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„Âúçðàæäàíå“ îáÿâè, ÷å èìà
ïîëîâèí ìèëèîí ïîäïèñà
ñðåùó åâðîòî
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Êîëêî õîðà çàãèíàõà ïðè
âîåííè è øïèîíñêè
îïåðàöèè íà ÑÀÙ?

Президентът на БФС Бо-
рислав Михайлов се пок-
ри от медиите при завръ-
щането на националите от
Будапеща в София. По
традиция футболният на-
чалник излиза от ВИП-а
на летището. Този път
обаче не го стори. Според
БНТ1 бившият вратар е
ползвал товарен или ава-
риен изход на аеропорта.
От мястото, където изли-
зат баровците, минаха са-
мо членовете на Изпълко-
ма Йордан Лечков и Емил
Костадинов. За Боби не е
новост да "се спасява" от
журналисти. Преди време
той бе взет от джип ди-
ректно от пистата на ста-
дион "Васил Левски" при
поредния провал на на-
ционалния отбор по
футбол. ç

ÑÏÎÐÒ

Áîáè Ìèõàéëîâ ñå
ñêðè îò ìåäèèòå

Правителството на Сау-
дитска Арабия одобри ре-
шение за присъединяване
на страната към Шанхай-
ската организация за съ-
трудничество (ШОС), пре-
даде Ройтерс. Саудитска-
та агенция по печата
съобщава, че саудитската
монархия е одобрила
меморандум, според който
страната вече заема ста-
тут на партньор за диалог
в ШОС. ШОС е междуна-
роден политически съюз
и съюз в областта на си-
гурността, обхващащ го-
ляма част от Евразия,
вкл. Китай, Индия и Ру-
сия. Организацията е
създадена през 2001 г.
от Русия, Китай и бивши-
те съветски републики в
Централна Азия. Съюзът
започна да се разширява
и към него се присъеди-
ниха Индия и Пакистан за
по-голям противовес сре-
щу западното влияние в
региона. Миналата година
Иран също подписа доку-
мент за пълноправно
членство в ШОС. Според
източници присъединява-
нето на Саудитска Арабия
към ШОС е обсъждано по
време на посещението на
китайския президент Си
Дзинпин в страната през
декември. Статутът на
партньор в диалога е
първата стъпка към
придобиването на пълноп-
равно членство в сред-
носрочен план. ç
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САЩ не друг, а пре-
зидентът Доналд
Тръмп нарече стра-
ната си Бананова Ре-

Ñàóäèòñêà Àðàáèÿ
ñå ïðèñúåäèíÿâà
êúì ØÎÑ

лужебното правителство ще бори висо-
ките цени на храните с отварянето на
държавни магазини. Намерението бе лан-
сирано от служебния земеделски минис-
тър Явор Гечев. "Планирано е да се изг-
ради един голям магазин, там където бе-
ше ресторантът в Министерството на зе-
меделието, който ще е хранителен и ще
продава продукти не само на "Ел Би Бул-
гарикум", но и продукция на университе-
тите и редица държавни предприятия, как-
то и на частни такива", каза Гечев в ин-
тервю за БНТ. След столицата тази ини-
циатива можело да бъде разширена и в
други градове. А продуктите на държав-
ната млечна компания "Ел Би Булгари-
кум" на фиксирани ниски цени, ще бъдат
пуснати и в други магазини, а не само
във фирмените, каза Гечев. Той цитира
проучване на Министерството на земе-

Äúðæàâíè ìàãàçèíè
çà åâòèíè õðàíè

Òîçè Çàïàä
íå å îíçè…

публика. Има основание чо-
векът, след като управля-
ващите се готвят да му сло-
жат белезници. Кой взима
подобно безумно решение?
Естествено, избран от Со-
рос прокурор на регионал-
но ниво - Ален Браг.

Както и със зверската
цензура в Туитър да се
прикриват аферите на фа-
милия Байдън в Украйна
преди президентските из-
бори.

Днес Америка е затъ-
нала от небивала престъп-
ност, инфлация и безконт-
ролна имиграция.

Защо е опасен Тръмп?
Защото нарече войната в
Украйна лудост, която мо-
же да спре за 24 часа,
закани се да изчисти Бе-
лия дом от войнолюбци, гло-
балистите и джендъристи.
Защото е за защита на
християнските ценности,
срещу износа на демокра-
ция и цветни революции.

Във Франция, сочена
като пример за демокра-
ция, демокрацията бе за-
нулена. Пенсионната въз-
раст, която касае всеки
французин, бе вдигната без
решение на парламента.
Заобиколен бе парламен-
тът, заобиколена бе демок-
рацията. Франция пламна
в истинския смисъл на ду-
мата. Дори либералните ме-
дии пишат, че макрониз-
мът е в криза, че макро-
низмът не подлежи на ре-
формиране. За да е пълен
френският политически
пейзаж, ще припомня как
хиляди мароканци запали-
ха френското знаме и опо-
жариха Париж. Интеграция
в действие - е, това е де-
мокрация.

Германия, да не остане
по-назад, наруши десети-
летното неписано правило
- управляващите, домини-
рани от Зелените, ограни-
чиха мажоритарното гласу-
ване с цел да ударят дес-
ницата в Бавария и Леви-
цата в бившата ГДР. ЗЕЛЕ-
НА ДЕМОКРАЦИЯ! При това
Студена - температурата в
хотелите през януари бе 15
градуса, а депутати засе-
даваха с палта.

В Холандия Рюте реши
да изтрепе добитъка. Фер-
мерите направиха партия и
барабар с тракторите го по-
бедиха на изборите.

В зората на Демокра-
цията изпяхме страхотни
песни. Една започваше та-
ка: "Вдигни очи, виж този
свят!".

Вдигнах и го видях, то-
зи Запад не е онзи Запад,
към който вдигнахме очи
1989 г.

В

Òàêîâà áèëî æåëàíèåòî íà
íàðîäà è çàòîâà ñëóæåáíîòî
óïðàâëåíèå ùå ðåàëèçèðà
òàçè èäåÿ, îáÿâè àãðî-
ìèíèñòúðúò
делието, според което отварянето на дър-
жавни магазини за хранителни стоки било
желание на хората и затова служебното
управление ще я реализира. Земеделски-
ят министър обяви, че сайтът за сравне-
ние на цените е "само една малка част"
от "страшно много мерки", които смята
да предприеме служебното правителство
за изсветляване на нелоялните търговс-
ки практики и овладяване на поскъпва-
нето.

Óíãàðèÿ ñïðÿ Øâåöèÿ çà ÍÀÒÎ
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Унгария задържа
приемането на Швеция
в НАТО поради недо-
волство на Будапеща
от критиките на Сток-
холм по отношение на
политиката на преми-
ера Виктор Орбан, съ-
общи говорителят на
унгарското правителст-
во, предаде Ройтерс,
цитира БТА.

Преодоляването на
различията ще изиск-
ва усилия и от двете
страни, заяви говори-
телят Золтан Ковач.

Швеция и съседна-

Óïðàâëÿâàùèòå
â Áóäàïåùà
ãëàñóâàõà
ðàòèôèêàöèÿòà
çà Ôèíëàíäèÿ,
ñúîáùè ÁÒÀ

та й Финландия поис-
каха да се присъединят
към НАТО миналата
година след нахлуване-
то на Русия в  Украй-
на. Процесът обаче
срещна противопоста-
вяне от страна на Ун-
гария и Турция. След
месеци на протакане от
страна на управлява-
щата партия Фидес на
Орбан в понеделник
унгарският парламент
одобри законопроект,
който позволява на
Финландия да се при-
съедини към НАТО, но

касаещият Швеция
аналогичен документ
все още е в задънена
улица, посочва Ройтерс.

