбата по културни
клубове и насилието

но и за европейската
перспектива на страната,
посочи президентът.

Румен Радев заяви, че
България ще следи за
действията на институциите
в РСМ за гарантиране на
живота и здравето на
своите граждани, които
въпреки системните репре-
сии, продължават да
отстояват своята българска
национална идентичност.ç

срещу македонските
българи и български
граждани, като виновните
за тях бъдат разкрити и
ефективно наказани,
подчерта държавният
глава.

Отношението на РСМ
към престъпленията от
омраза срещу македонски-
те българи е от ключово
значение не само за
двустранните отношения,

Българският червен кръст
(БЧК) обявява кампания за на-
биране на материални дарения в
помощ на пострадалите от земет-
ресенията в Турция и Сирия на 6
февруари 2023 г. Това съобщиха
от БЧК. В момента най-неотлож-
ни са нуждите от нови топли дет-
ски, дамски и мъжки дрехи и
обувки; ново спално бельо; но-
ви топли завивки; материали за
лична хигиена.

От БЧК отправиха молба за
съпричастност и към български-
те фирми производители, призо-
вавайки ги да подкрепят кампа-
нията както с посочените арти-
кули, така и със семейни палат-

Á×Ê ñ äàðèòåëñêà êàìïàíèÿ çà ïîñòðàäàëèòå
îò çåìåòðåñåíèåòî â Òóðöèÿ è Ñèðèÿ

то, което е засегнато. Десет са
пострадалите области. Това каза
в студиото на "Денят започва" на
БНТ турският посланик у нас Ай-
лин Секизкьок.

Тя благодари на българската
държава, на българското прави-
телство и на българския народ
за искрената подкрепа.

"Президентът на България ми
се обади в 6:00 часа сутринта и
каза, че се мобилизират възмож-
ностите, подготвят се военните
самолети.

Първата държава след Азер-
байджан, която се задейства, бе-
ше България, което е много важ-
но за нас".ç

мразим. Само миг ни е нужен. За
да се намразим. Един друг.

А колко много време пък ни
е нужно, за да се прегърнем с
обичта. Години. Някой път дори
цял един живот не стига. За да
опознаеш тази тайнствена осо-
ба - любовта.

На този свят няма трагедия
без любов. И в този смисъл, дра-

Òðàãåäèÿòà íè ïîêàçà:
Âñå ñå ñåùàìå äà ñå îáè÷àìå ïîñòôàêòóì

ÏÎÊÀÍÀ!
Градският съвет на БСП -
София и Българският
антифашистки съюз

организират
на 12.02.2023 г. (неделя)

от 11.00 ч.
шествие под надслов

"ХОРА, БДЕТЕ -
НЕ НА ФАШИЗМА"

(АНТИЛУКОВ МАРШ)

с маршрут от Паметника на
Незнайния воин, по ул. "Г. С.
Раковски", бул."Цар Освобо-
дител" до Президентството.
Заповядайте заедно да
кажем: Не на войната!

Не на фашизма!

Днес видях толкова много
Човеци. Тук, във фейсбук, а и от
новините по света. За секунда,
вследствие на тази огромна тур-
ската трагедия проблесна надеж-
дата, че може би действително
съществува клетката на всемир-
ната любов

Винаги ме е удивлявала ско-
ростта, с която започваме да се

ÏðèÇÅÌßâàíå

го ми стана днес, като видях тол-
кова много Човеци. Тук, във фей-
сбук, а и от новините по света.

За секунда, вследствие на та-
зи огромна турската трагедия, ня-
къде в пространството все пак
проблесна надеждата, че може
би действително съществува
клетката на всемирната любов.

Миг. Проблясък. Едно малко

междучасие. От любов. Чове-
щина. И искрена обич. Преди
отново да се намразим. Раз-
бира се.

Не знам защо е така… Мо-
же би от интернета. Сигналът
ни е слаб. Все се сещаме да
се обичаме постфактум.

Âàñèë Âàñèë Âàñèë Âàñèë Âàñèë ÏÅÒÅÂÏÅÒÅÂÏÅÒÅÂÏÅÒÅÂÏÅÒÅÂ,,,,,
ôåéñáóêôåéñáóêôåéñáóêôåéñáóêôåéñáóê

ки, отоплителни уреди за палат-
ки, фенери и батерии.

Даренията за София ще се
приемат днес в 9-а районна
служба на "Пожарна безопасност
и защита на населението" в ж.
к. "Люлин" 10, бул. "Д-р Петър
Дертлиев" 1989, от 15:00 ч. до
18:00 ч., а в следващите дни -
от 9:00 ч. до 18:00 ч., както и в
областните организации на БЧК.

Всички дарения ще бъдат ди-
ректно транспортирани за пост-
радалите райони и следва да от-
говарят на санитарно-хигиенни-
те изисквания.

БЧК откри и специална бан-
кова сметка за набиране на сред-

ства в помощ на пострадалото
население в Турция и Сирия:

IBAN:
BG64UNCR76301078660913;

за пострадалите от земетресе-
нието в Турция и Сирия.

Кампанията на БЧК може да
бъде подкрепена и с SMS на
стойност един лев на кратък но-
мер 1466 към всички мобилни
оператори.

Турция преживява небивало
бедствие в историята на страна-
та. Относно мащаба на земетре-
сението - 350 км е дължината
на разломните линии, 30 000 кв.
метра е засегнатото пространст-
во, 13,5 милиона е население-

Момент от срещата с държавният глава

Êîíãðåñ íà
ïîäìÿíàòà èëè
íà ïðîìÿíàòà?

Oт стр. 1
"Когато имаш заявка да управ-

ляваш България, да има ред и
еднакви правила за всички, тряб-
ва да имаш сили да го напра-
виш първо със себе си, вътре в
партията. Въпросът е принципен.
Ред, правила, устав и спазване-
то им от всички социалисти, не-
зависимо кой как се казва",  ка-
за Корнелия Нинова на 6 януа-
ри 2021 г. по БНР.
Какво излиза? Уставът е за

всички, мандатите са за всички,
но не и за председателя, особено
ако се казва Корнелия Нинова.

"Първо. Ще надграждам над то-
ва, което имаме дотук, но конк-
ретно, ясно, аргументирано и ос-
тро, почтено, без лъжи, без ли-
цемерие, с ясни позиции срещу
това, което се случва и с аргу-
менти какво друго може да пра-
ви България и как по друг начин
може да живее народът. Втората
задача, която си поставям, да
дам на БСП самочувствие. Тези
хора са умни, кадърни и почте-
ни и трябва да живеят с това
самочувствие в БСП. Третата е
да превърна БСП в първостепен-
на политическа сила. Четвърта-
та е да обединявам." Обещания
на Нинова пред Би Ти Ви на 15
март 2016 г., когато обяви, че
се кандидатира за лидер на БСП.
Каква я мислихме, а каква стана?
Партията не е надградена, а

разградена.
Лъжата и лицемерието подме-

ниха нейните изконни принципи
и политики, като социалистичес-
ката, патриотичната и миролю-
бивата.
Бяха подменени вътрешнопар-

тийната демокрация и колектив-
ното начало.
БСП за 131 години никога не е

имала по-ниско политическо са-
мочувствие - да бъде пета сила и
от нея нищо да не зависи, да ста-
не брошка на ревера на десните
антикомунисти и русофоби - вче-
ра на ПП и ДБ, утре на ГЕРБ-СДС
и ДПС. А умните, кадърните и поч-
тените социалисти бяха прогоне-
ни или сами се демотивираха, за
сметка на лично преданите на Ни-
нова кариеристи.
БСП никога не е била толкова

разединена в историята си и ви-
новникът за това отново е Кор-
нелия Нинова.
Ако сравним обещаното и ка-

заното от председателката с по-
литиките и действията й през го-
дините, става пределно ясно:
Корнелия Нинова няма компе-
тентност и морал на лидер, ня-
ма качествата на председател на
БСП и все по-съмнителното е да-
ли има качествата на социалист.
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- Започва или завър-
шва червената партия
своята предизборна
кампания с всички
скандали, които я тресат,
г-н Добрев?

- Като управляваш
скандално една организа-
ция, нормално е да имаш
съпротива. Когато самият
казваш, че се зареждаш
от скандалите и това те
води до нови, и нови
битки, нормално е да има
някаква реакция.

Всъщност БСП не е
готова за старта на
кампанията и причините
са в политическото пове-
дение на ръководството.
Когато последната година
си скачал политическа
маса на политическа
маса. Бил си заедно с ПП
и "Демократична Бълга-
рия", после си пофлирту-
вал малко с ГЕРБ и ДПС,
то това страшно демоти-
вира твоя избирател.

- Знаете в каква
ситуация се намира
страната. Страната е по-
важна. Може там да се
намерят оправдания на
това, че Корнелия Нино-
ва участва в коалиция с
ПП и ДБ, взе третия
мандат от президента.

- Тя ходи през месец
за мандатите. Всъщност
Нинова и ръководството
трябва да разберат едно
нещо - избирателят на
БСП като балансьор, а
като основен играч.
Когато ти я принизиш до
положението на серви-
тьор, няма как да ти
гласуват това доверие.
Хората, които гласуват за
БСП, я искат силна - или
управляваща, или основ-
на опозиционна партия, а
не някакъв посредствен
политически елемент.
Оттам се стига до загуба-
та на електорат.

- Притесненията за
сменени делегати на
конгреса, дойдоха от вас
и Костадин Паскалев.
Може ли да разясните
казуса?

- Отстранени са между
60 и 70 делегати. Точният
брой ще бъде разбран в
петък, защото повечето от
тях нямат информация, че
са сменени. Тръгват си по
причини, че не са симпа-
тични на Нинова или
Гуцанов. Да ви кажа, че в
Пловдив е сменено ръко-
водството на партията, но
това не означава, че
трябва да бъдат сменени

Êèðèë Äîáðåâ: 700 000 äóøè èñêàò
ñìÿíàòà íà ðúêîâîäñòâîòî íà ÁÑÏ
делегатите. Трийсет деле-
гати са сменени само от
Пловдив. Смяната на
ръководството не води до
функционалната смяна на
делегатите. Те са с чети-
ригодишен мандат.

Освен Пловдив, в
същата хипотеза са Симе-
оновград и Харманли.
Делегатите там са отстра-
нени, защото, когато
Нинова отишла в двата
града не й отворили
клуба. Там е обявено
разпускане на организа-
циите. Ето, това се случва
сега в БСП. Всеки, който
има различно мнение, е
отстранен. На същия
принцип е отстранен
бившият областен предсе-
дател в Силистра, сегаш-
ният зам.- областен -
защото били хора на
Румен Радев. Така не се
прави политика.

- Вие какво целите
като опозиция в БСП?

- Само едно нещо - да
си запазим партията. Да
върна онази сила и на-
дежда, която имаха стоти-
ци хиляди членове на
БСП. Дори не ме интере-
суват толкова предстоя-
щите избори, колкото
единството и силата на
партията. Тя ще преживее
тези избори и ще дойдат
нови. Но за хората от
ръководството на партия-
та тези избори са фатал-
ни. Ако те не успеят да
останат във властта по
някакъв начин, закачени
някъде, просто си отива.

- Колко души искате
това? Дали не сте едини-
ци?

- Смяната на това
ръководство я искат 700
хиляди избиратели. Когато
бяхме заедно, правехме
по 900 - 950 хиляди гласа.
Когато тя (Нинова - бел.
ред.) остана сама с шепа
поклонници, защото ние
имаме лидер монарх,
резултатите спаднаха на
200 хил. гласа. Спокойно
мога да кажа, че 700
хиляди души, които спряха
да гласуват за БСП, искат
промяна на политиката и
промяна на ръководство-
то.

- Може би на тези
избори ще се върне част
от хората, защото ще има
хартиена бюлетина?

- Ние нямаме проблем
с хартиената бюлетина.
Ние имаме проблем с
политиката, която води
партията. Ако казваме, че
водим добра социална
политика за 2 милиона
пенсионери, защо за нас
гласуват само 50 или 100
хиляди такива?

Мога да се обзаложа,
че на тези избори ще

имаме по-нисък процент
от предишните, именно
заради завоя, който
направихме към ГЕРБ и
ДПС. Заради начина, по
който се прегръщахме с
едните, които бяха уж
промяната, за това как си
зарязахме, забихме им
нож в гърба и се обър-
нахме към старите, с
онзи модел, с който се
борихме последните 12
години.

- Но обвиненията са,
че именно опозиционе-
рите в БСП целят това
нещо, да си сменят
лидера след изборите.

- Най-добре е Нинова
да си остане, ако ще
правим коалиция с БСП и
ГЕРБ. Тя вече постави
началото. Заедно с тях
гласува за председател
на Народното събрание,
заедно гласуваха за
хартиената бюлетина.
Дори направиха среща,
на която казаха, че сега
не може (да се направи
коалиция - бел. ред.), но
ще търсим варианти на
следващите избори за
бъдем заедно в името на
България, вие да не
мислите, че в името на
нещо друго. Не искам да
коментирам такива хора.

- Опозицията в БСП
как си представя партия-
та след изборите? Кои са
опонентите ви и с кои
бихте искали да работи-
те?

- За да може да се
отговори на тези въпроси,
партията трябва да е
първа политическа сила.
Тогава може да избираш.
Иначе си в ролята на
избирания. Ролята на
балансьор не е за БСП,
особено с участието на
политически физиономии
вътре. Ти може да подкре-
пиш едно управление, за
да има например бюджет.
Но не можеш да участ-
ваш в него като пета
сила, защото виждате
къде са сега Волен Сиде-
ров, Валери Симеонов,
Красимир Каракачанов.
Всички, които в ролята на
петия, носят чантата на
първите  отидоха в исто-
рията. Избирателите не
харесват асистентите,
харесват лидерите. Нино-
ва се превърна в асис-
тентка - ту на единия, ту
на другия.

- Т. е. предпочитате
при всички случаи, БСП
да е опозиция след
изборите?

- Ако БСП не е първа
политическа сила, тя не
бива да участва в управ-
ление.  Тя може да подк-
репя определени полити-
ки, но не бива да се

включва с физиономиите
и политиките си в него. И
така, докато не спечелиш
отново доверието на
хората.

- Другата логика е, че
така ще предадете изби-
рателите си, защото как
иначе ще прокарате
определени социални
политики?

- Това е логиката, че 26
(депутата - бел.ред.) е
повече от 80. Ти предла-
гаш своята социална
политика и я защитаваш,
но ако Народното събра-
ние я отхвърли, ти искаш
на следващите избори
повече доверие, за да я
изпълниш. Иначе губиш
политически образ, защо-
то по-големия винаги има
повече ефирно време,
повече възможности да
обясни какво е направил.