Шведските предста-
вители "неведнъж са
били склонни да ата-
куват Унгария с дипло-
матически средства, из-
ползвайки своето по-
литическо влияние, за
да навредят на унгарс-
ките интереси", каза
той.

В заключение Ко-
вач посочва, че като се
добавят към всичко то-
ва аргументите на Ан-

кара против приемане-
то на Швеция в НА-
ТО, "не остава много
място за маневриране,
поне докато шведите не
започнат да променят
нагласата си и да по-
могнат за заздравява-
нето на тези отдав-
нашни рани". ç

100 селскостопански машини и около 300 души блокираха движението на тежкотоварни камиони в района на фериботния
комплекс Силистра - Кълъраш и намиращите се в близост до него пристанища, където се разтоварва зърно от Украйна.
Участниците в протеста искат държавата да гласува против регламента, който позволява безмитен внос на земеделска продук-
ция от Украйна                                                                                                                        Снимка БНР

Георги МАРКОВ
От "Епицентър"
(Със съкращения,
заглавието е
на ЗЕМЯ)
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Ðàäåâ: Ïàðòèèòå èçëÿçîõà îò
íîðìèòå íà êîíñòèòóöèÿòà

"Политическите партии,
не президентската инсти-
туция, отдавна излязоха
от нормите на Българска-
та конституция със сис-
темния си отказ да съста-
вят правителство. Време е
да проявяват тази отго-
ворност." Това заяви
вчера държавният глава
Румен Радев, който ко-
ментира обвиненията, че
е узурпирал власт, отпра-
вени му от бившия преми-
ер Иван Костов. Радев
добави: "В противен
случай Конституцията
казва, че президентът
трябва да назначи слу-
жебно правителство. Не е
толкова страшно. Служеб-
ното правителство показ-
ва, че страната може да
се управлява ефективно,
дори по време на най-
тежки кризи. След реша-
ването на редица пробле-
ми и кризи, сега ще бъде
още по-лесно".

По повод обвиненията
относно отказа за изпра-
щане на оръжия към
Украйна, държавният
глава заяви: "Господин
Костов явно е забравил
Българската конституция,

Äúðæàâíèÿò ãëàâà îòõâúðëè
âúçìîæíîñòòà èíòåðíåò
òåðîðèñòè äà ïðîâàëÿò èçáîðèòå

но ние не сме забравили,
че по време на негово
властване България беше
разпродадена на безцени-
ца. Българската позиция е
ясна и еднозначна - няма
да изпращаме оръжия и
боеприпаси".

Президентът Румен
Радев направи коментара
си по време на честване-
то на 70-годишнината на
Химикотехнологичния и
металургичен университет
и 20-годишнината на
Националния научно-
изследователски център
"Българско" водородно
общество в София, на
които е гост.

Президентът Радев
коментира и бомбените
заплахи срещу училища,
които определи като
хибридни атаки. Държав-
ният глава подчерта, че
няма реални заплахи нито
за образователната
система, нито за избори-
те: "Както виждате, такива
серии от бомбени заплахи
текат не само в България,
но и в цяла Европа и в
САЩ.  Органите на реда,
заедно с партньорските
служби правят всичко

възможно да установят
източниците на тези
заплахи и да ги неутрали-
зират. Но към момента
това, което знаете и вие
от нашите органи на реда,
няма реални заплахи нито
за образователната
система, нито за избори-
те. Докато не видим ясно
установен източника, не
можем да кажем с катего-
ричност точно откъде
идват заплахите и точно
кой ги извършва".

Радев коментира и т.
нар. триъгълни сделки в
рамките на НАТО, при
които страни членки
дават оръжия на Украйна,

но получават съвременно
въоръжение в замяна:
"Тези, които най-много
оплакват липсата на
триъгълни сделки, по
време на тяхното управле-
ние беше моментът за
тези сделки. Когато март
и април някои от държа-
вите членки на НАТО
сключиха споразумение с
Германия за тези триъгъл-
ни сделки, оттам нататък
няма безплатни триъгълни
сделки. Даваш старо
въоръжение, получават
също старо въоръжение,
но натовски тип. Да бяха
го направили тогава, това
е коректното".ç

По време на честването на 70-годишнината на Химикотехнологичния и
металургичен университет президентът Румен Радев бе удостоен с

почетния знак на ХТМУ
Снимка Министерство на икономиката и индустрията/Фейсбук

Не се очертава ясен победи-
тел на изборите към момента -
това е изводът на социолозите
от "Маркет Линкс" след най-но-
вото им национално проучване,
проведено лице в лице и онлайн.

Данните показват, че 23,7% от
гласуващите подкрепят коалиция-
та "Продължаваме промяната - Де-
мократична България". ГЕРБ - СДС
са втори с резултат от 22,3% от
гласуващите. Разликата между
двете водещи формации е едва
1,4 процентни пункта.

Според проучването в 49-ото
народно събрание място имат

"Ìàðêåò Ëèíêñ": Íå ñå âèæäà ÿñåí ïîáåäèòåë íà 2 àïðèë
ДПС с 13,6%, както и "Възраж-
дане" с 11,4%. БСП се очертава
да бъде пета на вота - последна-
та партия, която прескача бари-
ерата за влизане в Народното
събрание. Тя получава 7,3% под-
крепа от анкетираните.

Коалиция "Левицата": получава
3,2% подкрепа, "Има такъв народ" -
2,3%, а "Български възход" - 2,1%.

Проучването е финансирано и ре-
ализирано съвместно от Би  Ти  Ви и
агенцията, проведено е сред 1014
лица над 18 г. в страната в периода
21-27 март по методите на пряко
лично интервю и онлайн анкета.ç

Над половин милион подпи-
са са събрани за провеждане на
референдум на партия "Възраж-
дане" за запазване на българс-
кия лев и против въвеждане на
еврото в България на българи от
цял свят. Това съобщи лидерът
Костадин Костадинов на прескон-
ференция в БТА. Той уточни, че
са събирани подписи в продъл-
жение на 11 седмици в целия
свят - от Америка до Франция и
Южна Америка, и нито един под-
пис от Турция.

Напът сме да направим най-
големия пробив от 30 г. насам и

"Âúçðàæäàíå" îáÿâè, ÷å èìà ïîëîâèí
ìèëèîí ïîäïèñà ñðåùó åâðîòî

България е напът да каже не на
няколко велики сили за Еврозо-
ната, каза той на пресконферен-
ция в пресклуба на БТА.

Подписката на "Възраждане"
ще бъде внесена при админист-
рацията на правителството меж-
ду 6 и 9 април. Костадинов при-
зова да се броят подписите ре-
ално, тъй като очаква фалшифи-
кация. За него "това е държавен
преврат" и няма да го допусне.
Вероятността за провеждане на
референдума срещу еврото ще
е наесен заедно с местните из-
бори.ç

"Говорим за хакери и за тях-
ната връзка с една или друга дър-
жава, пълна информация по то-
зи въпрос ще бъде дадена, кога-
то приключи разследването, не
съм визирал руската държава,
скоро ще имаме категорични дан-
ни откъде идват тези заплахи.

Äåìåðäæèåâ: Íå ñúì âèçèðàë
Ðóñèÿ çà áîìáåíèòå çàïëàõè
Има насоки, по които се работи.
Работи се на територията на ня-
колко държави. Няма основание
за притеснение."

Това заяви вчера пред журна-
листи служебният министър на вът-
решните работи Иван Демерджи-
ев, след като във вторник заяви,
че водещата версия за вълната от
бомбени заплахи срещу училища
и университети у нас е за "хиб-
ридна атака, свързана с Русия"

Във връзка с изборите Де-
мерджиев коментира, че МВР ще
поеме охраната на всички избор-
ни секции още от събота, като

охраната ще бъде непрекъсната
до приключване на изборния
процес.

"Дори да постъпят сигнали за
взривни устройства по време на
изборния процес, няма как да бъ-
дат поставени такива", категори-
чен е вътрешният министър.

 Той поясни, че още в събота
ще бъде извършена физическа
проверка на всяка една изборна
секция, те ще бъдат под охрана
и не е възможно да се прекъсне
изборният процес. Демерджиев
отправи апел хората спокойно да
упражнят правото си на глас.ç

Иван Демерджиев

Íàêðàòêî



Получили сме две
оферти за заместване
на МиГ-29
България е получила две оферти
за заместваща платформа
изтребителите Миг-29. Това
съобщи президентът Румен
Радев. „Цената никак няма да
се хареса на нашите народни
представители“, заяви
президентът. Той допълни, че в
момента има възможност за
размяна на въоръжение с
някакво облекчение, но не и
безплатно. Президентът даде
пример със Словакия - те
предоставят своите изтребители
МиГ-29, получават бойни
хеликоптери, които не са
средство за противовъздушна
отбрана и трябва да доплатят
стотици милиони.

Комисия ще разследва
висшите етажи на
властта за корупция
Министерският съвет за втори
път одобри законопроект за
противодействие на корупцията
сред лица, заемащи висши
публични длъжности. Това съобщи
на брифинг служебният министър
на правосъдието Крум Зарков.
Той обясни, че комисията ще
бъде съставена от петима
членове, които ще се избират от
парламента, от президента и от
върховните съдилища.

Растат жалбите
до омбудсмана
Жалбите, отправени от граждани
и организации, до националния
омбудсман, се увеличават втора
поредна година. Това обяви
заместник-омбудсманът Елена
Чернева - Маркова: “За 2022 г.
писмените жалби са над 15 000,
а общо над 74 000 граждани са
получили съдействие, съвет и
подкрепа от Националния
обществен защитник. От тях над
11 000 са лицата, лишени от
свобода, задържани или
настанени в институции.

МС одобри
еднократната помощ за
ученици
Правителството одобри промени
в Правилника за прилагане на
Закона за семейни помощи за
деца. С тях се регламентира
редът за предоставяне на
еднократни помощи от 300 лв.
за деца, записани в първи,
втори, трети, четвърти и осми
клас, независимо от това дали
учат в държавно, общинско или
частно училище. Помощта се
отпуска без доходен критерий.
Очаква се такава подкрепа да
получат общо 156 000 деца. За
изплащането им за 2023 г. ще
са необходими 23,4 млн. лв.
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Ще предложим прави-
телство на малцинството,
харесвам Асен Василев за
премиер.

Това стана ясно от
думите на Кирил Петков
пред "Нова тв".

Единствената възмож-
ност да имаме убедително
и ясно правителство, с
ясни политика, има, ако
ПП - ДБ е първа, заяви в
ефира на "Нова телеви-
зия" съпредседателят на
ПП Кирил Петков.

"Ще има правителство,
ако ние сме първи. То ще
е с много ясна програма
от 5 точки, ще има фокус
върху българското земеде-
лие и с приоритет върху
българските храни", каза
той.

"На пети избори сме
вече. Готови сме да гово-
рим с всички за важните
политики", каза той и
добави, че според него е
кощунство някоя партия
да не подкрепи приорите-
ти за пореден път.

"Нашата коалиция,
която е от 8 партии, плюс
77 граждански организа-
ции, ще сложи позитивна
и ясно политика, която
гледа в бъдещето напред.
В момента всеки гледа да
си вдигне електората.

"Г-н Борисов също
знае, той е цар един ден
да казва едно, а друг ден
да казва друго, но с ясна
позитивна политика, няма
шанс да не ни подкрепят",
смята още бившият пре-
миер.

"Отиваме на пети избо-
ри, но нашата програма е
само позитивна и решава
проблемите на хората. Ще
поканим всички на разго-

вори за политики", каза
Петков.

"Ще говорим с всички,
няма да изпадаме в изола-
ция на неговорене, но няма
да приемем с ГЕРБ да
управляваме. Ще покажем
какъв ще е кабинетът и
какви ще са стъпките, за

Събития
 240 г. пр. н. е. - Описа-

но е първото наблюдение на
Халеевата комета.

 1814 г. - В Амстердам е
коронясан първият крал на Ни-
дерландия Вилхелм I.

 1842 г. - Доктор Кроу-
фърд Лонг използва за първи
път анестезия при извършва-
не на хирургична операция.

 1856 г. - Подписан е Па-
рижкият договор, с който се
слага край на Кримската вой-
на.

 1858 г. - Хаймън Лип-
ман патентова молив с прик-
репена към него канцеларска
гума.

 1914 г. - В Англия стач-
куват 100 000 йоркширски ми-
ньори.

 1944 г. - Втората све-
товна война: Англо-американ-
ската авиация бомбардира Со-
фия, Враца, Лом и Фердинанд
(дн. Монтана). В операцията
участват 600 самолета.

 1946 г. - Церемонията
по връчване на наградите "Ос-
кар" за първи път се предава
по радиото.

 1981 г. - При покуше-
ние във Вашингтон американ-
ският президент Роналд Рей-
гън е ранен в гърдите от 25-
годишния Джон Хинкли.

 2006 г. - Маркос Пон-
тес става първият бразилски
космонавт, излитайки с рус-
кия космически кораб "Союз".

Родени
 1746 г. - Франсиско Гоя,

испански художник
 1844 г. - Пол Верлен,

френски поет
 1853 г. - Винсент ван

Гог, холандски художник
 1879 г. - Ст. Л. Костов,

български писател и драматург
 1894 г. - Сергей Илю-

шин, руски конструктор на са-
молети

 1926 г. - ИнгварКамп-
рад, шведски предприемач

 1927 г. - Иван Радоев,
български писател

 1933 г. - Борис Кара-
димчев, български композитор

 1937 г. - Уорън Бийти,
американски актьор и режи-
сьор

 1945 г. - Ерик Клептън,
британски китарист

Починали
 1912 г. - Карл Май, гер-

мански писател
 1986 г. - Джеймс Каг-

ни, американски актьор
 1991 г. - Никола Тодев,

български актьор
 2002 г. - Елизабет Бо-

уз-Лайън, кралицата майка на
Елизабет II

 2005 г. - Емил Димит-
ров, български поп певец

Íà òîçè äåí
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да се стигне до прогнози-
раните резултати. Ще им
кажем, че е време с
реални действия да пока-
жат, че искат да помогнат
на България", каза още
бившият премиер.

"Невъзможно е да
подкрепим втория. Ние

виждаме, че сме с пред-
нина даже пред вторите.
Ние сме водещи преди
изборите. Очаквам с 5%
да водим. Няма как това
да се промени", категори-
чен бе Петков и изключи
всякаква опция обедине-
нието да подкрепи която и
да е друга партия.

"След изборната побе-
да ще седнем и ще обсъ-
дим кого ще предложим
за премиер. Аз лично
много харесвам Асен
Василев, който има всич-
ки качества. Всички
партии в обединението ще
решим кой състав би бил
най-ползотворен тези
политики да се случат",
заяви политикът.