- На предстоящия
конгрес има ли проце-
дурни хватки, за да вка-
рате в дневния ред смяна
на лидера?

- Припомням, че конгре-
сът е върховен ръководен
орган на партията. Ако той
реши, че трябва да има
такава точка, той винаги
може да я вкара. Преброя-
ването на силите предстои
в събота. Такава точка ще
бъде предложена.

Освен, че са сменяни
делегати, са сменени и
абсолютно всички пребро-
ители в залата. И това са
хора, които са верни към
сегашното ръководство, за
да могат да броят правил-
но. Като сменим делегати-
те, да може да ги броим
правилно.

Опозицията не е толко-
ва силна. Апропо, "вътреш-
на опозиция" го измисли

Нинова, за да има обясне-
ния и виновници за собст-
вените си провали.

- Не е ли странно
вашето поведение с този
ваш ход с Костадин
Паскалев и обединението
на лявото?

- Всичко това е резул-
тата от десетките, да не
кажа, стотици срещи,
които съм имал с функци-
онери на партията. Изби-
рателите ни искат заедно.
Искат ни всички заедно.
В дясно върви консолида-
ция, за да се атакува
първото място. Докато в
вляво върви разпарчетос-
ване, за да има повече
свободни избиратели,
които някой да краде.

Ляво обединение може
да има единствено и
само с БСП. Ако трябва
да се представим пред
обществото, първо трябва
да си простим помежду
си.

- Какво се опитвате са
правите с Паскалев? Да
направете някакво ляво
обединение, което да
вземе гласове от БСП.
Това не е ли предателско
поведение?

- Опитваме се да
вземем кражбата на леви
избиратели. Първо никога
няма да напусна БСП, ще
остана в БСП и ще гласу-
вам за БСП. Участие в
леви листи няма да имам.
Но смятам, че запазване-
то на левия избирател и
електорат е от ключова
важност.

От предаването
"12+3" на БНР

Заглавието и подзаг-
лавието са на ЗЕМЯ

(Със съкращения)

Èçáèðàòåëÿò íå
ïðèåìà ïàðòèÿòà
äà áúäå áàëàíñüîð,
à ÿ èñêà
óïðàâëÿâàùà èëè
ïúðâà îïîçèöèîííà
ñèëà, ñìÿòà ÷ëåíúò
íà Íàöèîíàëíèÿ
ñúâåò
íà ïàðòèÿòà
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Âëàñòòà: Öåíèòå íà õðàíèòå ðàñòàò
íåîáîñíîâàíî ñ íàä 20-30% â ìàãàçèíèòå

С 20 - 30 и дори повече
процента се вдигат цените
на хранителните продукти
от склада на едро до
щандовете в магазините.
За нас това е необоснова-
но поскъпване по веригата
и държавата ще бъде
безкомпромисна към
всякакви нелоялни търгов-
ски практики. Това обяви
вчера премиерът Гълъб
Донев след заседание, на
което бяха обсъдени
анализ за ценообразува-
нето на хранителните
стоки и възможни реше-
ния за намаляване на
инфлацията. На срещата
присъстваха освен иконо-
мическите министри и
ръководствата на Комиси-
ята за защита на потреби-
телите, Държавната коми-
сия по стоковите борси и
тържищата, Агенция "Мит-
ници", Националната
агенция по приходите и
Българската агенция по
безопасност на храните.

Премиерът обяви, че
служебният кабинет ще

въведе ежедневен механи-
зъм за наблюдение и
контрол на хранителните
стоки по цялата верига от
производителя или вноси-
теля до щандовете, макар
и да не стана ясно какво
точно ще представлява
този механизъм.

Първо, Донев посочи,
че ще бъдат предприети
мерки, които "да вкарат в
правни норми търговията с
храни в България", а след
това, че ще направят сайт,
в който всеки ден да се
публикуват цени на дреб-
но. "Ние нямаме закон за
търговията с храни, нещо,
което в другите държави
съществува отдавна. Ще
дадем определение за
нелоялната търговска
практика - това, което го
има в другите държави.
Така че когато се прави
анализ на цените и се
осъществява контролът, да
установим дали има нело-
ялна търговска практика и
да имаме основание да
прилагаме санкции",

 "Да се въвежда таван на це-
ните, е безумие, това е глупост.
Вицепремиерът и премиерът не от-
читат, че има три вида цени - це-
на на производство, фермерска
цена и цена на дребно. Вицепре-
миерът употреби думата "спеку-
ла" - тя не съществува в българс-
кото и европейското законодател-
ството, такова понятие няма", ка-
за пред Bulgaria On Air доц. Огнян
Боюклиев от Института за иконо-
мически изследвания към БАН.
Според него не може да има на-
тиск на цената административно.
"Зърното е интензивна култура.
След като се обере, това всичко-
то е енергия на азотни торове.
Газта и дизелът поевтиняха, така
се получава успокояване на па-
зарите, но зърното, което е про-
излязло, е било със скъп дизел и
скъпи торове. Тук трябва да се
насочи политиката, да се отчете
от правителството. Това, което чух,
за съжаление, е, че ще има ад-
министративен натиск, това сме
го играли", допълни той.

По негови думи е хубаво то-
ва, че има целенасочени мерки,
за да се помага на бизнеса за

Åêñïåðò îò ÁÀÍ: Òàâàíúò íà öåíèòå å áåçóìèå!
Íÿìà ñïåêóëà, à êàðòåëè

то време говорим за устойчиво
развитие, "зелена сделка" - защо
трябва да внасяме, а да не раз-
виваме късите вериги. Не казвам
да се изолираме, ние сме едно
цяло с ЕС, но Румъния казва: Ис-
каме къси вериги, пояси с произ-
водители на зеленчуци. Трябва
дългосрочна, умна политика, то-
гава цените ще бъдат поносими.
Възможно е някои неща да ги вна-
сяме, но да помогнем на нашия
зърнопроизводител, за да имаме
евтин фураж, яйцата няма да пос-
къпнат така", добави още експер-
тът от Института за икономичес-
ки изследвания към БАН.

Доц. Боюклиев смята, че в мо-
мента трябва да се обърне вни-
мание на това как да приближим
млекопроизводителите до потре-
бителите чрез преработка и коо-
перации. "Ние сега ще имаме по-
евтина зърнена реколта и аз пла-
нирам, че тази година ще се ус-
покоят цените, но това зависи от-
ново от политиката на правител-
ството. За да има хубави истинс-
ки продукти на пазара на поно-
сими цени, трябва да има аграр-
на политика", заяви още той.ç

обясни служебният преми-
ер. Вероятно Донев има
предвид въвеждане на
законово определение
какво е "спекула" със
съответните глоби, въпреки
че в изявлението си нито
веднъж не използва тази
дума. Без Народно събра-
ние обаче никакви законо-
ви промени не може да
бъдат предприети.

Премиерът на няколко
пъти увери, че държавата
няма да се намесва в
свободния пазар и конку-
ренция, но ще покаже на
обществото нелоялните
търговски практики и къде
има изкривяване на цени-
те. Той припомни, че
правителството е направи-
ло всичко необходимо да
спре ръста на цените на
електроенергията, горивата
и транспортните услуги,
"за да може бизнесът да
оперира сравнително
спокойно", но това не се
случва с цените на основ-
ните хранителни продукти.

На заседанието е бил

Българският бизнес ще под-
крепи правителството в усили-
ята му за търсене на механизъм
за намаление на цените на хра-
ните, защото първият приори-
тет за деловите среди на Бълга-
рия е влизането на страната в
еврозоната от 1 януари 2024 г.
Това каза в интервю за БТА пред-
седателят на Асоциацията на ин-
дустриалния капитал в България
(АИКБ) Васил Велев. Решение-
то за еврозоната ще се взема
през май и по тази причина
страната трябва да покаже во-
ля за решителни стъпки, бук-
вално през следващите два-три
месеца, да овладее инфлацията
и цените на месечна база да
тръгнат надолу, допълни Велев.

Основната опция за нама-
ляването на цените на храните
е намаляването на ДДС, но без
действащ парламент това няма
как да се случи, дори и при мно-
го голямо желание на настоя-
щото правителство, каза за БТА
Яна Иванова, изпълнителен ди-
ректор на сдружението "Храни
и напитки България". Според нея
няма административни мерки,
които могат да се приложат и
да дадат положителен ефект.

Васил Велев и Яна Иванова
бяха потърсени за коментар по
повод заявеното от премиера Гъ-
лъб Донев намерение на второ-
то служебно правителство да на-
сочи усилията си към постигане
на реални резултати в овладя-
ването на цените на хранител-
ните стоки.

Според Велев, за да бъде
постигната целта - влизане в ев-
розоната, предприятията, тър-
говските вериги също трябва да
направят някои усилия като нап-
ример да ограничат стремежа си
към по-големи печалби.

Според Иванова сега цени-
те са такива, каквито пазарът в
момента позволява. Производи-
телите искат да продават в мак-
симален обем, а това става са-
мо при поносими цени, а раз-
ходите на всяко предприятие за
производство, суровини и тран-
спорт са много различни и об-
щи послания - "Да намалим це-
ните!", звучат добре, но са по-
пулистки, коментира Иванова. В
целия свят инфлацията продъл-
жава, макар и с по-ниски стой-
ности от 2022 г., и не може да
се очаква в малка България да
е много по-различно, допълни
тя.ç

представен анализ на 27
основни храни от Държав-
ната комисия за стоковите
борси и тържищата, който
показвал, че при цените от
вносител до търговец на
едро, т. е. до складовете
на едро, има нормално
нарастване. След това
обаче рязко се наблюда-
вал скок на цените в
магазините на дребно.
Този процес отново щял
да бъде анализиран и
правителството ще излезе
с конкретни мерки. "Ежед-
невно ще следим нараст-
ването на цените на
хранителните стоки от
първа необходимост. Ще
вкараме и потребителя в
целия този контролен
механизъм и механизъм
на наблюдение", каза още
Донев, но не стана ясно
откога започва този
мониторинг.

Обмисляло се и пуска-
нето на постоянен сайт,
от който гражданите да
се информират за цените
на хранителните продук-
ти, като в него ще се
подават и данни и търгов-
ските вериги. Отделно
правителството смята да
разработи заедно с
търговските вериги ети-
чен кодекс за поведение,
каквито имало в други
европейски държави.
Накрая Донев призова
гражданите да бъдат по-
активни в подаване на
сигнали към Комисията
за защита на потребите-
лите за нелоялна търговс-
ка практика.ç

тока, но трябва да се зададе въп-
рос с какъв ток. "Ако моят ток е
да поддържам казино, не е необ-
ходимо да ми се помага, то е дос-
татъчно печелившо. 30% от хля-
ба в големите градове, това са
веригите, защо трябва да осво-
бождаваме вносните продукти от
ДДС?! По-добре това ДДС да се
събере и да се насочи към бъл-
гарския производител, за да има-
ме българско зърно, хляб. Трябва
да се направи диференциране
между хляб и хляб", коментира
още Боюклиев.

"Спекула няма, но има карте-
ли, държавни регулации, които
трябва да се използват, Агенция
за храните трябва да следи. В Пол-
ша, Румъния нещата са много ос-
три. Има групи, които трябва да
се подпомагат. Въпросът е, че из-
купната страна като е по-ниска
от производствената, ще ви про-
давам зърното и млякото, но ще
се замисля да продължа ли да хра-
ня животните с този скъп фураж,
дали да ги държа. Трябва да се
мисли в перспектива", категори-
чен бе специалистът.

"Внасяме зеленчуци, в също-
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П О К А Н А
На основание чл. 16 ал. 1 от Закона за кооперациите, чл. 23 от Устава на кооперацията и Решение

на УС по Протокол № 106 от 26.01.2023 година, Управителния съвет на ПК "Рила планина":
СВИКВА

Редовно годишно отчетно събрание на ПК "Рила планина" на 24.02.2023 година от 14.00 часа
в салона на Кооперацията в гр. Белица, ул. "Владимир Поптомов" № 74,

Административна сграда, етаж 3, при следния:
ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на нови член-кооператори. Прекратяване на членство в кооперацията.
2. Приемане отчет на Управителния съвет за дейността на кооперацията през 2022 година и
насоки за развитието й през 2023 година.
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Кооперацията и равносметката за загубата и
печалбата за 2022 година.
4. Приемане на заключение на Контролния съвет по отчета на Управителния съвет, Годишния
финансов отчет и доклада за контролната дейност през 2022 година.
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на Председателя на кооперацията,
членовете на Управителния съвет и Контролния съвет за дейността им през 2022 година.
6. Даване на пълномощия на Председателя и Управителния съвет на ПК "Рила планина" за
вземане на кредит при необходимост.
7. Упълномощаване на Председателя и членовете на Управителния съвет на Кооперацията за
вземане на решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти на Кооперацията и
вещни права върху тях.
8. Приемане на изменение и допълнение на Устава на ПК "Рила планина" гр. Белица.
9. Избор на пълномощници за Общото събрание на Областен кооперативен съюз гр. Благоевград.
Материалите за дневния ред са на разположение в търговската сграда на Кооперацията в гр. Белица,

ул. "Димо Хаджидимов" № 44 - офис помещение към КООП магазина
и могат да се ползват всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа.

Ако не се явят необходимият брой членове, събранието ще се проведе
съгласно чл. 17 ал. 2 от Закона за кооперациите.
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T
урска трагедия - са-
мо така може да се
опише случващото
се в Турция през
последните три дни.

Множество силни трусове,
като най-силният от тях с
магнитуд 7,8 по Рихтер, раз-
люляха районите в близост
до турско-сирийската грани-
ца. Първото земетресение
в понеделник е станало в
4.17 ч. местно време на дъл-
бочина около 18 км близо
до турския град Газиантеп,
в който живеят около два
милиона души.

"Мислехме, че е
апокалипсис"

Мащабът на трагедията:
350 км е дължината на раз-
ломните линии, 30 000 кв.
метра е засегнатото прост-
ранство, 13,5 милиона е на-
селението, което е засегна-
то. Десет са пострадалите
области.

Над 5900 сгради са били
изравнени със земята в ня-
колко града, включително
много многоетажни жилищ-
ни блокове, които са били
пълни със спящи жители,
когато е станало първото
земетресение, предава
Франс прес, позовавайки
се са турските спасителни
екипи.

"Мислехме, че това е
апокалипсис. За първи път
преживяваме подобно не-
що", сподели 23-годишната
репортерка Мелиса Сал-
ман, описвайки трагедията
в югоизточния турски град
Кахраманмараш. Хумани-
тарните власти съобщават,
че само в този район на
страната има повече от 2921
загинали. Това са мрачни-
те данни от сутринта на
вторник, 7 февруари.