"Борисов много инте-
ресно говори, че сме
управлявали 2 години.
Управлявали сме обаче
само 164 работни дни",
подчерта Петков.ç

"Само за 7 месеца в редовното правителство
почти всичко, което включихме в нашата програ-
ма, го изпълнихме докрай. Уязвимите групи полу-
чиха най-доброто, което можеше към този момент,
благодарение на участието на БСП в кабинета."

Това заяви в предаването "Лице в лице" лиде-
рът на БСП Корнелия Нинова, която в ефира на
БТВ припомни за безплатните детски градини и
ясли, увеличените майчинство и детски надбавки,
връщането на данъци на млади семейства, увели-
чените минимална работна заплата и пенсии.

"Продължаваме промяната" и "Демократична
България" постоянно пускат тези, които внушават
несигурност и нестабилност. Първо, те говорят за
правителство на малцинството. След това Асен
Василев казва, че ще търсят подкрепа от ГЕРБ. От
другата страна, Борисов също говори за прави-
телство на малцинството. Христо Иванов говори,
че ще прави конституционно мнозинство с ГЕРБ и

ДПС. Очевидно те самите не са наясно какво пред-
лагат", коментира Корнелия Нинова, която посочи,
че правителство на малцинството е изключително
опасно, неефективно и неработещо, особено в си-
туация на множество кризи и пред приемането на
бюджет. "Разлика между ГЕРБ и ПП - ДБ няма", кате-
горична бе Нинова, която обърна внимание, че две-
те коалиции са гласували заедно за военна подкре-
па за Украйна, новите 8 F-16, заедно са гласували
джендър закони в парламента, заедно са на пози-
ция за събарянето и преместването паметници и
заедно искат 3% бюджетен дефицит, за да влезем
сега и веднага в Еврозоната.

"Истинската алтернатива е БСП, защото по
всичките тези въпроси имаме обратно станови-
ще, и то аргументирано", подчерта Нинова."Ние
отново се съсредоточаваме върху групите деца и
млади хора, работници, пенсионери и социално
слаби", обобщи Корнелия Нинова.

Актьорът и режисьор Владис-
лав Карамфилов, известен като
Влади Въргала, се срещна с граж-
дани пред шатрата на "БСП за Бъл-
гария" в Стара Загора. Пред ста-
розагорци той обяви мотивите си
против навлизането на "джендър
идеологията" в българските учили-
ща и я определи като "провокация
и агресия на достойнството  за
обезличаване на личността".

Влади Въргала е част от Ини-
циативния комитет за провежда-
нето на референдум  с въпроса:
"Подкрепяте ли обучение и възпи-
тание на непълнолетни лица, свър-
зани с промяна на пола и друг пол,
освен мъжки и женски, в образо-
вателната система на България?".

"Не съм партийно ангажиран,
но заставам тук до партийно ан-

Âëàäè Âúðãàëà ïîäêðåïè
ðåôåðåíäóìà ñðåùó äæåíäúð
èäåîëîãèÿòà â ó÷èëèùàòà

гажирани хора,  без никакви уг-
ризения и чиста съвест. Защото
това, за което се създаде тази
инициатива, е много по-важно от
всякакви политически пристрас-
тия", каза  с тревога актьорът. Спо-
ред Въргала партиите трябва да
обединяват хората, а инициати-
вата на БСП за референдума той
определи като надпартийна.

"Няма значение кой каква по-
литическа принадлежност има, ко-
гато става дума за нацията, за оце-
ляването й, за ценностна систе-
ма на всяка личност. Смисълът на
тази провокация е да се проти-
вопоставяме един на друг. Става
дума за националната сигурност
на България, за оцеляването на
нацията", категоричен бе Карам-
филов. Той  представи опита на

Унгария в успеха й да запази
идентичността си и да се пред-
пази от това, въпреки  европей-
ския натиск. По думите му пра-
вителството на Унгария стимули-
ра семейството като значима
клетка на обществото, насърча-
ва младите, подкрепя децата и
въвежда изключителни условия
за  семействата.

"Необходими са много срещи
с компетентни хора в областта

на психологията, образованието,
духовенството, които спокойно да
обясняват какви са опасностите
от навлизането на "джендър иде-
ологията" в училищата", каза още
популярният актьор и допълни, че
първите закони, които се подгот-
вят да бъдат приети веднага след
започване работата на новия
49-и парламент и създаване на
новото правителство,  са именно
свързани с прокарването й.ç
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Ще чуем исканията на про-
тестиращите земеделски произ-
водители, ще поискаме от Брюк-
сел допълнителни мерки за оси-
гуряване на коридори за износа
на украинското зърно, каза пред
журналисти във Видин министъ-
рът на земеделието Явор Гечев.
Нужни са мерки, свързани с ев-
ропейското законодателство, за-
щото този проблем не можем да
го решим в България. Искам яс-
но да се чуе и в Брюксел, че дър-
жавите, които са по-близо до кон-
фликта в Украйна, плащат много
по-висока цена и солидарността
в Европа трябва да е и към соб-
ствените земеделски производи-
тели, каза Гечев. Надявам се Ев-
ропа да реагира бързо, заяви той.
В знак на солидарност с протес-
тиращите служебният министър на
земеделието Явор Гечев лично
подкара трактора, с който бе бло-
кирано движението по междуна-
родния път край Видин.

Като член на ЕС ние спазваме
европейското законодателство.
България е втора държава на ко-
ридора за износ на украинско зър-
но, първата е Румъния, обясни Ге-
чев. Тоест, ако ние спрем вноса
на украински продукти, това оз-
начава, че нарушаваме европейс-
кото законодателство. Ние няма
какво да направим, каза министъ-
рът. Затова исканията на ферме-
рите са такива, че да се реагира
от страна на Европа и то по отно-
шение на коридорите, заяви още
министърът на земеделието.

Вносът на слънчоглед от Ук-
райна се е увеличил 20 пъти за
една година и нито един пазар не
може да поеме толкова допълни-
телни количества. Пазарът в Чер-
номорския регион е дебалансирн
от една година и дори утре вой-
ната да спре, той едва ли ще се
възстанови скоро, защото изно-
сът на зърно с кораби през Чер-
но море стана скъп и заради ви-
соките застраховки, поясни Гечев.
Увеличен е вносът и на други про-
дукти - сухо мляко, яйца, плодо-
ве и зеленчуци, което също съз-
дава проблеми и е повод за про-
тести на производители, каза
Явор Гечев.

Европа иска да помогне на Ук-
райна, но през последната година
го прави на гърба на българския и
румънския производител. Време е
и западните държави да поемат
тежестта на тази помощ. Не може
нашата стока да залежава за смет-
ка на помощта за Украйна. Иска-
ме този внос да бъде прекратен,

Â çíàê íà ñîëèäàðíîñò ñ
ãíåâíèòå  çúðíîïðîèçâîäèòåëè
ñðåùó âíîñà íà óêðàèíñêî çúðíî
ßâîð Ãå÷åâ ëè÷íî ïîäêàðà
òðàêòîðà, ñ êîéòî áå
áëîêèðàíî äâèæåíèåòî ïî
ìåæäóíàðîäíèÿ ïúò êðàé Âèäèí

страната", каза Николай Киров,
председател на Регионалния съ-
юз на зърнопроизводителите в
Бургас.

Зърнопроизводителите  орга-
низираха протест и край ГКПП "Ду-
нав мост" при Русе, като блокира-
ха със земеделски машини дви-

рия действието на регламент на
Европейския съюз, касаещ безмит-
ния внос на стоки от селскосто-
пански произход от Украйна.