Броят на жертвите, за
съжаление, ще се увелича-
ва. Световната здравна ор-
ганизация прогнозира, че те
могат да достигнат 20 хиля-
ди души.

Спасителните дейности
се затрудняват от сложна-
та метеорологична обста-
новка.

България втора
реагира на трагедията

"В Газиантеп имаме 3500
души, които са открити мър-
тви. 5900 сгради са напъл-
но сринати. Над 15 000 са
ранените до момента. Бо-
им се, че тези цифри ще
нараснат и с тревога очак-
ваме това. Мобилизирахме
всичките възможности. Тур-
ция е голяма и силна дър-
жава, имаме голям и висок
капацитет, но времето е
крайно неблагоприятно, из-
ключително тежки, зимни
условия. Много е голям маг-
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нитудът - две последовател-
ни земетресения със сила
над 7 по Рихтер. Имаме
нужда от подкрепа на меж-
дународната общност", за-
яви пред БНТ турският пос-
ланик у нас Н. Пр. Айлин
Секизкьок".

Тя благодари на българ-
ската държава, на българс-
кото правителство и на бъл-
гарския народ за искрена-
та подкрепа.

"Президентът на Бълга-
рия Румен Радев ми се оба-
ди в 6.00 часа сутринта и
каза, че се мобилизират
възможностите, подготвят се

разчиствания. На мястото
на трагедията работят спа-
сители от 40 държави, вклю-
чително от България.

Президентът Реджеп
Тайип Ердоган заяви, че то-
ва е най-силното земетре-
сение в страната от 1939 г.
насам. Той обяви национа-
лен траур за жертвите до
12 февруари включително.

Вицепрезидентът Фуат
Октай заяви, че повече от
8000 души са спасени в ре-
зултат на усилията за из-
дирване и спасяване след
силното земетресение в
различни региони. "Повече
от 8000 души бяха спасени
изпод развалините", каза
Октай пред репортери.

Той добави също, че вли-
зането на превозни средс-
тва в областите Хатай, Ках-
раманмараш и Адъяман е
преустановено за 48 часа,

с изключение на тези, кои-
то доставят стоки, свърза-
ни с бедствието.

"Хванати в капан"
Комбинация от фактори

направиха мощното земет-
ресение, което разтърси
Турция и Сирия, особено
смъртоносно. Между тях са
времето, местоположение-
то, сравнително спокойна-
та линия на разлома и сла-
бата конструкция на сруте-
ните сгради, твърдят екс-
перти. Друга причина е, че
то е станало в 04:17 ч. (01:17
ч. по Гринуич), което озна-
чава, че спящите хора са
били "хванати в капан, ко-
гато къщите им са се сру-
тили", казва пред АФП Ро-
джър Мюсън, почетен нау-
чен сътрудник в Британска-
та геоложка служба.

"Конструкцията на сгра-

дите също така не е била
"наистина адекватна за ра-
йон, който е податлив на
силни земетресения", каза
авторът на книгата "Земет-
ресение с милиони смърт-
ни случаи".

Това може да се дължи
отчасти на факта, че раз-
ломната линия, по която е
станало земетресението, е
била сравнително спокой-
на напоследък.

Повторение на
събитията от 1822 г.

Това земетресение е
"почти повторение" на земет-
ресението с магнитуд 7,4 по
Рихтер в същия район от 13
август 1822 г., казва Мюсън.
То е причинило "огромни ще-
ти, оставило е цели градове
в руини и десетки хиляди
жертви", казва той.

Последващите трусове
от това земетресение про-
дължават до юни следваща-
та година.

Епицентърът на земетре-
сението днес е бил на срав-
нително малка дълбочина от
около 17,9 км близо до тур-
ския град Газиантеп, в кой-
то живеят около два мили-
она души.

Причината за земетресе-
нието е, че Арабската тек-
тонска плоча се е придви-
жила на север и е "заоби-
колила Турция", каза Мюсън.
"Тъй като тя не може да се
движи плавно, тя се зак-
лещва", каза той. "Освобож-
даването на това движение
по разлома е това, което
предизвиква силно земет-
ресение като това, което
имахме днес".

Мюсън подчерта, че епи-
центърът на такова земет-
ресение не е толкова ва-
жен, колкото това колко да-
леч се простира разкъсва-
нето по протежение на раз-
ломната линия - в този слу-
чай около 100 км.

"Това означава, че в рам-
ките на 100 километра по
протежение на разлома зе-
метресението е на практи-
ка точно на върха на раз-
лома", казва той.

Турция се намира в ед-

на от най-активните зе-
метръсни зони в света.

Последният трус с маг-
нитуд 7,8 по Рихтер в стра-

ната е бил през 1939 г., ко-
гато в източната провин-

ция Ерзинджан загиват 33
000 души.

През 1999 г. турският
регион Дузче претърпява
земетресение с магнитуд
7,4 по Рихтер, при което
загинаха над 17 000 души.

военните самолети. Първа-
та държава след Азербай-
джан, която се задейства,
беше България, което е мно-
го важно за нас. Всички спа-
сителни екипи са в Турция.
От всички краища на стра-
ната получаваме информа-
ция в посолството, че се ор-
ганизират кампании. Скър-
бим много, но съм горда, че
съм посланик в една дър-
жава, която толкова много
обича Турция", каза посла-
ник Секизкьок.

Национален траур
до 12 февруари

Русия, ЕС и САЩ неза-
бавно изпратиха съболезно-
вания и предложения за по-
мощ. Страната се нуждае
от спасителни екипи в сил-
но засегнатите градски ра-
йони, където продължават
спасителните дейности и
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резидентът Реджеп
Тайип Ердоган обя-
ви, че концепцията
за "Столетието на
Турция " ще бъде

Ï
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осъществена заедно с мла-
дежите в страната.

Във видеообръщение по
време на церемонията по
закриването на зимните
лагери, организирани от
турското министерство на
младежта и спорта, Ердо-
ган подчертава, че единс-
твеното, което страната
очаква от новото поколе-
ние граждани, е доверие
в държавата, вяра в собс-

твените сили и съзнание,
че младите хора са част
от велика нация.

Зимните младежки лаге-
ри в 15 провинции на Тур-
ция бяха посветени на 15
различни теми - от архео-
логия до зимни спортове,
от цифрови комуникации
до изобразително изкуст-
во, от инженерство до пси-
хология и литература. "Вие
показахте на света пример
за солидарност, единство,
сплотеност и братство - де-
монстрирахте точно какви
трябва да бъдат младежи-
те от поколението на

TEKNOFEST. Вярвам, че
всеки от вас се е възпол-
звал продуктивно от тази
възможност, намерил е но-
ви приятели и е придобил
нови умения", каза той.

"През последните 20 го-
дини постигнахме огромни
и наистина исторически
успехи заедно с младите
хора. По същия начин, за-
едно с младите хора, при-
лагаме концепцията за
"Столетието на Турция". Ка-
то политик, който си сът-
рудничи с младежта от 40
години, съм наясно с по-
тенциала на младото по-

В основата на глобалната несп-
раведливост са колониалните поряд-
ки, установени от Запада. Това зая-
ви Фахреттин Алтун, ръководител на
службата за връзка на турската пре-
зидентска администрация, на сре-
ща с млади хора в Коджаели.

Според него светът се е сблъс-
квал с несправедливост както в
епохата на традиционните медии,
така и днес, в епохата на елект-
ронните медии. "За да обърне вни-
мание на съществуващата неспра-
ведливост, държавният глава на
Турция заяви, че един по-справед-
лив свят е възможен. Основната
грижа на нашия президент е да
обърне внимание на глобалната
несправедливост и да допринесе
за решаването на този проблем",
каза Алтун, цитиран от Анадолска-
та агенция.

Според турския политик зад

Турция зачита религиозните
права на всички хора и смята из-
гарянето на свещени книги за при-
митивно, което ни напомня за дей-
ствията на нацистите на Адолф
Хитлер. Особено тревожен е фак-
тът, че антиислямските действия
се санкционират от самите швед-
ски власти.

Председателят на Великото на-
ционално събрание (парламента)
на Турция Мустафа Шентоп заяви
това по време на кръгла маса с
редактори на Анадолската агенция.

Председателят на турския пар-
ламент обърна внимание и на про-
вокациите на поддръжници на те-
рористичната организация ПКК в
Стокхолм.

Той припомни, че ПКК е приз-
ната за терористична организа-
ция в много страни по света,
включително на ниво ЕС и НАТО,
но въпреки това шведските влас-
ти не предприемат никакви реал-
ни стъпки за борба с поддръжни-
ците на тази кървава структура.

Коментирайки позицията на Ан-
кара относно кандидатурата на
Швеция за членство в НАТО, Шен-
топ заяви: "Страна, която пренеб-
регва заплахите за сигурността на
потенциален съюзник в НАТО, Тур-
ция, не може да очаква подкре-

коление", продължи прези-
дентът.

Ердоган изрази увере-

ност, че младите хора ще
бъдат начело на новите
постижения на Турция.

Алтун: Причината за глобалната несправедливост е колониалният ред на Запада

несправедливостите в областта на
политиката, икономиката и култу-
рата стои колониалният ред, уста-
новен от западния свят. "Тази ос-
новна динамика е в основата на
глобалната несправедливост. В съ-
щото време друг задължителен ас-

пект, който допълва този процес,
е западната система от зависи-
мости. Колониалната система, из-
градена от Запада, не би могла и
не може да съществува без за-
падната система от зависимости.
С други думи, както актьорите, съз-
дали западната колониална сис-
тема, така и актьорите, които я
подкрепят, включително и в неза-
падния свят, който вижда в запад-
ничеството своя основна полити-
ческа мотивация, се въртят около
тази ос в зависимост от Запада",
заяви Алтун.

Същевременно ръководителят на
службата отбеляза позицията на
Турция, демонстрирана през пос-
ледните години. "Историята на Тур-
ция през последните години се със-
тои в това да се противопостави
на западния колониален ред, да го
надхвърли и да призове незапад-

ните общества да осъзнаят него-
вия провал", каза той.

Коментирайки събитията, настъ-
пили след широкото разпростра-
нение на интернет, Алтун казва, че
през този период е имало усеща-
не за голяма революция в комуни-
кацията.

Според него хората много бър-
зо започват да се променят, като
възприемат повече критична, от-
колкото оптимистична гледна точ-
ка. "Защо? Защото бързо видяхме,
че увеличаването на информация-
та води до друг проблем. Това е
както източникът на информация,
така и проблемът с достоверност-
та на информацията. Как да решим
този проблем? Навсякъде има ин-
формация. И така, коя информа-
ция е надеждна и на коя може да
се вярва? Сблъскваме се с липса-
та на критерии", добави Алтун.

Шентоп: Няма да подкрепим Швеция
за НАТО, ако не зачита интересите ни

пата на Анкара за присъединява-
не към Алианса".

Той подчерта, че Турция очак-
ва от Швеция да предприеме "не
думи, а конкретни стъпки" за ре-
шаване на проблемите на Турция
в областта на сигурността.

Мустафа Шентоп обърна вни-
мание и на постиженията на Тур-
ция през последните десетилетия,
като подчерта, че повишаването
на международния престиж на
страната е пряко свързано с по-
литиката на президента Реджеп
Тайип Ердоган.

Председателят на турския пар-
ламент съобщи, че кандидатурите
на президента Ердоган за Нобело-
вата награда за мир през 2022 г. са
постъпили от 11 държави по света.

"Президентът Ердоган заслужа-
ва Нобеловата награда за мир по-
вече от всеки друг", подчерта
Шентоп.

Турция е надежден маршрут
за енергийни доставки за ЕС

Турският министър на енергети-
ката и природните ресурси Фатих
Дьонмез заяви, че страната му е
най-надеждният маршрут за енер-
гийни доставки за страните от ЕС.
Анкара е готова за всякакви фор-
ми на партньорство и сътрудни-
чество в енергийния сектор.

Ръководителят на Министерст-
вото на енергетиката говори на
IX заседание на Консултативния
съвет за "Южния газов коридор"
в Баку, предаде Анадолската аген-
ция.

Министърът отбеляза, че Турция,
като страна, разположена на кръс-
топътя между Изтока и Запада, про-
дължава да играе ключова роля и
в енергийните проекти. "Сътрудни-
чеството и солидарността са уни-
кални инструменти, които можем
да използваме, за да укрепим енер-
гийната си сигурност и да пови-
шим благосъстоянието на страни-
те. Освен това не е лесно да се
преодоляват кризисни ситуации са-
мостоятелно, поради което сътруд-
ничеството е от съществено зна-
чение", каза той.

Кризите в областта на енерге-
тиката и климата изискват по-тяс-
но сътрудничество между страни-
те, каза той.

Турция ще продължи да подкре-

пя проекта "Южен газов коридор",
увери министърът.

Дьонмез обърна внимание на
значението на прехода към зеле-
на енергия. "Турция има електрое-
нергийни потоци с Азербайджан,
Грузия, България и Гърция и е го-
това да си сътрудничи в изпълне-
нието на нови проекти за зелена
енергия", заяви той.

Министърът говори за новия на-
ционален енергиен план, стратегия
и пътна карта на Турция за водо-
родните технологии.

Той заяви, че Турция се стреми
да увеличи дела на възобновяе-
мата енергия от 55% на 65%. "До
2035 г. Турция ще разполага с атом-
ни електроцентрали с инсталира-
на мощност от 7,2 гигавата", каза
Дьонмез.
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лед като шведското
правителство
позволи на Расмус
Палудан, ултрана-
ционалист, крайно-

десен екстремист и расис-
тки политик, да изгори
копие на Корана, свеще-
ната книга на исляма,
пред турското посолство в
Стокхолм, световното
обществено мнение започ-
на да обсъжда възхода на
антиислямизма на Запад,
и по-специално в Европа.

Тъй като извършването
на престъпления от омра-
за срещу мюсюлмани,
живеещи в западни дър-
жави, е част от ежедневи-
ето, очевидно е, че евро-
пейците не са си взели
поука от историята, тъй
като повтарят подобни
престъпления, които са
извършили срещу евреите
през първата половина на
20-и век, срещу мюсюлма-
ните. Изглежда, са забра-
вили престъплението
геноцид, извършено срещу
босненските мюсюлмани
през 90-те години на ХХ
век. Ако ставаше въпрос
за либерална демокрация
и принципа на свободата
на изразяване, същото
правителство, което
позволи на един расист
да изгори Корана, щеше
ли да позволи извършва-
нето на същото престъп-
ление от омраза срещу
други свещени книги?

С други думи, послед-
ното събитие показа, че
европейските правителст-
ва са чувствителни към
престъпленията, извърше-
ни срещу една религия, но
не и срещу друга. Нека не
забравяме, че престъпле-
нието от омраза си е
престъпление от омраза,
независимо дали е извър-
шено срещу мюсюлмани,
или евреи.

Тези засилващи се
антиислямски настроения
ще доведат до по-нататъш-
но отчуждаване и демони-
зиране на мюсюлманите,
тъй като ислямът и мю-
сюлманите са смятани за
изкупителни жертви от
европейците, особено
през последните две
десетилетия. С други
думи, европейските прави-
телства проправят пътя за
разпространението на
антиислямските настрое-
ния в цяла Европа. Опася-
вам се, че настоящата
политика на европейските
правителства ще продъл-
жи вече съществуващите
антиислямски и антимю-
сюлмански настроения в
Европа, което може да
доведе до масови убийст-
ва на континента.

Всеки разумен наблю-
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дател, академик или
политик лесно може да
види, че всички тези
антимюсюлмански полити-
ки са контрапродуктивни
за европейските държави.
На целия Eвропейски
континент живеят милиони
мюсюлмани. Днес повече
от 5 % от населението на
Европа са мюсюлмани.
Обикновено се твърди, че
броят на мюсюлманите,
живеещи в Европа, е
достигнал 70 милиона.
Освен това не всички
мюсюлмани, живеещи в
Европа, са нелегални
мигранти и не са хомоген-
ни.

Мюсюлмани в Европа
В Европа живеят най-

малко четири вида мю-
сюлмани. Първата група
са европейските мюсюл-
мани, които исторически
живеят на континента,
като албанци, босненци и
турци. Освен Турция, на
Eвропейския континент
има три държави с тради-
ционно мюсюлманско
мнозинство, а именно
Албания, Косово и Босна
и Херцеговина. Освен
това в някои европейски
държави живеят значител-
ни мюсюлмански малцинс-
тва. Например в европей-
ската част на Русия
живеят повече от 15
милиона мюсюлмани. По
подобен начин България,
Гърция и Северна Македо-
ния имат значителни
мюсюлмански малцинства.

Втората група европей-

ски мюсюлмани са кон-
вертираните мюсюлмани,
които са променили
системата си от вярвания
към исляма. Това са
първоначално белокожи и
синеоки европейци. Като
се има предвид непрекъс-
натото разпространение
на исляма на континента,
броят на конвертираните
европейски мюсюлмани
ще нараства още повече.

Третата група мюсюл-
мани са законните миг-
ранти, поканени главно от
европейските правителст-
ва, особено след разру-
шителната Втора световна
война. Европейски държа-
ви като Германия са
поискали от мюсюлмани,
т. е. от Турция, да работят
в различни сектори на
икономиката. С течение
на времето повечето от
тези законни мигранти са
натурализирани от евро-
пейските правителства. В
днешно време много от
тях активно участват във
вътрешната политика на
съответните европейски
държави като законодате-
ли. Много мюсюлмански
политици са избрани в
местните и националните
парламенти, а някои са
избрани в Европейския
парламент.

Последната и четвърта
група европейски мюсюл-
мани са нелегалните
мигранти от мюсюлманс-
ките страни от Близкия
изток, Южна Азия и
Африка. Мюсюлманите
напускат родните си

страни по различни
причини, най-важната от
които е провалът на
държавата и свързаната с
него политическа несигур-
ност. Една от причините,
поради които мюсюлмани-
те напускат домовете и
страните си и се насочват
към Европа, е интервенци-
онистката политика на
европейските правителст-
ва. Този момент беше
ясно подчертан от настоя-
щия италиански министър-
председател Джорджия
Мелони, когато тя разкри-
тикува френския прези-
дент Еманюл Макрон за
едностранната и интер-
венционистка политика на
страната му спрямо
африканските държави.
Мелони разкритикува
Франция, че се намесва
във вътрешната политика
на африканските държави
и предизвиква имиграция
към европейските държа-
ви, като Италия е една от
първите дестинации.

Като се имат предвид
тези факти, европейските
правителства нямат право
да отричат исляма и
мюсюлманите, тъй като те
вече са част от Европа.
Насърчаването на антиис-
лямизма и антимюсюл-
манските настроения е
контрапродуктивна поли-
тика, която ще навреди на
политическата стабилност
и социалната хармония в
европейските страни.
Второ, европейските
правителства трябва да
спрат да насърчават

населението си да напада
мюсюлманите и символи-
те на исляма. Мюсюлма-
ните вече са жертви на
насилие в цяла Европа.
Ежедневно ставаме свиде-
тели на насилствени
нападения срещу джамии
и мюсюлмани на целия
континент. Ето защо
отвратителното нападение
в Стокхолм не е изключе-
ние, а последният кръг от
една непрекъсната поре-
дица.

В този момент разум-
ните европейци, които
вярват в принципа на
мирното съжителство, са
отговорни да предупредят
своите правителства да се
откажат от антиислямска-
та и антимюсюлманската
си политика. Разумните и
отговорни европейски
политици трябва да пое-
мат отговорност за обръ-
щането на този опасен
процес. Европейските
правителства трябва да се
откажат от политиката на
наливане на бензин в
огъня в името на краткос-
рочни политически инте-
реси.

Мухиттин АТАМАН,

директор на отдел
"Външнополитически

изследвания" във фондация
СЕТА. Той е професор в

Катедрата по междуна-
родни отношения в Уни-
верситета за социални

науки в Анкара. Атаман е и
главен редактор на Insight
Turkey. Неговият анализ е

публикуван в "Дейли Сабах".
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Í
е е тайна, че някои
западни правителст-
ва са недоволни от
автономната външна
политика на Анкара

през последните години, по-
ради което някои от тях пос-
тавят под въпрос членство-
то на Турция в НАТО и ней-
ните политики.

Расмус Палудан, датски
крайнодесен екстремист и
расистки политик, безсрам-
но изгори копие на Кора-
на, свещената книга на ис-
ляма, за да подхрани мно-
гостранния дебат на тема
"Ислямофобия, Западът и
Турция".

Позволете ми да започ-
на с това, че шведските
власти нарушиха няколко
конвенции на ООН и на Съ-
вета на Европа, като поз-
волиха да бъде извършено
престъпление от омраза в
близост до турското посол-
ство в Стокхолм. Това дея-
ние няма нищо общо с де-
мокрацията или свободите
и насърчава ислямофобия-
та, която през последните
години трансформира евро-
пейския политически мейн-
стрийм. Всъщност два дни
след първоначалното напа-
дение един нидерландски
крайнодесен политик също
изгори Корана. Тези съби-
тия показват, че ислямофо-
бията подкопава европейс-
ката сигурност и вътрешния
мир. Европейските държав-
ници трябваше да се разг-
раничат от проблематичния
подход на Швеция - както
направиха Турция и други
мюсюлмански държави. То-
ва зловещо мълчание е за-
дължително за цяла Евро-
па. За щастие, Йоханес Бах-
рке, говорител на Европей-
ската комисия, призова
шведските власти да пред-
приемат действия, като за-
яви, че в Европейския съ-
юз няма място за расизъм,
ксенофобия или омраза на
расова или религиозна ос-
нова. Това предупреждение
не бива да остава без пос-
ледствия.

Швеция: сърцето на
скандала

След като не успя да ек-
страдира терористичната
група на гюленистите (FETО)
и терористите от ПКК в Тур-
ция, въпреки че пое този ан-
гажимент в рамките на
"тристранния меморандум" в
Мадрид, Швеция позволи да
се разиграе акт на прово-
кация в близост до турско-
то посолство. Западните ме-
дии твърдят, че по този на-
чин страната е "изложила на
риск" членството си в НА-
ТО. Турските информацион-
ни агенции също коменти-
раха, че Швеция, която през
януари разреши на члено-
вете на ПКК да протести-

рат, всъщност не иска да се
присъедини към алианса.
Остава неясно кой е подст-
рекавал крайнодесните дви-
жения или ПКК. И все пак
шведските власти са извес-
тни на всички. Нека се отър-
вем от някои лековерни хо-
ра, които твърдят, че турс-
кото правителство има пол-
за от подобни безсрамни
действия, за да определим
четири основни последици:

1. Европейските прави-
телства играят роля в раз-
пространението на престъп-
ленията от омраза срещу
мюсюлманите.

2. Подобни събития под-
хранват антизападния дух
сред мюсюлманите.

3. По-вероятно е Турция
да наложи вето на членст-
вото на Швеция в НАТО за-
ради неспазването на трис-
транния меморандум от
страна на тази държава.

4. В същото време някои
поставят под въпрос член-
ството на Турция в НАТО и
политиката на страната.

Тези събития предоста-
вят допълнителна риторич-
на амуниция на западните
медии, които обвиняват
президента Реджеп Тайип
Ердоган, че е довел Турция
до "ръба на катастрофата"
преди изборите тази годи-
на.

Западът е недоволен
от автономията на
Турция

Не е тайна, че някои за-
падни правителства са не-
доволни от автономната
турска външна политика
през последните години. Ан-
кара рискува да създаде
напрежение с Вашингтон и
Брюксел, за да защити на-
ционалните си интереси. Тя
също така развива ориги-
нални политики спрямо Си-
рия, Либия, Карабах, Източ-
ното Средиземноморие и
Егейско море, за да гаран-
тира сигурността си и да за-
щити правата си. В същото
време страната издига от-

ношенията си с Русия на но-
во ниво, тъй като това ма-
хало се люшка между кон-
куренцията и сътрудничес-
твото. Опитите на Турция да
разнообрази и задълбочи
отношенията си с Русия не
накърняват интересите на
НАТО. По-конкретно, Анка-
ра не се противопоставя на
приемането на Швеция и
Финландия.

Тя обаче очаква тези
държави да спазват трист-
ранния меморандум. В свет-
лината на техния неуспех да
спазят обещанията си и на
настоящия подход на Шве-
ция, твърдението, че Турция
на Ердоган блокира разши-
ряването на НАТО, е напъл-
но безсмислено. Всъщност
Швеция би била отговорна
за подкопаването на НАТО,
ако забавянето на разши-
ряването на алианса озна-
чава да го отслаби. В края
на краищата никой съюзник
на НАТО не е в състояние
да твърди, че борбата с
тероризма не е важна.

Провалените политики
на Съединените щати и Ев-
ропейския съюз спрямо
Сирия, ПКК и FETО са сред
основните причини, пора-
ди които Турция се нуждае
от отношения с Русия на
ново ниво. Днес западни-
те медии изпадат в проти-
воречие: те признават, че
Ердоган се е възползвал от
възможностите на между-
народната арена след рус-
ката инвазия в Украйна и
е набрал сила на Балкани-
те, Черно море, Кавказ,
Централна Азия и Африка.
В същото време обаче кри-
тикуват турския президент
за това, че е оказал влия-
ние в рамките на Западния
съюз.

Под ръководството на
Ердоган Турция излезе из-
вън рамките на традици-
онното си геополитическо
значение като място за
среща на континентите.
Страната е сред възходя-
щите световни сили бла-
годарение на новите си на-
чинания в областта на
енергетиката и логистика-
та, на окуражената си от-
бранителна индустрия, на
военното си присъствие в
целия регион и на нивото
на дипломатическата си
активност. Това, което на-
истина е важно, е да се
признае тази оригинал-
ност, като същевременно
се запази част от Запад-
ния съюз.

Бурханетин ДУРАН,

главен координатор на
фондация SETA и професор
в Университета за социал-
ни науки в Анкара. Той е и
член на Съвета за сигур-
ност и външна политика

към турското президент-

ство. Неговият анализ е
публикуван в "Дейли Сабах".

Премиерите на Финландия и Швеция Сана Марин и Улф Кристерсон искат техните страни заедно да влязат в НАТО

:

:
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рез зимата хората в
Турция обичат да се
сгряват с любимите
си уютни храни ,
сред които класи-

чески са турските пълнени
кнедли, наричани мантъ, и
ръчно изработените мака-
рони ерище. Макар че тези
ястия определено се консу-
мират и през цялата годи-
на, фактът, че са по-богати
и тежки поради това, че в
основата им стои богато на
въглехидрати тесто, ги пра-
ви особено привлекателни,
когато енергията е малко.
И двете са чудесно заси-
щащи и достойни за консу-
мация ястия. Те се консу-
мират в домове и ресторан-
ти, които се занимават са-
мо с тях, което ги прави по-
малко разпространени сред
най-известните турски яс-
тия, с които чужденците са
по-запознати.

Турски кнедли
Мантъ се отнася до

кнедли, които носят много
подобни имена и се кон-
сумират в Централна Азия.
В Турция мантъ се предла-
га в много различни раз-
мери, но класическите тур-
ски кнедли представлява
обвита в тесто торбичка с
размер на приблизително
орех, в която се слагат за-
душено и подправено
смляно агнешко месо и
лук, които след това се
сваряват. Кнедлите се под-
насят със заливка от ки-
село мляко, подправено с
чесън, и разтопено масло
с червен пипер на прах.
Понякога вместо маслото,
подправено с пипер от
Алепо, което се залива от-
горе, върху чесновото ки-
село мляко може да се из-
лее и лъжица богат сос от
домати и червен пипер. В
много случаи, когато кон-
сумирате мантъ в ресто-
ранти, посетителите биват
питани дали искат кисело-
то мляко да бъде смесено
с чесън и дали предпочи-
тат масления сос или со-
са от доматено пюре, с
който да се заливат кнед-
лите. Мантъ се сервира и
заедно с подправките -
люспи от червен пипер,
смлян сумак и сушена мен-
та, които хората поръсват
отгоре в зависимост от
личните си предпочитания.

Това е най-разпростра-
неният начин за консума-
ция на мантъ, но има мно-
го различни варианти, кои-
то са още по-привлекател-
ни. Кайсери е област, чие-
то име се е превърнало в
синоним на мантъ, а техни-
ят стил на приготвяне на
кнедли е миниатюрна вер-
сия. Кайсери мантъ е кул-
турна запазена марка на
региона и се твърди, че

именно оттук популярност-
та на кнедлите се е разп-
ространила в други райони
на Анадола. Съществуват и
36 различни варианта на
кнедли, които могат да бъ-
дат приписани на Кайсери.

Класическият вариант
на кнедлите е варен, но
турските мантъ могат да бъ-
дат печени и пържени, как-
то и да се сервират с раз-
лични плънки и в различ-
ни форми и размери. Въп-
реки това Kayseri Tepsi
Mants, наричан още Sini
Mants, със сигурност е най-
пищният. При приготвяне-
то на този продукт малки-
те кнедли се подреждат в
кръг върху тава с открити
джобове с плънка и се за-
ливат със сос от доматено
пюре, след което се пекат.
В супермаркетите поняко-

га се предлагат кръгли та-
вички с този вид мантъ.