Председателят на Тракийския
съюз на зърнопроизводителите
Радослав Христов каза, че около
40 процента от продукцията, про-
изведена през миналата година в
България, стои по складовете.
"Въпросът е къде ще съхраним но-
вата продукция, тъй като жътвата
ще започне след три месеца. Тук
сме, защото Брюксел не чува на-
шия глас", каза Христов.

Милен Коев - председател на
Районния съюз на фермерите "Ду-
навско зърно", заяви, че целта на
протеста е да се защити българс-
кото производство. "В Русенска
област около 50 процента от про-
дукцията - пшеница, царевица,

митен внос на стоки от селскос-
топански произход от Украйна.
Протестиращите затвориха три то-
варни пристанища в Силистра, от
които влиза украинско зърно. "Ис-
каме да спрем украинския внос,
който ни прави силно неконку-
рентоспособни. Ние произвежда-
ме продукция по стандартите на
ЕС, с много завишени изисква-
ния, които правят нашата цена ви-
сока. Ние сме изправени пред
пролетна сеитба, която трябва да
обезпечим. Складовете ни са пъл-
ни, а жътвата предстои. Колегите
ни са пред фалит. Ние сме соли-
дарни с Европа и помощта за Ук-
райна, но Европейската комисия
трябва да разгледа всяка страна
членка поотделно и да направи
земеделските производители кон-
курентоспособни", каза за БТА Да-
ниела Димитрова, председател на
Асоциацията на зърнопроизводи-
телите от Крайдунавска Добруджа.
В протеста се включиха още ово-
щари и животновъди от региона.

Зърнопроизводителите органи-
зираха национален тридневен про-
тест - на 29, 30 и 31 март. Про-
тестът ще бъде в четири пункта в
страната - Видин, Русе, Кардам и
Силистра. Едновременно с това по
магистралите и главните пътища
ще присъства само селскостопан-
ска техника. "Решението е на На-
ционалната асоциация на зърноп-
роизводителите, а сред причините
са безконтролният внос на зърно
от Украйна, тежката ситуация в сек-
тор "Земеделие", ниската изкупна
цена и невъзможността за реали-
зация на родната продукция, коя-
то залежава в складовете", каза
председателят на видинския съюз
Жечко Андрейнски.

Протестът продължава и след-
ващите два дни въпреки срещата
с министъра, категоричен е земе-
делският производител Александър
Александров. "Тук сме утре и в дру-
ги ден, за да покажем, че ни има,
че сме живи, че желаем да оста-
нем в България. Желаем да рабо-
тим за нашата страна", каза той.

На Софийската стокова борса
котировките за зърно миналата
седмица са леко понижени. Цена-
та "продава" на хлебна пшеница
продължава да е сравнително ви-
сока - от 620 до 730 лв./тон,
купувачите обаче дават далеч по-
малко - 400 лв./тон. Продават се
над 5800 тона, купувачите търсят
също големи количества - над 5600
тона. Анонсите за покупка на фура-
жен ечемик са между 410 и 430
лв./тон, царевицата се търси на ни-
во 420 - 440 лв./тон. Има заявки за
покупка на маслодаен слънчоглед от
място на цени 770 - 800 лв./тон, но
продавачите не предлагат стоката.
Всички цени са без ДДС.ç

каза Илия Проданов, заместник-
председател на Управителния съ-
вет на Националната асоциация на
зърнопроизводителите, на протеста
на представители на бранша от об-
ластите Бургас, Варна и Добрич
при граничен контролно-пропуска-
телен пункт "Кардам".

Всяка година у нас се произ-
веждат около два милиона тона
слънчоглед. Не повече от 5-10 про-
цента от тях са реализирани до
момента. Тоест, почти цялата про-
дукция на българските зърнопро-
изводители стои по складовете. За-
лежават и около четири милиона
тона пшеница, допълни той. По ду-
мите му в момента изкупната це-
на на продукцията е около 40 про-
цента под себестойност. Само при
слънчогледа загубите възлизат на
около 800 милиона лева.

"Тук сме след молби от сеп-
тември месец насам. Искаме ев-
ропейските чиновници да чуят
българските и румънските земе-
делци; да се съобразят с това, че
секторът ще бъде унищожен. В
България няма друг отрасъл, кой-
то да генерира толкова паричен
поток, колкото земеделието. Вся-
ка година влагаме девет милиар-
да лева, за да направим произ-
водство, да изплатим ренти. Не
ни убивайте. Достойнството на
всеки един от нас е в бизнеса",
каза Радостина Жекова, предсе-
дател на Добруджанския съюз на
зърнопроизводителите.

"Само след два месеца ще вле-
зем в кампания. Ще ожънем око-
ло шест милиона тона продукция.
Къде ще я прибираме? Как ще я
реализираме? Всичко от този ра-
йон очакват ренти от нашите ко-
леги. Как ще ги дадат тези ренти?
Това са над два милиарда на го-
дина, които секторът дава към
собствениците на земя. Това е ре-
сурс, който влиза в бюджета на

жението в района на граничния
пункт. По думите им причина за
недоволството е силно влошената
конкурентоспособност на българ-
ските земеделски производители
заради либерализираната търговия
със селскостопански стоки с Ук-
райна, тежката ситуация в сектор
"Земеделие", липсата на обичай-
ната пазарна активност от страна
на търговците за закупуване на
български зърнени и маслодайни
култури.

Според протестиращите пазар-
ните цени през последните някол-
ко месеца на всички масово отг-
леждани зърнени и маслодайни
култури не покриват разходите за
тяхното производство. Затова зе-
меделските производители насто-
яват да не се удължава за Бълга-

слънчоглед, залежава по складо-
вете. В други години по това вре-
ме сме продали почти всичко. Па-
зарът е много труден. Цените, ко-
ито ни предлагат, са много ниски
и сме на загуба, каза Коев. Той
заяви, че протестът ще продължи
и в следващите два дни. Протес-
тиращите издигнаха транспаран-
ти с надписи: "Спрете геноцида на
земеделието", "Искаме да бъдем
конкурентоспособни фермери",
"Българската земя храни българс-
кия народ".

Близо 100 тежки земеделски
машини от областите Силистра,
Търговище, Ямбол, Сливен и Раз-
град се събраха на протест в Си-
листра. Исканията им са да не се
удължава за България действието
на европейския регламент за без-
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Äúðæàâíè ìàãàçèíè  ùå
ïðîäàâàò åâòèíè õðàíè

Служебното правителст-
во ще бори високите цени
на храните с отварянето
на държавни магазини.
Намерението бе лансира-
но от служебния земедел-
ски министър Явор Гечев.
"Планирано е да се изгра-
ди един голям магазин,
там където беше ресто-
рантът в Министерство на
земеделието, който ще е
хранителен и ще продава
продукти не само на "Ел
Би Булгарикум", но и
продукция на университе-
тите и редица държавни
предприятия, както и на
частни такива", каза Гечев
в интервю за БНТ. След
столицата тази инициати-
ва можело да бъде разши-
рена и в други градове. А
продуктите на държавната
млечна компания "Ел Би
Булгарикум" на фиксирани
ниски цени, ще бъдат
пуснати и в други магази-
ни, а не само във фирме-
ните, каза Гечев. Той

цитира проучване на
Министерство на земеде-
лието, според което
отварянето на държавни
магазини за хранителни
стоки било желание на
хората и затова служеб-
ното управление ще я
реализира.