Всъщност готовите ман-
тъ могат да бъдат закупе-
ни от много фермерски па-
зари и в идеалния случай
от магазини за колбаси или
деликатеси, където се про-
дават и пресни, и ръчно из-
работени. Понякога ман-
джите се съхраняват в от-
делна витрина и можете да
напълните торбичките с
колкото искате. В много
магазини се предлагат и
миниатюрни манджи, кои-
то са пълни със соя и сле-
дователно са вегетарианс-
ки.

Макар че има редица
традиционни регионални ве-
гетариански варианти на
кнедли, все повече ресто-
ранти, които се грижат за
мантите, добавят варианти

като спанак и сирене и ва-
рианти с картофена плън-
ка. Но Хингел мантъ са по-
големи и с по-плоска фор-
ма кнедли, които се нари-
чат още Черкез мантъ (чер-
кезки кнедли) и Синоп ман-
тъ. Този конкретен вид, ма-
кар че може да има и ва-
рианти с месна плънка,
всъщност е известен като
вариант на мантъ с карто-
фена плънка.

Бодрум мантъ се отнася
за кнедли, които се пържат
в масло, а не се варят. Все
още покрити с характерно-
то чесново кисело мляко и
пиперливо масло, пържени-
те мантъ в стил Хингел са
просто божествени. Други
интересни вариации на
mant включват приготвяне-
то на кнедли с нахут в Нев-
шехир, които понякога до-
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ри не са кнедли, тъй като
традицията е плънката да
се слага върху лист тесто,
който след това се навива
на руло и се нарязва на
хапки. Кападокийските ман-
тъ са триъгълни кнедли, пъл-
нени със сирене, а Болу
мантъ са пълнени с гъби.

Ръчно навити,
нарязани юфка

Докато мантите може да
изглеждат с безкрайни ва-
риации в приготвянето си,
ерище, традиционната ръч-
но изработена юфка в Тур-
ция, е запазила предимно
класическата си форма и
размер. Подобно на мантъ,
тестото за ерище се при-
готвя от брашно, яйца, сол
и вода. Тестото се разточ-
ва на тънки листове, след
което се нарязва на филий-
ки с ширина около половин
сантиметър, които се наряз-
ват на парчета и се изсу-
шават. Макар че този вид
юфка трудно може да се на-
мери сервирана в ресто-
рантите, тя е основна хра-
на за много турски домо-
ве, които са приготвили и
заредили килера си с тази
паста или купуват торбич-
ки с нея от местни домаки-
ни, които продават продук-
тите си на фермерските па-
зари. Докато манджите
обикновено са с разточи-
телни плънки и се заливат
с пикантен чеснов сос от
кисело мляко и домати или
с пиперливо масло, ерище
се сервират изненадващо
обикновени. Всъщност со-
сът за тях обикновено е
просто масло със счукани
орехи и понякога с натро-
шено сирене отгоре.

Мантъ

Ерище
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оявата на турското
кафе, което носи
името си от метода
на приготвяне,
изобретен от тур-

сервирането на вода с
кафето е да изпием
водата преди кафето, да
елиминираме всички
други вкусове в устата си
и да усетим максимално
вкуса и аромата на
кафето.

Турски сладости се
сервират от време на
време заедно с кафето.
Пак според един слух, ако
гостът ги хапне, след като

ла сол вместо захар. При
уговорените бракове
булката и младоженецът,
които никога преди това
не са се виждали, се
виждат за първи път в
този ден. Ако бъдещата
булка харесва младожене-
ца, тя добавя захар в
кафето му, а ако не го
харесва, добавя сол.

Днес тази традиция
продължава, но тъй като

ка, 5 декември, се отбе-
лязва всяка година като
"Световен ден на турското
кафе".

След всички тези
слухове е необходимо да
се споменат някои научни
факти за турското кафе.

Турското кафе има
много ползи за здравето,
когато се консумира
правилно. Твърди се, че
то влияе положително
върху холестерола, кръв-
ната захар, храносмила-
нето и кръвното наляга-
не. Както прекаленото
количество от всяко
нещо е вредно, така и
прекалената му консума-
ция може да причини
стомашни болки и безсъ-
ние. Затова е полезно да
се консумира в умерени
количества.

Казва се, че доброто
турско кафе трябва да се
приготвя със студена
вода. За да остане кафето
дълго време горещо,
трябва да има пяна.
Разбира се, има и трико-
ве за приготвянето му с
пяна. Ако кипнете кафето
прекалено много, пяната
ще изчезне. Освен това,
преди да излеете цялото
кафе, трябва да разделите
пяната в чашите, така че
пяната да е мека и кади-
фена за всички.

Винаги има причина да
се пие кафе в Турция.
Понякога то съпровожда
разговора на приятели,
които се срещат след
дълго време, понякога
отпуска хората след
натоварен ден, понякога
споделя проблемите ви
или споделя радостта ви,
понякога е най-запомня-
щото се угощение, което
предлагате на най-специ-
алните си гости, а кафето
е задължително след
вкусна храна. Без значе-
ние какво е то, сладко
или не, то винаги е вкус-
но, а турското кафе е
уникално за всеки мо-
мент.

Òàéíèòå íà òóðñêîòî êàôå
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ците, съвпада с османс-
кия период. Разпростране-
нието на кафето по света
се случва след този пе-
риод. Европейците също
научават за кафето от
османците и го пренасят в
Америка. По тази причина
еквивалентът на думата
кафе на много езици е
много близък до "кахве".
Холандските търговци въ-
веждат кафето като "кофи"
и го разпространяват по
целия свят. На английски
език то се изразява като
coffee, а на френски -
като cafè, като всички
тези думи произлизат от
арабската "kahva".

По време на османския
период първите кафеени
зърна са донесени в
Истанбул от йеменския
губернатор Йоздемир
паша. Кафеените зърна,
донесени, за да бъдат
открити от Османската
династия, са били пригот-
вяни в кани и чаши и в
тях също са се пиели.
Така се появява известна-
та форма на приготвяне
на турско кафе, която се
е запазила и до днес,
устоявайки на годините.
Техниката на готвене е
най-отличителната черта
на турското кафе, която го
прави различно от другите
кафета. За приготвянето
на вкусно турско кафе е
необходимо добре изпече-
но и много фино смляно
кафе. Приготвеното в
кафеварка кафе се серви-
ра без филтриране, като
утайката е част от него.
Утайката сама потъва на
дъното на чашата, без да
е необходимо да я филт-
рирате. Един от най-
важните детайли при
приготвянето на турско
кафе е пяната. Колкото
повече пяна има върху
турското кафе, толкова
по-добре. Освен че осигу-
рява чудесна визуална
визия на представянето
на кафето, пяната също
така гарантира, че кафето
остава горещо за дълго
време.

Турското кафе се
сервира в малки чаши
като еспресото, но в
някои отношения се
различава от еспресото.
Желателно е да си помог-
нете с чаши за турско
кафе с обем от 60 мили-
литра до 120 милилитра.

Докато при еспресото
се предпочитат чаши с
дебели стени, при турско-
то кафе се предпочитат
чаши с тънки стени.
Въпреки използването на
тънкостенна чаша кафето
не се охлажда бързо.
Освен това този тип чаши
охлаждат кафето по-бавно
и то остава с подходяща
за пиене температура,
докато утайката се утаи

на дъното. От друга стра-
на, еспресото се пие
в дебелостенни чаши,
които могат бързо да
понижат температурата,
тъй като то не е смляно
кафе и трябва да се
консумира в момента на
приготвянето му.

Ако някой ви предложи
кафе, бъдете готови,
защото преди кафето ще
ви попитат: "Как бихте
искали кафето си?" Не се
притеснявайте; отговорът
на този въпрос е ясен.
Имате три възможности:
неподсладено ("sade"), с
умерено количество захар
("orta s,ekerli") или сладко
("s,ekerli"). Наскоро към
тези отговори беше доба-
вен нов: с малко захар
("az s, ekerli"). Вашият
отговор зависи от това
колко захар искате да
бъде добавена в кафето
ви. След това идват
кафетата с пяна.

Когато количеството
захар във всяка чаша е
различно, кафето трябва
да се приготви отделно за
всеки човек, защото
захарта не се добавя в
турското кафе впоследст-
вие. Кафето, водата и
желаното количество
захар се смесват и се
приготвят заедно. Въпреки
всички трудности ви
препоръчвам никога да не

се отказвате от избора
си, защото всеки има
неизменен стил на пригот-
вяне на кафе.

Турското кафе се
сервира заедно с вода в
малка чаша. Според един
слух това е най-учтивият
начин да попиташ госта
дали е гладен. Ако гостът
изпие водата преди кафе-
то, значи е гладен и
първо се сервира храна-
та. Ако първо изпие
кафето, това означава, че
има пълен стомах и е
решил да се наслади на
отлично пенесто турско
кафе върху него.

Според някои целта на

изпие кафето си, той е
доволен от домакина си.
Ако не ги изяде, изобщо
не е доволен от домакина.

Искането на ръката на
момиче за брак в Турция
почти винаги е церемония,
на която се сервира кафе.
Това дори може да се
нарече ритуал. Преди
сватбата бъдещият младо-
женец и семейството му
идват в дома на булката и
искат съгласието на
бащата. При тази церемо-
ния се сервира кафе,
което е традиционен акт.
Понякога в отминалите
времена в кафето на
младоженеца се е добавя-

уговорените бракове вече
не са норма, ритуалът
продължава като доброна-
мерена шега. Бъдещите
булки добавят сол в
кафето на младоженеца, а
той пие това неприятно на
вкус кафе в името на
любовта.

Знаете ли, че турското
кафе и неговите многоб-
ройни традиции, култура
сама по себе си, за която
има толкова много исто-
рии и разкази, е включе-
но в Представителния
списък на нематериалното
културно наследство на
ЮНЕСКО? Годишнината от
включването му в списъ-
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Î
т древни времена
насам медът се при-
ема като един от
най-ценните храни-
телни продукти на

Приложението „Турция днес“ използва следните информационни източници: БТА, Анадолска агенция - АА, ТРТ, в. „Миллиет“ и в. „Хюриет“

света. Турция е сред най-
големите производители
на мед в света. Важна част
от този мед се добива в
югозападния окръг Мугла
и в съседните окръзи.

Меката и влажна зима,
характерна за Егейското
крайбрежие на Мугла, пред-
лага на пчеларите неогра-
ничен запас от цветя през
цялата година. Обширните
овощни градини, състоящи
се от цитрусови и бадемо-
ви дървета, също доприна-
сят за развитието на пче-
ларството в региона. Друго
природно богатство на ре-

гиона е амбровото дърво,
известно още като лешни-
ков бор или просто сладка
дъвка. Прашецът на анадол-
ската сладка дъвка
(Liquidambar orientalis), коя-
то е ендемичен дървесен
вид и расте в района на
Мугла, е изключително це-

нен със своите антисептич-
ни свойства. Поради об-
ширните борови гори в ра-
йона, основният пчелен
продукт, който се произ-
вежда в Мугла, е мановият
мед от бор. Производство-
то на мед в района около
Мугла е толкова старо, кол-

кото и историята на града.
Мановият мед от бор е

уникален мед, който пче-
лите произвеждат не от
цветния нектар, а от ма-
новия сок, отделян от на-
секомо (Marchalina helle-
nica Genn.), което живеят
в някои видове борови
дървета, характерни за
средиземноморския кли-
мат. Тези насекоми се хра-
нят със соковете в листа-
та или пъпките на дърве-
тата и в резултат на хра-
носмилането, отделят още
по-сладка течност, нарече-
на мана или медена роса,
от където идва и името на
меда. Пчелите събират ма-
ната и от нея правят мед.
Това насекомо, чиято ро-
дина е Турция, живее са-

мо в турския бор (Pinus
brutia Ten) и алепския бор
(Pinus halepensis).

Почти целият мед изна-
сян от Турция, е манов мед.
В сравнение с други видо-
ве мед, той е по-богат на
витамини и минерали от
нектарния. Използва се
предимно с терапевтични
цели, но има  приложение
също и в медицината и хра-
нително-вкусовата промиш-
леност, тъй като кристали-
зацията му протича бавно.

Основните микронутри-
енти, установени в тъмния
по цвят манов мед на Муг-
ла, са желязо, манган и
цинк. Проучванията показ-
ват също, че той има си-
лен антибактериален
ефект.

Районът Милас, в Егейското
крайбрежие на окръг Мугла, има
специфичен средиземноморски
климат и земите са покрити със
средиземноморска растителност,
като един от отличителните еле-
менти на средиземноморската
растителност е маслиновото дър-
во. Когато се заговори за Ми-
лас, не може да не се спре вни-
манието ни върху маслините.
Първите доказателства за разп-
ространението на маслиновото
дърво в средиземноморския ба-
сейн и в Милас, който е един от
най-важните центрове за култи-
виране на маслини и производ-
ство на зехтин в Егейския реги-
он и Турция, датират от праисто-
рически времена. От най-древни
времена до наши дни маслините
са основен източник на доходи
за домакинствата в Милас.

Вековните маслинови горич-
ки в района, които през различ-
ните исторически периоди са би-
ли унищожавани от нашествени-
ците, са претърпели големи ще-
ти така също и по време на вой-
ните. Говори се, че ако в мина-
лото маслиновите дървета в ре-
гиона не са били унищожавани,
броят на маслиновите дървета в

Бастуните "Адилджеваз" носят името на едноименна-
та община в окръг Битлис, намираща се на брега на
езерото Ван в Източен Анадол на Турция. Те бяха вклю-
чени в географски регистрираните продукти на Турция
през 2019 година по инициативата на Асоциация на села-
та на Адилджеваз.

Бастуните "Адилджеваз" се изработват от орехови дър-
вета в два варианта: за ежедневната употреба на въз-
растните хора и за туристически цели. Уникалните шар-
ки върху бастуна са повлияни от урартски, селджукски и
османски мотиви, открити в историческите сгради. При
бастуните "Адилджеваз" се използват над двадесет и пет
мотива на традиционните изкуства Ебру, Тезхип и мини-
атюрното изкуство с помощта на техники като дърворез-
ба, рисуване и изгаряне. Бастуните за ежедневна упот-
реба на Адилджеваз, които са изцяло ръчна изработка,
се произвеждат достатъчно масивни, за да могат да из-
държат на тежестта на човешкото тяло, докато тези за
туристически цели са по-фини и със специален дизайн.

Култивирането на маслинови дървета в Милас
води своето начало от хиляди години

Милас днес би бил двойно или
тройно повече. Диворастящите
маслинови дръвчета, които мес-
тното население нарича "дели-
дже", се използват като подлож-
ки за присаждане, за да се за-
пази автентичността на сорта в
продължение на много години.

Присадените фиданки се ос-
тавят да растат в маслиновите
горички по планините и хълмо-
вете, където се намират или пък
се транспортират и се засаждат
в маслиновите градини. Тази тра-
диция продължава така през ця-
лата човешка история.

Най-разпространеният сорт в
маслиновите горички на Милас е

"Мемеджик", който има малки кръг-
ли плодове с наситен вкус. Тъй ка-
то маслиновите горички растат
обикновено по каменисти хълмо-
ве и стръмни склонове, напоява-
нето им е невъзможно. Поради тази
причина маслините се подхранват
от дъждовните води или подпоч-
вените води, до които корените им
достигнат. Това намалява киселин-
ността на маслините и в същото
време подобрява техния вкус. Ре-
путацията на зехтина, произвеж-
дан в Милас, идва от най-разп-
ространения в района сорт "Ме-
меджик", който от древни време-
на насам е известен с високите
си вкусови качества.

Вълци се разхождат из горите
в близост до мегаполиса Истанбул,
което е чудесна новина според ек-
спертите, които твърдят, че оцеля-
ването на дивите животни е от съ-
ществено значение за поддържа-
нето на екологичното равновесие
в региона.

Ахмет Емре Кютюкчю, ветерина-
рен лекар специалист, работещ във
Фондацията за опазване на дивата
природа, заяви пред Анадолската
агенция: "Съществуването на вълка,
фактът, че се намира близо до го-
лям мегаполис като Истанбул, е го-
ляма благословия. В тази географс-

Бастуните „Адилджеваз“

Вълци се разхождат край Истанбул
ка област няма хищник, който да пре-
възхожда вълка. Затова и вълкът иг-
рае жизненоважна роля за поддър-
жането на равновесието там".

В момента жизненото простран-
ство на вълците е станало толкова
тясно, че те са достигнали грани-
ците на града. Понякога те изпол-
зват градовете като коридори. Мо-
гат да преминат през града, кога-
то преминават към друга жизнена
среда. Обикновено могат да пре-
минат през града през нощта към
друго жизнено пространство, кое-
то е добро за тях.

Вълците предотвратяват разп-

ространението на много инфекци-
озни болести сред животните. "Съ-
ществуването на вълците, намира-
щи се в близост до гигантски ме-
гаполис като Истанбул, е голяма
благословия, тъй като те са защи-
тен вид в много части на света.
Освен това дивите животни, които
се появяват на границата на гра-
да, не застрашават хората, а вълк
или койот много рядко нападат хо-
ра", заяви Кютюкчю.

Подчертавайки, че при среща с
диви животни трябва да се избяг-
ва провокативното и обезпокоител-
но поведение, той заяви, че е труд-
но хората да видят вълци, а тези,
които видят вълк, трябва да се чув-
стват щастливци.
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Украйна
очаква нова руска офанзива в
източната част на страната.
Според украинския губернатор
на Луганска област Серхий Хай-
дай Русия изпраща подкрепле-
ния в Източна Украйна, където
се водят позиционни битки от
месеци. "Русия струпва все по-
вече боеприпаси. Вече не сме
подложени на денонощен об-
стрел. Постепенно започват да
пестят, подготвят се за пълно-
мащабно настъпление", каза
Хайдай пред украинска теле-
визия. Той предположи, че рус-
ката офанзива може да започ-
не до дни, като не изключи
Москва да използва предстоя-
щата годишнина от руското
нахлуване на 24 февруари. Го-
ворителят на украинското Юж-
но оперативно командване На-
талия Хуменюк отбеляза, че
руските сили вероятно се кон-
центрират върху започване на
настъпателни операции на из-
ток, а не в Южна Украйна.

Ескадреният миноносец
на САЩ Nitze се е появил в
Черно море - това се случва
за пръв път от началото на
войната в Украйна. Корабът
навлязъл в региона и е посе-
тил турската военна база Гьол-
чук на Мраморно море на 3
януари, което бе потвърдено
от командването на Шести
американски флот в Туитър.
Отбелязва се, че последният
американски военен кораб е
бил в региона на Черно море
през декември 2021 г.

Британският премиер
Риши Сунак извърши проме-
ни в кабинета и преструкту-
рира някои от министерства-
та. Част от промените бяха на-
ложителни, след като Риши Су-
нак уволни по-рано председа-
теля на Консервативната пар-
тия Надим Захауи за наруше-
ния на министерския кодекс.
Неговото място сега ще зае-
ме Грег Хандс. Останалите про-
мени обаче са продуктувани
от желанието на премиера за
нов механизъм на правителс-
твото. Той иска да даде прио-
ритет на неща като енергий-
ната сигурност, за което го-
вори вече от месеци. Личи си
също, че той поставя акцент
върху науката и технологиите,
които могат да се окажат из-
ключително важни за иконо-
миката. За целта той префор-
матира някои министерства.

Депутатът
на Социалистическата партия
на Сърбия Звонимир Стевич
подаде оставката, след като бе-
ше заснет да гледа филм за
възрастни на мобилния си те-
лефон по време на специал-
ното парламентарно заседание
за Косово, предаде белградс-
ката агенция Бета. Миналата
седмица сръбският парламент
заседава по предложение на
сръбското правителство, като
единствената точка в дневния
ред беше докладът на прави-
телствената Служба за Косово
за преговорите с Прищина. По-
късно в социалните мрежи се
появи видео, на което се виж-
да как депутат гледа клип със
сексуално съдържание по вре-
ме на заседанието. Стевич е
член на парламентарната ко-
мисия за Косово.

Турският президент Ре-
джеп Ердоган обяви триме-
сечно извънредно положе-
ние в десет региона, засег-
нати от мощното земетресе-
ние, което взе хиляди жерт-
ви, съобщи Анадолската аген-
ция, предаде БНР. Президен-
тът обяви национален траур
до 12 февруари.

На пресконференция
вчера преди обяд Ердоган
съобщи, че досега са регис-
трирани 3549 смъртни слу-
чая и 22 168 ранени. "Изп-
равени сме пред една от
най-големите катастрофи не
само в историята на наша-
та република, но и в наша-
та география и в света. Има-
ме 3549 загинали и 22 168
ранени. Най-голямата ни уте-
ха е, че досега повече от
8000 наши граждани са спа-
сени от развалините", доба-
ви той.

Досега в региона са из-
пратени 54 000 палатки, 102
000 легла и други стоки от
първа необходимост, допъл-
ни Ердоган. "На първо мяс-
то, отпуснахме 100 млрд. ли-
ри на нашите институции за
спешна помощ и подкрепа",
продължи той. "В момента
в района на катастрофата
работят 53 317 души от из-
дирвателно-спасителния и
помощния персонал. Броят
им се увеличава с всеки из-
минал час с екипи от Тур-
ция и чужбина. В допълне-
ние към хилядите специали-
зирани служители, нашата
жандармерия дежури в ра-
йона на бедствието с 54 то-
варни самолета, а команд-
ването на бреговата охрана
дежури със свои 10 кораба
и лодки", каза Ердоган. "В
региона са прехвърлени бли-
зо 1000 линейки и 5000 ду-
ши здравен персонал в 2 са-
молета линейки." Президен-
тът заяви още: "Образова-
нието е преустановено до 13
февруари в училищата в ця-
лата страна и до 20 февруа-
ри в училищата в района на
бедствието."  Ердоган зая-
ви още, че се планира да
бъдат отворени хотелите в
района на Анталия, където

временно да бъдат настане-
ни хора, засегнати от тру-
совете.

Предполагаме, че от зе-
метресенията в Югоизточна
Турция и Северна Сирия са
засегнати около 23 млн. ду-
ши, заяви вчера Световната
здравна организация (СЗО).

Общото между земетресенията в Турция и Вранча е, че не могат да
бъдат предвидени, заяви за телевизия "Дижди 24" специалистът Мир-
ча Радулян от Националния институт по геофизика в Румъния. Като
основна разлика той посочва, че трусовете в Турция са били на по-
върхността, а тези в сеизмичната зона Вранча са дълбоки. "Оттук и
мащабът на разрушенията, който е много по-голям при повърхностни-
те земетресения. Дълбоките имат по-малък ефект, но на по-далечни

разстояния, уточнява експертът. По думите му в момента Румъния е в
период на сеизмично затишие. "Вранча има по-спокойни периоди,
които могат да достигнат няколко десетилетия, но и активни, в които
се случват големи земетресения. Такова голямо земетресение със си-
гурност ще се случи, но да се прогнозира е много трудно. Досега
статистиката показва, че на век обикновено се случват около две до
три земетресения с магнитуд над 7", коментира Мирча Радулян.

Броят на жертвите надхвър-
ли 5000. СЗО обеща дългос-
рочно съдействие, след ка-
то изпрати спешна помощ на
пострадалия от трусовете ре-
гион, предаде БНР.

Сирийският Червен полу-
месец изрази готовност да
предостави помощ на всич-

27 спасително-издирвателни екипа от страни от ЕС са мобили-
зирани за участие в издирвателните операции в Турция, съобщи
еврокомисарят по управление на кризите Янез Ленарчич. Екипите
са от 19 различни страни, в това число и страни, които са със
статут на кандидати за членство като Черна гора и Албания. Те са
съставени от 1150 спасители и 70 спасителни кучета. Руски спаси-
телни екипи от Министерството на извънредните  ситуации бяха
изпратени в Сирия.

Русия прати и 300 от позиционираните в страната руски воен-
нослужещи да помагат в разчистването на отломките и да търсят
евентуални оцелели. Руската армия обособи и пунктове за раздава-
не на хуманитарна помощ. Русия предложи и помощ на Турция,
която бе приета. САЩ вече изпрати първи спасителни екипи в Тур-
ция, включващи близо 100 пожарникари от района на Лос Андже-
лис, както и инженери, заедно с 6 обучени кучета. Израелската
армия изпрати спасително-издирвателен екип от 150 души, инжене-
ри, медици и други хуманитарни работници в Турция. Израелският
премиер Бенямин Нетаняху одобри изпращането на помощ и за
Сирия. Великобритания изпрати 76 спасители с оборудване и обу-
чени кучета, както и екип за спешна медицинска помощ в Турция.
Лондон каза, че е в контакт и с ООН относно оказване на подкрепа
за жертвите в Сирия. Помощи под формата на спасители, военнос-
лужещи, медици и специално обучени кучета изпратиха и Южна
Корея, Пакистан,  Индия, Тайван, Швейцария, Япония, Сърбия, Мол-
дова, Йордания, Мексико, като приблизителната обща бройка на
спасителите и други експерти е близо 500 души.

Град Хатай, Турция

ки пострадали от земетре-
сенията райони в Сирия,
вкл. на тези, които са под
контрола на бунтовниците.
Помощта за тях ще бъде
предоставена с посредни-
чеството на служби на ООН,
заяви на пресконференция
ръководителят на Сирийския
Червен полумесец, цитиран
от Ройтерс. Близо 2000 жи-
лища в град Алепо, който е
административен център на
едноименната северозапад-
на сирийска провинция, са
застрашени от срутване
след вчерашните разруши-
телни земетресения в съсед-
на Турция, предаде ТАСС, ка-
то се позова на телевизия
"Ал Маядин". По предвари-
телни данни в Алепо са за-
гинали около 300 души, а
най-малко 600 са били ра-
нени. По-рано днес телеви-
зия "Ал Арабия" съобщи, че
в град Джандарис са били
разрушени най-малко 85 жи-
лища. Алепо, Латакия, Тар-
тус и Хама са най-тежко за-
сегнатите от земетресения-
та сирийски провинции. До
момента в Сирия е потвър-
дена смъртта на общо над
1600 души. ç

Джендереси,
провинция Алепо,

Сирия
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Какво се случва с
Николай Бодуров? Той и
Станислав Костов още не
са разтрогнали договори-
те си с Пирин, но не са
част от първия отбор. За
да разбере как стоят
нещата, БЛИЦ се свърза с
популярния защитник на
благоевградския тим.

- Г-н Бодуров, къде се
намирате в момента?

-В Благоевград. Аз и
Станислав Костов към
този момент продължава-
ме да се водим футболис-
ти на Пирин. Тренираме
самостоятелно. Това, че
даденият треньор не ни
иска, не означава, че ще
разтрогнем.  Както футбо-
листите напускат, така и
треньорите си тръгват,
когато няма резултати.

- Защо ви отстраниха
от представителния тим
на Пирин?

- Това е много интерес-
на история. И ужасна в
същото време.

- Защо ужасна?
- Защото този мъж с

главно Ж най-нагло ме
излъга.

- Кой е този мъж -
треньорът Христо Янев
ли?

Íèêîëàé Áîäóðîâ: Òðåíüîðúò íà
Ïèðèí Õðèñòî ßíåâ å ìúæ ñ ãëàâíî Æ

- Същият. Идва и ми
вика, че шефът не ме
искал, че ръководството
държи да се махна от
Пирин. Оказа се, че това е
нагла лъжа. След два дни
разбирам, че истината е
друга. Като го назначиха
за треньор, след всеки
мач ми звънеше да ми
благодари. Аз като на
приятел му казвах: "Ице,
искам да ти помогна да
успееш, но нямам претен-
ции да играя".  Но след
края на полусезона той ме
излъга, че други искат да
ме отстранят. С две думи -
изми си ръцете с босове-
те. Почувствах се много
предаден. Но явно за
такива хора като него
предателството е нормал-
но.

- Казваш "казах му
като на приятел"?

- Ами да, защото бяхме
приятели от Литекс, когато
станахме шампиони.
После, когато пътищата ни
се разделиха, се чувахме
по рождени дни и празни-
ци, редовно се поздравя-
вахме.  Звънял ми е да ме

пита за дадени футболис-
ти.  Сега ми е ясно защо
се обърнаха нещата. Той
не обича хора с характер.
Искат всички да го гледат
в очите и да изпълняват
заповедите му. Иска
футболисти без характер.
Мен дъщеря ми не ме
гледа в очите и не изпъл-
нява заповедите ми.
Казах вече - този е мъж с
главно Ж. За съжаление,
в нашата държава е пълно
с такива. Мишкари, които
гледат да те изклатят.
Дойде и изгони мен и
Костов от дома ни. От
вкъщи ни изгони. Сега
двамата със Станислав
тренираме или самостоя-
телно или с юношите до
19 години. Той също не е
хич радостен от случилото
се. Но какво да се пра-
ви… Хайде да не говоря
за предишните му отбори
на мъжа с главно Ж
какви резултати е постиг-
нал там.