Земеделският министър
обяви, че сайтът за срав-
нение на цените е "само
една малка част" от
"страшно много мерки",
които смята да предприе-
ме служебното правителс-
тво за изсветляване на
нелоялните търговски
практики и овладяване на
поскъпването. Временно-
то правителство иска да
променя не само наред-
би, но и закони, които да
представи на новото

Народно събрание. Въпре-
ки критиките служебният
кабинет продължава да се
упражнява с идеята за
таван на надценките за
храните. В понеделник
Министерството на иконо-
миката ще предложи за
обществено обсъждане
специален проектозакон.
Приемането му ще остане
на вниманието на новия
парламент, който ще се
формира след изборите
на 2 април.

Предвижда се търговци-
те на дребно да бъдат
задължени за един или
два артикула от дадена
продуктова група да
формират до 10% надцен-
ка, разкри пред БНТ
икономическият министър
Никола Стоянов. Пример-

но в супермаркета може
да се продават 5, 10 или
20 марки сирене, но само
за един-два продукта ще
се прилага таванът на
надценката.  Служебният
икономически министър
не уточни какво се раз-
бира под надценка и как
законът ще третира
различните разходи на
търговеца.

Проектозаконът пред-
вижда лимитът за надцен-
ката да е само за големи
търговци на дребно - с
обороти над 30 млн. лева
годишно. По данни на
икономическото минис-
терство такива у нас са
около 30 компании -
основно големите между-
народни търговски вериги
и местни вериги с обекти
в градовете. "По този
начин, от една страна, ще
осигурим поносими цени
на храните за граждани-
те, но от друга страна,
минимално ще изкривим
пазара, защото ние
съзнаваме, че всяка
намеса на държавата
изкривява пазара", приз-
на Никола Стоянов.
Всъщност търговските
вериги държат само 30%
от продажбите на храни,
а 70% са средни и малки
търговци на дребно.

Âå÷íèÿò øåô íà ÊÅÂÐ: "Íàìàëÿâàíåòî íà öåíàòà íà ïðèðîäíèÿ ãàç ùå ñå îòðàçè áëàãîïðèÿòíî è
âîäè êúì çàïàçâàíå èëè ñúâñåì ìèíèìàëíî ïîâèøåíèå íà öåíàòà íà òîïëèííàòà  åíåðãèÿ îò 1 þëè"

По-ниската цена на синьото
гориво би се отразила и на смет-
ките за парно, обясни председа-
телят на Комисията за енергий-
но и водно регулиране. "Намаля-
ването на цената на природния
газ ще се отрази благоприятно и
води към запазване или съвсем
минимално повишение на цена-
та на топлинната енергия в за-
висимост от анализите, които ще
направим при произнасянето на
1 юли", каза Иван Иванов, пред-
седател на Комисията за енер-
гийно и водно регулиране.

Изпълнителният директор на
"Булгаргаз" посочи, че доставки-
те на природен газ до края на
годината са гарантирани, всички
договори са сключени, осигуре-
ни са количества за нагнетяване
в хранилището в Чирен. "Няма
притеснения с доставките на при-
роден газ за тази година, необ-

ходимите количества за нашите
клиенти са осигурени и гаранти-
рани", заяви Деница Златева.

"Булгаргаз" реагира на крити-
ките на бизнеса за прекалено ви-
соките цени на природния газ. Дър-
жавното предприятие написа две
страници обяснения на какво се
дължи голямата разлика между та-
рифите у нас и котировките на ев-
ропейските газови борси, която
през последните месеци е над 30%
- по изчисления на работодателс-
ките организации.   "Булгаргаз" не
отрича, че продава скъпо на бъл-
гарската индустрия, но обяснява,
че за това си има причини. Ос-
новната е, че в калкулациите се
включват и порции газ от храни-
лището в Чирен, нагнетен още ми-
налата година, когато цените бяха
стигнали рекордни върхове.

Без количествата от Чирен це-
ните за февруари и март щяха да

"Булгаргаз" ЕАД прогнозира це-
ната на природния газ за месец
април да е около 98 лв./MWh, или
с приблизително 5% по-ниска от
първоначално внесеното от дру-
жеството предложение на 13 март
за 103,8 лв./MWh. Окончателното
предложение на дружеството ще
бъде внесено на 1 април, съобщи
изпълнителният директор на "Бул-
гаргаз" ЕАД Деница Златева по вре-
ме на открито заседание на Коми-
сията за енергийно и водно регу-
лиране. По думите й, към днешна
дата, цената на природния газ за
месец май, се очертава да е око-
ло 88 лв./MWh. Според Златева
продължаващото намаление на це-
ната е в резултат на предприетите
от дружеството действия за опти-
мизиране на цената, на проведе-
ните конкурентни търгове за дос-
тавка и текущите нива на борсо-
вите индекси.

Êàáèíåòúò
îòíîâî ñìåíè
ñòðàòåãèÿòà
çà áîðáà ñ
âèñîêèòå öåíè
è âå÷å ãîòâè
òàâàí íà
íàäöåíêàòà
ñàìî çà õèïåð-
ìàðêåòèòå

са с 15% по-ниски, твърди "Бул-
гаргаз" в отвореното си писмо.
Предприятието уверява, че освен
евтиния газ от Азербайджан и
скъпия от Чирен набавя газ на
свободния пазар чрез търгове на
възможно най-ниски цени.   На
критиките, че от началото на
2023 г. си е вдигнал "надценка-
та" и вече си начислява премия
от почти 12 лв. на МВТЧ, дър-
жавният доставчик обяснява, че
това е необходимо, за да си пок-
рива разходите и че норматив-
ната база му го позволява.

В края на писмото "Булгаргаз"
съветва фирмите, ако не харесват
неговите условия, да си намерят
друг доставчик: "Ползвателите на
природен газ в страната могат сво-
бодно да избират. "Булгаргаз" из-
разява готовност да прояви гъвка-
вост, ако някой клиент поиска да
сключи договор с друг търговец".ç

Което означава, че  "при-
ложното поле"  на тавана
на надценката ще е много
тясно - особено като се
има предвид и че лимитът
ще се отнася за ограничен
брой стоки. В последните
седмици се разбра, че
всъщност хипермаркетите
разчитат най-вече на големи
обороти, а по-малките
магазини начисляват по-
високи надценки. Една от
големите търговски вериги
обяви, че в ценообразуване-
то, след като стоката напус-
не производителя или
вносителя, се натрупват
много на брой разходи и
накрая печалбата на търго-
веца на дребно се оказва
много ниска. Рентабилност-
та се движела между 3 до
5%, което означава, че на
100 лв. продажби, печалбата
е 3 до 5 лв.

Според икономистите
всякакви ценови тавани
са безполезни и дори
вредни. Не е ясно по
каква логика се предлага
печалбите на хипермарке-
тите да се ограничават, а
на търговците на едро и
на производителите - не.
Нито защо авторите на
проектозакона смятат, че
таванът за надценката
трябва да се наложи само
на големите компании.ç

EK: Îôèöèàëíî èñêàíå îò Ñîôèÿ çà ïðåäîãîâàðÿíå íà ïëàíà çà ÒÅÖ-îâåòå íå å ïîëó÷àâàíî
Дори България да успее да

предоговори своя национален
план за възстановяване и раз-
витие, в него трябва да останат
целите, свързани с постигането на
климатичната неутралност, съоб-
щиха за "Хоризонт" от Европейс-
ката комисия. Това означава, че

страната ни трябва да отдели по-
не 37 на сто от разходите по пла-
на, предвидени за климатичния
преход, както и изпълнението на
специфичните за страната ни пре-
поръки. Те са за постепенно де-
карбонизиране на икономиката
ни, която е сред тези, използва-

щи най-много въглерод в ЕС.
Министърът на енергетиката

Росен Христов заяви този втор-
ник пред журналисти в Брюксел,
че страната ни не се отказва от
предоговаряне на своя план.  Той
е разговарял по въпроса с пред-
ставители на Комисията. Става

дума най-вече за ангажимента,
поет от кабинета на Кирил Пет-
ков за намаляване с 40 на сто
на емисиите при производство-
то на електроенергия.