- В началото на разго-
вора ни каза, че както
футболистите напускат,
така и треньорите си

тръгват. Намекваш, че
Янев може да си тръгне
ли?

- Ами, ако няма резул-
тати, мислиш, че ще го
търпят ли. Не вярвам
ръководителите на Пирин
да го чакат. Не вярвам да
са толкова наивни. Цял
град да страда заради
един човек… Освен да са
решили твърдо да не го
махат и ние да изпаднем.
Това ще е ужасно за
Пирин. Той изпадна с
един отбор, друг не можа
да вкара в елита. С камъ-
ни го изгониха от Перник.
Лошото е, че не казва
истината в очите. Не
казва какво мисли. Ето,
помня, Йоканович във
Фулъм. Дойде, седнахме,
казахме си много неща и
приятелски се разделих-
ме. И днес този човек
мога да го погледна в
очите, мога да му кажа
"Добър ден!", мога на една
маса да седна с него.

- След колко време
изтича договорът ти с
Пирин?

- След година и полови-
на.

- Ако махнат Янев,
смяташ ли че..

-Ако го махнат, ще
пляскам заедно с фенове-
те на стадиона.

- Следиш ли ЦСКА и
смяташ ли, че отборът ще
спечели титлата?

- Лудогорец има повече
класа и дълбочина в
състава. ЦСКА си запази
отбора с едно ново попъл-
нение... Илич ги надъхва,
което е чудесно. Ако
запазят късмета от есен-
та, може да станат първи.
Първите кръгове ще
покажат накъде отиват
нещата. Аз обаче стискам
палци на ЦСКА. Заслужа-
ват го хората да станат
шампиони.ç

 Николай Михайлов твърдо се
е заел да възвърне форма. 34-
годишният вратар на Левски тре-
нира усилено и показва завидно
физическо състояние, в което не
е бил през последните 5 години.
Михайлов не само се подготвя
извънредно, но и работи с един
от най-популярните диетолози в
Германия - доктор Ханс-Вилхелм
Мюлер-Волфарт. Германецът  му
е изготвил специална програма,
която Ники стриктно спазва. Два-
мата имаха комуникация още пре-
ди 7 - 8 години и след известна
пауза пак са заедно.

В същото време шефовете на
Левски са взели решение да сло-
жат край на зимната си селек-
ция. На "Герена" не се очакват
повече входящи и изходящи тран-
сфери. Зимният прозорец за сдел-
ки в България отвори на 1 фев-

Íèêîëàé Ìèõàéëîâ òðåíèðà
èçâúíðåäíî ñ äèåòîëîã

Столичният Локомотив пред-
стави новото си попълнение Мар-
тин Райнов. Полузащитникът под-
писа с "железничарите" до края

Ñòîëè÷íèÿò Ëîêîìîòèâ ïîäïèñà ñ Ìàðòèí Ðàéíîâ

Бяхме
приятели,
но той ме
предаде, ще
ръкопляскам,
ако го махнат,
заяви
футболистът
на тима от
Благоевград

36-годишният Николай Бодуров тренира с юношите, след като бе
отстранен от първия отбор на Пирин

руари и ще затвори в края на
месеца, но "сините" няма да се
възползват от този период.

В Левски няма свежи финан-
си за привличане на нови играчи
и такива няма да се появяват от
продажбата на някои от футбо-
листите в състава на Станимир
Стоилов. Освен това намерение-
то на клубната управа е да се
използват свободните финанси за
покриване на дълговете, а не за
привличане на нови футболисти.

През тази зима "сините" се под-
силиха с трима играчи - защитни-
ка Кристиян Димитров, халфа  Асен
Чандъров и нападателя Рикарди-
ньо. В същото време Георги Мила-
нов беше продаден на Ал Дафра
(ОАЕ), Нейтън Олдър премина под
наем в Спартак (Варна), а Здрав-
ко Димитров беше преотстъпен на
турския Сакаряспор.ç

на сезона. Бившият футболист на
Левски и Берое за последно игра
в румънския Арджеш. Той стана
свободен агент, след като прек-

рати по взаимно съгласие дого-
вора си с клуба от северната ни
съседка. 30-годишният халф ще
играе с номер 8 в Локомотив.ç

Психологът на легендарния
отбор на Нова Зеландия по ръг-
би Джилбърт Енока се присъе-
дини към футболен клуб  Чел-
си за кратък период. През пос-
ледните 7 години той е мени-
джър и лидер на тима. За въп-
росния период новозеландци-
те спечелиха две първенства на
планетата (2011 и 2015) и бя-
ха №1 в световната ранглиста
за дълъг период.

Целта на Енока е да извади
играчите от тежкия психологи-
чески срив. Челси е на девето
място във Висшата лига с 30
точки от 21 мача.

В същото време Лийдс увол-
ни мениджъра на тима Джеси
Марш, след като йоркшърци за-
писаха поредна загуба във Вис-
шата лига, отстъпвайки на Но-
тингам с 0:1. В момента Лийдс
се намира само една позиция
над зоната на изпадащите, въп-
реки че има равен брой точки
с Евертън, който е сред пос-
ледните три тима, които се бо-
рят за оцеляването си.

Днес е следващият мач на
Лийдс във Висшата лига сре-
щу Манчестър Юнайтед, като
още не е ясно кой ще води
отбора във въпросния двубой
на "Олд Трафорд".

49-годишният Марш е пър-
вият американец, който води
клуб от Висшата лига на Анг-
лия. Той обаче се задържа на
поста по-малко от година, ка-
то в този период постигна 11
победи, 10 равенства и 16 за-
губи в 37 мача във всички тур-
нири.

Това е поредната смяна на
мениджър в Англия от начало-
то на годината след Франк Лам-
пард (Евертън), който бе осво-
боден в края на януари.ç

×åëñè íàå
ïñèõîëîã îò
Íîâà Çåëàíäèÿ

Новото попълнение на Локомотив (Сф) Мартин Райнов изигра в Румъния 46 мача за Арджеш във всички
турнири, като отбеляза 2 гола

Джилбърт Енока
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ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Иванов
09.20 100% будни - сутрешно токшоу
11.00 Култура.БГ - предаване за култура с

Димитър Стоянович
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.35 Малки истории
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Тренк, малкият рицар - аним. филм
14.45 Децата от улица "Чайка" - аним. филм
15.15 Колкото повече сме заедно - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 БНТ представя - "Моята съдба е

операта. Акад. Пламен Карталов
22.10 Да надживееш Ескобар
23.00 По света и у нас
23.25 Демонът на империята - тв филм

/3 серия/
00.20 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.25 Култура.БГ /п/
03.20 Туризъм.бг /п/
03.50 Колкото повече сме заедно - тв филм

/п/
04.15 Олтарите на България
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

ÁÍÒ 3

05.15 Йога с Марлене - предаване за здра-
вословен начин на живот /7 епизод/

06.00 ФИФА Световно първенство 2022:
Аржентина - Саудитска Арабия, сре-
ща от груповата фаза

08.05 Колоездене: Tour Down Under за мъ-
же - обзор

09.00 Свръхсетивата на животните - доку-
ментален филм /1 епизод/

09.30 FEI Конен спорт - магазинно преда-
ване /9 епизод/

09.55 Йога с Марлене - предаване за здра-
вословен начин на живот /8 епизод/

10.35 Световна купа по сноуборд: парале-
лен гигантски слалом

11.50 Електрическа Одисея - магазинно
предаване за шампионата за елект-
ромобили "Екстрийм Е" /20 епизод/

12.20 ФИФА Световно първенство 2022:
Дания - Тунис, среща от груповата
фаза

14.10 Спортни новини
14.15 ФИФА Световно първенство 2022:

Мексико - Полша, среща от групова-
та фаза

16.05 Световен рали-рейд шампионат -
обзор

17.15 Последният печели - забавно-позна-
вателно семейно куиз шоу

18.15 Свръхсетивата на животните - доку-
ментален филм /2 епизод/

18.40 ФИФА Световно първенство 2022:
Франция - Австралия, среща от гру-
повата фаза

20.35 Monster Jam - автомобилно шоу
21.00 Моят плейлист
21.50 Спортни новини
22.00 Ханибал - сериен филм /2 епизод/

/п/ (16)
22.45 Ханибал - сериен филм /3 епизод/

(16)
23.30 ФИФА Световно първенство 2022:

Мароко - Хърватия, среща от групо-
вата фаза

01.25 Спортни новини
01.35 ФИФА Световно първенство 2022:

Испания - Коста Рика, среща от
груповата фаза

03.35 Световна купа по сноуборд: парале-
лен гигантски слалом

04.50 Рали Мароко - обзорна програма

bTV

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

даване с водещ Златимир Йочев
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели" /п./
13.30 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Огледален свят" - сериал
15.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

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

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

риал, с. 5, еп. 6
21.00 Премиера: "Мрежа от лъжи" - сериал,

еп. 8
22.00 Премиера: "Кланът" - сериал, еп. 23
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Опасни улици" - сериал, с. 15
00.30 "Като на кино" - предаване за кино
00.40 "Татенца" - сериал, еп. 27, 28
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Огледален свят" /п./ - сериал

bTV ACTION

05.15 "Дъф и Вазовски" - сериал, еп. 3
06.00 Анимационен блок: "Дракони: Над-

превара до предела" - сериал, еп.
21 - 24

08.00 "Дъф и Вазовски" - сериал, еп. 3
09.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 20
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 13
11.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 19, еп. 2
12.00 "Поглед в бъдещето" - документална

поредица
12.30 "Доказано жив" - екшън, трилър (САЩ,

2000), режисьор Тейлър Хакфорд, в
ролите: Ръсел Кроу, Мег Райън, Дей-
вид Морс, Памела Рийд, Дейвид Ка-
русо, Майкъл Кичън, Александър Ба-
луев и др.

15.00 "Дъф и Вазовски" - сериал, еп. 4
16.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 21
17.00 "Пътят на парите" - сериал, еп. 1
18.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 19, еп. 3
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с. 5, еп. 14
20.00 Екшън в 8: "Съдебна зала: Ел Ей" -

сериал, еп. 7
21.00 "Южен вятър" - сериал, еп. 1
22.00 Бандата на Екшън: "Аз съм легенда" -

фантастика, трилър (САЩ, 2007), в
ролите: Уил Смит, Сали Ричардсън,
Алис Брага, Уилоу Смит, Чарли Тахан,
Джеймс Маккоули, Ейприл Грейс

00.00 "Южен вятър" - сериал, еп. 1
01.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 19, еп. 3
02.00 "Пътят на парите" - сериал, еп. 1
03.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 14
04.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 21

bTV COMEDY

06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 4, еп. 16, 17
07.00 "Тролчета - купонът продължава" -

сериал, анимация
07.30 "Да живее крал Джулиън!" - сериал,

анимация
08.30 "Шитс Крийк" /п./ - сериал
09.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
10.00 "Скуби-Ду: Безумни лунни чудовища"

- анимация, приключенски, комедия
(САЩ, 2015), режисьор Пол Макевой

12.00 "Боб и Абишола" /п./ - сериал
13.00 "Земляни" /п./ - сериал
14.00 "Съседката Милева" /п./ - сериал
15.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
16.00 "Татковци" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
17.30 "Комиците и приятели" /п./
18.00 "Татковци" - сериал, еп. 41
19.00 "Земляни" - сериал, еп. 3, 4
20.00 Премиера: "Съседката Милева" - се-

риал, еп. 18
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 8,

еп. 8
22.00 "Боб и Абишола" - сериал, еп. 9, 10
23.00 "Шитс Крийк" - сериал, с. 2, еп. 12, 13
00.00 "Ергени за седмица" - комедия, ро-

мантичен (САЩ, 2011), в ролите:
Оуен Уилсън, Джейсън Съдекис, Крис-
тина Апългейт, Джена Фишър, Ники
Уилън, Ричард Дженкинс, Стивън Мър-
чант, Тайлър Хеклин [14+]

02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
03.30 "Комиците и приятели" /п./
04.00 "Татенца" - сериал, еп. 49

bTV Cinema

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

08.00 "Дивергенти" - фантастика, приклю-

ченски, мистъри (САЩ, 2014), режи-
сьор Нийл Бъргър, в ролите: Шей-
лийн Уудли, Тио Джеймс, Кейт Уинс-
лет, Ашли Джъд, Джай Кортни, Рей
Стивънсън, Зоуи Кравиц, Ансел Ел-
горт, Майлс Телър, Мъкай Файфър,
Маги Кю и др.

10.45 "Добрият доктор" - сериал, с.3 еп.
5, 6

12.45 "Преди да заспя" - мистъри, трилър
(Великобритания, Франция, Швеция,
2014), режисьор Роуън Джофи, в
ролите: Никол Кидман, Колин Фърт,
Марк Стронг, Ан-Мари Дъф и др.

14.30 "На фокус" - рубрика
14.45 "Измамените" - трилър, драма, во-

енен (САЩ, 2017), режисьор София
Копола, в ролите: Ел Фанинг, Колин
Фарел, Никол Кидман, Кирстен
Дънст, Ангари Райс, Уейн Пер, Мат
Стори и др.

16.30 "Пати Кейк" - музикален, драма (САЩ,
2017), режисьор Джереми Джаспър,
в ролите: Сар Нгауджа, Даниел Мак-
доналд, Бриджит Евърет, Мамъду Ачей,
Патрик Брана, Сидхарт Дананджей

18.45 "Диагноза: Секси!" - комедия (Китай,
САЩ, 2018), в ролите: Ейми Шумър,
Мишел Уилямс, Емили Ратайковски,
Бизи Филипс, Том Хопър, Лорън Хъ-
тън, Наоми Кембъл, Ейдриън Марти-
нес и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Дивергенти 2: Бунтовници" - фан-

тастика, приключенски, мистъри
(САЩ, 2015), в ролите: Шейлийн
Уудли, Тио Джеймс, Кейт Уинслет,
Ашли Джъд, Зоуи Кравиц, Ансел Ел-
горт, Майлс Телър, Мъкай Файфър,
Маги Кю, Наоми Уотс, Джай Кортни,
Октавия Спенсър, Рей Стивънсън, Ро-
за Салазар и др.

23.30 "Хлебният човек" - криминален, пси-
хотрилър (САЩ, 1998), режисьор Ро-
бърт Олтман, в ролите: Кенет Брана,
Ембет Давиц, Робърт Дауни мл., Да-
рил Хана, Робърт Дювал, Том Берин-
джър, Фамке Янсен и др.

01.45 "Коледна хижа" - семеен, романти-
чен, драма (тв филм, Канада, 2019),
режисьор Дженифър Гибсън, в роли-
те: Ерика Дюранс, Робин Дън, Елва
Мей Хувър, Мика Калиш и др.

03.30 "Чакала" - криминален, екшън (САЩ,
Великобритания, Франция, Германия,
Япония, 1997), в ролите: Брус Уилис,
Ричард Гиър, Сидни Поатие, Даян
Венора, Матилда Мей, Джей Кей
Симънс, Джон Кънингам, Джак Блек,
Даниел Дей Ким, Лари Кинг и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

- сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Семейни войни" - тв игра
18.00 "Голямото преследване" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон) -

риалити

21.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 10
22.00 "Честни измамници: Отново в играта"

(премиера) - сериал, сезон 2
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Безкрайност" (премиера) - сериал,

сезон 1
00.30 "Черният списък" - сериал, сезон 6
01.20 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 1
02.00 "Песента на живота" - сериал
03.40 "Остани с мен: Завинаги" - сериал /п/

Äèåìà

06.45 "Снайперисти" - сериал, сезон 1 /п/
07.45 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

10 /п/
08.45 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 10,

2 епизода /п/
11.00 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 8 /п/
12.00 "Фалко" - сериал, сезон 4 /п/
13.00 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

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

2 епизода
16.00 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 8
17.00 "Отвлечени" - екшън с уч. на Скот

Адкинс, Анди Он, Труонг Нгок Ан и др.
19.00 "Снайперисти" - сериал, сезон 1
20.00 "Фалко" (премиера) - сериал, сезон 4
21.00 "Рей Донован" (премиера) - сериал,

сезон 3
22.00 "Първо убийство" - екшън с уч. на

Брус Уилис, Хейдън Кристенсен, Ме-
ган Леонард, Гетин Антъни и др.

00.00 "Рей Донован" - сериал, сезон 3 /п/

Êèíî Íîâà

06.40 "В кадър"
07.10 "Сватбен марш: Любовта се завръ-

ща" - романтичен филм с уч. на Джак
Уагнър, Синди Бъзби, Джоузи Бисе,
Тайлър Хайнс и др.

09.00 "Куче футболист: Еврокупата" - семе-
ен филм с уч. на Ник Моран, Джейк
Томас, Лори Хойринг и др.

11.00 "Момичето от долината" - романтич-
на комедия с уч. на Джесика Рот,
Джош Уайтхаус, Джуди Гриър, Джеси
Енис, Ашли Мъри, Клои Бенет и др.

13.10 "В кадър"
13.40 "Младежки дух" - музикална драма с

уч. на Ел Фанинг, Ребека Хол, Арчи
Мадекве, Агниешка Гроховска, Злат-
ко Бурич и др.

15.40 "Грозната истина" - романтична ко-
медия с уч. на Катрин Хейгъл, Дже-
рард Бътлър, Брий Търнър, Ерик Уин-
тър, Черил Хайнс и др. /п/

17.30 "Маршал" - биографичен филм с уч.
на Чадуик Боузман, Джош Гад, Кейт
Хъдсън, Стърлинг К. Браун, Дан Сти-
вънс, Джеймс Кромуел и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 6

21.00 "Хвани ме, ако можеш" - криминален
филм с уч. на Леонардо Ди Каприо,
Том Ханкс, Ейми Адамс, Дженифър
Гарнър, Мартин Шийн, Джеймс Бро-
лин, Кристофър Уокън и др.

00.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 6 /п/

00.50 "Никога не се предавай: Непобедим"
- екшън с уч. на Майкъл Джей Уайт,
Джош Барнет, Есай Моралес, Джили-
ан Уайт, Стивън Куадрос и др.

Тв програма - сряда, 8 февруари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Времето Днес ще се задържи предимно облачно и на места
в Североизточна, Централна Северна България и пла-
нинските райони ще превали сняг. По-значителни раз-
късвания на облачността до предимно слънчево ще
има в Югозападна България. Ще духа до умерен, в
Източна България временно силен вятър от север-се-
вероизток. Максималните температури, в по-голямата
част от страната, ще са между минус 1° и 4°, в София
- около минус 1°. По-ниски, до минус 4°, ще са в
Североизточна България.

По Черноморието ще бъде ветровито с умерен и

силен вятър от север-североизток. Ще бъде предим-
но облачно и на отделни места ще превали слаб
сняг. Максималните температури ще са 1°-2°. Темпе-
ратурата на морската вода е 6°-7°. Вълнението на
морето ще бъде 4-5 бала. Над планините облачност-
та ще бъде значителна и на много места ще има
превалявания от сняг, по-значителни в Централна Ста-
ра планина. Ще духа умерен и силен вятър от север-
североизток. Максималната температура на височи-
на 1200 метра ще бъде около минус 7°, на 2000
метра - около минус 14°.                  НИМХ/БТА

bTV Cinema, 23.30 ч., "Хлебният човек" - криминален,
психотрилър (САЩ, 1998), в ролите: Кенет Брана,

Ембет Давиц, Робърт Дауни мл., Дарил Хана, Робърт
Дювал, Том Беринджър, Фамке Янсен и др.
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Навършиха се 95 годи-
ни от рождението на
любимия на поколения
български зрители руски
актьор Вячеслав Тихонов.

Той си отиде  на 4
декември 2009 г. Но вече
бе скъсал със земната
слава, тъй като след 2000
г. поетапно избягваше
светкавиците на фотоапа-
ратите и тв камери. Потъ-
на в своя свят на дачата
си в Николинина гора и
по цял ден гледаше теле-
визия и критически преос-
мисляше старите си роли
в киното. Бе добил осан-
ката на мъдрец, на свят
старец и напомняше
блажения Осима от ше-
дьовъра на Достоевски
"Братя Карамазови". Това
написа за него преди
години Борислав Гърдев в
сайта "Културни новини".

И продължи: "Не позна-
вам друг руски актьор
толкова популярен и
обичан - наричан послед-
ният аристократ и секс-
символът на националната
кинематография, и толкова
чужд на земната слава и
суета. Той получи всички
възможни отличия, за
които се бори всеки негов
колега в Русия - от наро-
ден артист и лауреат на
държавни награди до
носител на премията на
правителството на Руската
федерация за принос в
областта на културата,
дадена му за неговата 80-
годишнина. Но истината е,
че спечели заслужено и
категорично всенародната
любов на публиката в
своята страна, че бе
обичан в цяла Източна
Европа, включително и у
нас, където е идвал и дори
е бил представен на
пророчицата Ванга.

Роден на 8 февруари
1928 г. в Павловска поса-
да, Московска област.Тихо-
нов започва кариерата си
като студент във ВГИК
през 1948 г., играейки в
прочутата екранизация на
Сергей Герасимов "Млада
гвардия" Володя Осмухин.
Така попада в киното в
ръцете на водещ постанов-
чик, а Института завършва
с отличие през 1950 г. в
курса на прочутия педагог
Борис Бибиков.

Филмът свързва Тихо-
нов със знаменитата по-
късно актриса Нона
Мордюкова. 13-годишната
им връзка приключва с
развод. Тихонов никога не

95 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà
íåçàáðàâèìèÿ Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ

проекти със Станислав
Ростоцки - "Белият Бим
Черното ухо" (1978), изявя-
ващ се неподражаемо
като писателя Иван Ивано-
вич и в посветения на
творчеството му "Профе-
сия киноактьор" (1979).

Перестройката Тихонов
посрещна в образа на
секретаря на Обкома на
партията ДмирийПлотни-
ков в актуалната тогава
драма на Валерий Гурянов
"Апелация" (1987).

Вячеслав Тихонов е
призван да прави изящни в
своето съвършенство
превъплъщения в поредица
от екранизации на отечест-
вената класика, в които
участва - "Егор Боличов и
другите" (1971) на Сергей
Соловьов, поп Павлин, "Да
убиеш дракон" (1988) на
Марк Захаров, архиварят
Шарлеман, "Бесове" (1992)
на Игор Таланкин, отец
Тихон, "Булеварден роман"
(1995) на Василий Панин,
Станислав Кандински, "Мил
приятел от отдавна забра-
вени години" (1996) на
Самсон Самсонов, Фьодор
Фьодорович, без да про-
пускаме участието му в
радиодраматизацията на
Алексей Баталов в "Дуел"
(1977) и лебедовата му
песен като Добрия човек с
нимб на главата в опуса на
ЕлдарРязанов "Андерсен.
Живот без любов" (2006).

Драматичният му талант
блясва в камерната творба
"Берлински експрес" (2002)
на РавшанОткиров, в
която е дипломатът от
кариерата Георгий Астахов.
Той придава престиж на
злободневния трилър
"Кодекс на безчестието"
(1993) на Всеволод Шилов-
ски, в която е финансови-
ят инспектор Чугунов, убит
от задграничната съветска
номенклатура за замитане
следите от финансовите й
престъпления в самия
край на СССР през 1991 г.
Изключителния си талант
на майстор на централни-
те изяви Тихонов демонст-
рира в мелодрамата
"Любов с привилегии"
(1989) на Владимир Кучин-
ски, в която изгражда

Ôåíîìåíàëíà áå ïîïóëÿðíîñòòà íà
ðóñêèÿ àêòüîð çà ó÷àñòèåòî â
ñåðèàëà "17 ìèãà îò ïðîëåòòà"
е обичал да говори за
брака си, а Мордюкова
така и не сключва втори.

През 1968 г. Тихонов се
жени повторно - за препо-
давателката по френски
език в Института за
международни отношения
Тамара Ивановна. На
следващата година им се
ражда дъщеря - Аня -
изявяваща се като актри-
са и продуцент.

Артистът търпеливо
чака 10 години, докато
успехът го споходи в
киното. Това се случва
през 1958 г. Първо го
лансира в нетрадиционна-
та роля на тракториста
Матвей Морозов в "Това
се случи в Пенково"
Станислав Ростоцки, с
когото остават най-близки
приятели до смъртта му, а
след това Виктор Ивченко
го кани да играе одеския
матрос Виктор Райски в
своя двусериен конюнкту-
рен екшън "Извънредно
произшествие". И двата
филма имат огромен
зрителски успех, след
което към актьора потича
вълна от кинопредложе-
ния. При Ростоцки се
снима в "Майски звезди"
(1959) и "На седем вятъра"
(1962), при Леонид Луков
в "Два живота" (1961), а с
Михаил Швейцер постига
следващия си грандиозен
успех като мичман Панин
в едноименния му филм
от 1960 г. Снима се и при
другия майстор на екрани-
зацията - Самсон Самсо-
нов, в главната роля на
моряка - анархист Алексей
в "Оптимистична трагедия"
(1963) по пиесата на
Всеволод Вишневски.

Етап - горчив и смятан
до смъртта му за талант-
лив полууспех - се явява
ролята му на княз Андрей
Болконски в легендарната
версия на Сергей Бондар-
чук на романа на Толстой
"Война и мир", върху
която Тихонов работи
всеотдайно и упорито
цели четири години - от
1963 до 1967. Самият
артист смята, че е непод-
ходящ, травмиран и от
отказа на знаменития
Олег Стриженов, но
благодарение усилията на
Бондарчук създава сло-
жен и многопланов образ,
носител на типичните
черти на изявената руска
интелигенция от началото
на 19. век. Тихонов болез-
нено се връща в спомени-

те си към своя герой и до
последно смята, че не се
е справил удачно въпреки
народното одобрение.
Артистът изпада в криза,
мисли да се отказва от
киното, но намесата на
Ростоцки се оказва нап-
раво чудодейна. Той

образа на прочутия номен-
клатурчик Константин
ГавриловичКожемякин,
"нещо като Косигин и
Рижков", който на финала,
разделяйки се със своята
любима, произнася проро-
ческите думи: "Каквото и
да стане, където и да
отидете няма да се отър-
вете от нас!"

Най-добрата си роля в
постъсъветското кино
Тихонов изгражда през
1998 г.в "Съчинение за
Деня на победата" на
Сергей Урсуляк, руска
версия на "Телма и Луиз",
горчиво-сатирична мелод-
рама за съдбата на чети-
рима приятели фронтова-
ци, водещи непотребно
съществуване в епохата на
дивия елцинов капитали-
зъм, които все пак имат
сили да си помагат и да
се опълчат на системата,
отвличайки самолет!

Незабравим е Тихонов
като слепият евреин Лев
Маргулис, пристигнал в
Москва от САЩ, една
конгениална изява, напом-
няща по своя елмазен
блясък за неговия Стрел-
цов от "Те се сражаваха
за родината" (1975).

За последно видях
живия Тихонов в тв филм
на дъщеря му "Вячеслав
Тихонов - живот и мигно-
вения" (2008), посветен на
житейския и творческия
му път, във връзка с
осемедесетгодишния му
юбилей. Странейки елеган-
тно от импозантния повод,
артистът меко и ненатрап-
чиво ни въведе в своя
интимен свят, споделяйки
лични и креативни трево-
ги. Наистина имаше обли-
ка на мъдрец и светец,
тръгнал на дълго пътешест-
вие към Истината и обър-
нал гръб на земната суета.

След като е настанен в
Централната клинична
болница на 28 ноември
2009 г., на Тихонов е нап-
равена сърдечна операция
на 3 декември. Всичко
протича нормално и
хирурзите се надяват за
стабилизиране на прочу-
тия им пациент, но на
следващия ден той умира.ç

насилва го вкарва в
одеждите на учителя
Мелников в "Ще доживеем
до понеделник" (1968), за
която великолепна изява
Тихонов получава през
1970 г. Държавната награ-
да на СССР. Така е спасен
за киното, продължавайки
активно да работи почти
до края на живота си.
Повечето от филмите му
са рентабилни и успешни
от финансова гледна
точка, но той не става
милионер. Показва изне-
надващ комедиен талант в
"По улицата мъкнеха шкаф"
(1978) на Марк Генин и
Николай Ковалски, фантас-
тична популярност печели
като Щирлиц в прочутия
сериал на Татяна Лиознова
"17 мига от пролетта"
(1973), много се харесва и
като Виктор Кримов в
"Човекът от другата стра-
на" (1971) на Юрий Егоров,
прекрасният професиона-
лист, паднал ненужна
жертва на Гражданската
война. На военна тема са
посветени още две негови
прочути роли - Николай
Стрелцов в епопеята на
Бондарчук "Те се сражава-
ха за родината" (1975) и
полковник Млински в
трилогията на Игор Гостев
"Фронт без флангове"
(1974-1982). С Гостев ще
снима и слабата полити-
ческа кримка "Европейска
история" (1984), в която се
подвизава като политичес-
кия наблюдател Петер
Лосер, а истинско твор-
ческо удовлетворение
получава от следващите си