"При всички положения тряб-
ва да докажете, че не можете да
изпълните една или повече от оп-

ределените цели. Комисията ще
направи оценка за всяко нещо,
за което е поискано предогова-
ряне", заявиха наши източници.
Те обаче поясниха, че досега в
Комисията не е получавано офи-
циално искане от България за
предоговаряне на плана.ç
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КООП новини

МАРТ 2023

от Европа и света

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

8 МАРТ 2023 - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА

Комитетът
за равенство
на половете
към МКА (ICA
GEC) отправи
послание по
повод Между-
народния ден
на жената.
Обявената от
ООН тема за
2023 година е "Участието на всички в иновациите и новите
технологии".

"...Не може да не споделим, че кооперативният бизнес мо-
дел предоставя много възможности на жените, създавайки ра-
ботни места и привличайки ги в органите на управление на
кооперациите във всички региони на МКА - Азия и Пасифик,
Америки, Европа и Африка...", заяви Ксиомара Нунес - Пред-
седател на Комитета за равенство на половете към МКА.

Има много добри примери и различни инициативи за же-
ните във всички региони на МКА. Една от тях е Програмата
"Мога да управлявам финансите си", насочена към кооперации,
ръководени от жени, на които се предоставя обучение, включ-
ващо всички аспекти на електронната търговия, включително
създаване на уебсайт, цифрови плащания,
изграждане на марка и видимост, реклама и
управление на логистиката.

MKA - РЕГИОН АФРИКА
НЕКА СИ СЪТРУДНИЧИМ
В периода 2018-2022 г.

Националната кооперативна бизнес
асоциация, САЩ (NCBA CLUSA), осъ-
ществява проект за анализ на кооперативното законодателство
в Кения в рамките на дългогодишна програма на Американската
агенция за международно развитие (USAID). В партньорство със
заинтересовани страни от кооперативния сектор подкрепя раз-
работването на предложения за реформа на кооперативното
законодателство в Кения за подобряване на законовите и регу-
латорни рамки за кооперациите. Проектът има 3 основни цели,
включващи: 1) Подобряване на правната среда за кооперации-
те; 2) Засилване на подкрепата за кооперациите; 3) Подобрява-
не на цялостното представяне на кооперациите.

ДОБРИ ПРАКТИКИ
КООП МАЛАЙЗИЯ
Националният съ-

юз на кооперациите, Ма-
лайзия (ANGKASA), съв-
местно с Националния из-
следователски институт на
Малайзия (SIRIM), старти-
ра програма "Топ 100 КО-
ОП продукта", целта на ко-
ято е да се селектират най-добрите 100 продукта, произвежда-
ни от кооперации в Малайзия, които да се популяризират сред
потребителите в страната и Асоциацията на страните от Югоиз-
точна Азия (ASEAN). От над 500 продукта с марка КООП, про-
извеждани от кооперативни организации от страната, ANGKASA
направи подбор на Топ 100 КООП продукта, които съвместно с
SIRIM бяха подобрени, за да отговорят на критериите за ка-
чество, опаковане, етикетиране, брандиране, сертифициране.
Избраните "Топ 100 КООП Продукта" се популяризират чрез:
� Маркетингови кампании, включващи промоции, де-

густация в магазините
от търговска верига
КООП и др.
� Щанд по време

на Годишното Общо
събрание на ANGKASA

� Изложбен щанд на Годишния фестивал на КООП про-
дукти и услуги

Всяка година ANGKASA предоставя насоки на кооперациите
членове чрез организиране на работни срещи и семинари,
които са фокусирани върху предприемачеството и маркетинга,
като активно се популяризират и "Топ 100 КООП продукта"

КООП ФИНЛАНДИЯ
Националният съюз на

кооперациите - S Group
Финландия, с цел подобря-
ване на онлайн доставки-
те, тества в регионите Хел-
зинки и Тампере услугата
"експресна доставка", из-
вършвана в рамките на
един час след поръчката. За целта на клиентите в съответните
региони се предлагат карти за клубно членство (1 евро на ден
или 30 евро на месец). Клубното членство предоставя редица
ползи - без минимален лимит на поръчки от онлайн магазина
и без такса доставка, натрупване на бонус точки.

"...При онлайн пазаруването на хранителни стоки клубно-
то членство е нещо напълно ново във Финландия. Ние сме
развълнувани да тестваме нашите нови услуги в района на
Хелзинки и Тампере. Всеки ден ще се извършват няколко дос-
тавки по определен маршрут в районите, затова клиентите ще
могат да поръчват до дома им много пъти на ден, което е още
едно удобство...", споделя Ярко Китанен - ръководител "Елект-
ронна търговия" в SOK.

ОСНОВНИ НАСОКИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ
НА КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА
Първото заседание на Борда

на Кооперативна Европа за 2023 се
проведе на 15 февруари онлайн.
Членовете на Борда обсъдиха проекта за работна програма и
бюджет 2023 и основните насоки на Стратегията за развитие на
Кооперативна Европа, фокусирана на три опорни точки: обра-
зование и научни изследвания, равенство между половете и
младежка мрежа. На Генералната асамблея на Кооперативна Ев-
ропа делегатите ще бъдат запознати подробно с проекта на ста-
тегията за развитие на Кооперативна Европа.

ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА КООП МРЕЖА (YECN)
Европейската младежка КООП

мрежа, в която ЦКС участва със
свои представители, проведе пър-
во онлайн заседание за 2023, на
което членовете номинираха Мар-
целина Зявински за свой предс-
тавител в Младежкия комитет на Международния кооперативен
алианс. Марцелина Зявински е учредител на кооперация за уп-
равление и рециклиране на отпадъци. С номинирането си в ко-
митета тя става вицепрезидент за регион Европа, една от чети-
рите регионални мрежи, които съставят Младежкия комитет на
МКА, заедно с региони Азия и Пасифик, Америки и Африка.

ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ
НА КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА
31 май - 1 юни 2023,
Ски, Норвегия

 Главна дирекция "Международна дейност", ЦКС

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА - EВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СВЕТОВЕН КООПЕРАТИВЕН МОНИТОР 2022

меделие, като използването на дронове и самоуправляващи се
превозни средства, реформи в пръскането с химикали и внед-
ряване на системата WAGRI за обединяване на данни за метео-
рологични условия, земеделска земя, карта, прогнози за про-
изводство, почви и друга статистическа информация в полза на
земеделските производители. За да ускори дигиталната транс-
формация на селското стопанство, японското правителство обя-
вява приобщаващи политики и създава форуми за взаимна
подкрепа. Правителството предоставя на земеделските произ-
водители и корпорации финансова подкрепа, основана на пот-
ребностите им, за да им по-
могне в закупуването на селс-
костопански машини и внед-
ряване на нови технологии.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И КООПЕРАЦИИТЕ
Европейският съюз е изправен пред пре-

дизвикателства, свързани с продоволствената си-
гурност и устойчивостта. Това налага да се пред-
приемат незабавни действия за решаване на те-
зи проблеми. ЕВРО КООП, в коалиция с 285 организации, пре-
достави становище до Урсула фон дер Лайен - Председател на
Европейската комисия, призовавайки за силна законодателна
рамка на ЕС в създаването на устойчиви хранителни системи,
която се очаква да бъде разработена до септември 2023 г.

Предложената рамка има потенциала да предостави въз-
можност на всички граждани на ЕС да имат достъп до по-
справедлива, здравословна и екологично чиста храна, което
ще помогне на потребителите и хранителната индустрия да под-
крепят устойчивите производители. Тази рамка е възможност
за справяне с недостатъците на настоящата хранителна система
и ще бъде от полза за всички граждани на ЕС.

ДОБРА ПРАКТИКА:
КООП ИТАЛИЯ
КООП Италия, в рамките на

стратегията си за устойчиво разви-
тие, участва в инициативата "Пестим
енергия", подкрепена от Министерст-
вото на околната среда в община Рим.
Като част от инициативата КООП Ита-
лия организира КООП Младежки обмен 2023, което събитие
събра общност от над 100 млади хора от кооперации в цяла
Италия, за да участват в различни дейности, имащи за цел да
популяризират енергоспестяването и екологичния начин на жи-
вот сред младите хора - лидерите на утрешния ден.

Като част от дългосрочния си ангажимент за опазване на
околната среда КООП Италия реализира инициатива "младши
пазители на енергия" в училища в Италия, чиято цел е да обяс-
ни на достъпен за децата език как да използват рационално
енергията и природните ресурси.

СВЕТОВНОТО КООПЕРАТИВНО ДВИЖЕНИЕ С ПОГЛЕД КЪМ 2030:
ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ

За втори път в истори-
ята на кооперативното дви-
жение в България, от 7 до
9 март 2023 г., Централни-
ят кооперативен съюз бе
домакин на редовно засе-
дание на Борда на дирек-
торите на Международния
кооперативен алианс, с участието на лидери на нацио-
нални кооперативни организации от 21 страни от всички ре-
гиони на МКА - Азия и Пасифик, Америки, Африка и Европа. По
покана на председателя на ЦКС проф. д.ик.н. Петър Стефанов,
президентът на Република България г-н Румен Радев откри за-
седанието на Борда на директорите на Международния коопе-
ративен алианс (МКА), като в своето приветствие заяви: "...Ние,
в България, гледаме с надежда към кооперативния модел, за-
щото в трудни времена не само бизнесът, но и държавата се
отдръпна от малките отдалечени населени места, а именно ко-
операциите продължиха да са сред хората…". Президентът на
Република България г-н Румен Радев и министърът на земеде-
лието г-н Явор Гечев проведоха работна среща с президента
на Международния кооперативен алианс д-р Ариел Гуарко и
председателя на ЦКС - проф.д.ик.н. Петър Стефанов.

Бордът на директорите на МКА прие дневния ред и матери-
алите за предстоящата Генерална асамблея на МКА, която ще се
проведе на 28 юни 2023 г. в Брюксел, Белгия.

В рамките на заседанията членовете на Борда на директо-
рите на МКА се запознаха с най-новите моменти в дейността
на кооперативната Специализирана болница за рехабилитация
"Здраве" гр. Банкя, кооперативното предприятие "Булминвекс
- ГБ" ЕООД кв. "Горна баня" и Търговско-логистичния център
КООП в София.

EВРОПЕЙСКА  АСОЦИАЦИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

КООП НОВИНА ОТ БЪЛГАРИЯ

СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

СВЕТОВЕН КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС ПО СЕКТОРИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ

В класацията на Световния кооперативен монитор 2022 на
кооперациите от Топ 300, 100 са представители на сектор зе-
меделие. Земеделски кооперации съществуват в почти всяка
страна по света и са много добре представени както в разви-
тите, така и в развиващите се страни и допринасят за продо-
волствена сигурност и намаляване на бедността в различни
части на света. Кооперациите помагат на дребните земеделци
да увеличат възвръщаемостта и приходите си чрез обединява-
не на техните ресурси. За повече информация: https://
monitor.coop/sites/default/files/2022-11/WCM_2022.pdf

ДОБРА ПРАКТИКА: ЯПОНИЯ
Ролята на правителството за
ускоряване на приемането
на технологии в областта
на земеделието

Японското правителство
заема решаваща роля в уско-
ряване внедряването на техно-
логии от земеделските коопе-
рации и другите земеделски производители. Прогресивните за-
конодателни реформи насърчават решения за интелигентно зе-
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Ръководството и офице-
ри от ВВС излязаха с отк-
рито писмо до медиите, в
което се казва: "С участи-
ето си в предаването г-н
Тагарев за пореден път де-
монстрира пренебрежител-
но отношение към военнос-
лужещите от българските
ВВС, като си позволи да
окачестви неуморните уси-
лия на целия личен състав
на авиобаза Граф Игнатие-
во по осигуряване охрана-
та на българското небе, ка-
то единствена възможност
за осигуряване на работа
на определен кръг от хо-
ра, свързани с експлоата-
цията на самолет МиГ-29".

Според командването
на ВВС "Политическите из-
казвания и коментари, раз-
пространени чрез медиите
през последните месеци,
притеснително за нас це-
лят освобождаване от на-
личната авиационна техни-
ка в полза на други дър-
жави без оглед на нацио-
налните загуби и не пред-
лагат конкретна визия за
замяна на същата, така че
страната ни да гарантира
собствения си въздушен су-
веренитет. Никъде в изказ-
ването на г-н Тагарев не
става дума как България
ще продължи да защитава
своя суверенитет!"

Ето пълен текст на пис-

мото на ВВС
Уважаеми госпожи и гос-

пода журналисти,
Като военнослужещи от

състава на българските Во-
енновъздушни сили и Бъл-
гарската армия, и като лет-
ци, инженери, техници и
осигуряващи полетите на
бойната авиация чиято ми-
сия и задача е охрана на
въздушното пространство
на Република България,
считаме за необходимо да
изразим открито позиция-
та си по темата за въздуш-
ния суверенитет на наша-
та страната.

Повод за настоящото от-
ворено писмо са множест-
во телевизионни интервю-
та от последните седмици
със събеседници, чиито по-
зиции и изказвания урон-
ват престижа на българс-
ката бойна авиация и въ-
веждат в заблуждение бъл-
гарското общество по от-
ношение на необходимост-
та от поддържане на спо-
собностите на ВВС за оси-
гуряване на националната
сигурност.

Конкретен пример за то-

Îôèöåðè îò ÂÂÑ ñðåùó  „ÿñòðåáà“ Òàãàðåâ:
Èñêà äà äàäåì ñàìîëåòè íà ÷óæäà äúðæàâà
áåç ãðèæà çà íàöèîíàëíèÿ èíòåðåñ
Áèâøèÿò âîåíåí ìèíèñòúð ñå îïèòâà äà îòêëîíè ïóáëè÷íîòî âíèìàíèå îò ñåðèîçíèÿ
ïðîáëåì, êîéòî áè âúçíèêíàë ïðè ïðåæäåâðåìåííî ñâàëÿíå îò âúîðúæåíèå
íà íàëè÷íàòà áîéíà òåõíèêà, àëàðìèðàò ïðîôåñèîíàëèñòèòå

ва е интервюто с г-н Тодор
Тагарев по NOVA TV в пре-
даването "На фокус" с Ло-
ра Крумова (неделя ,
26.03.2023 г.).

С участието си в преда-
ването, г-н Тагарев за по-
реден път демонстрира
пренебрежително отноше-
ние към военнослужещите
от българските ВВС, като
си позволи да окачестви
неуморните усилия на це-
лия личен състав на авио-
база Граф Игнатиево по
осигуряване охраната на
българското небе, като
единствена възможност за

осигуряване на работа на
определен кръг от хора,
свързани с експлоатация-
та на самолет МиГ-29.

В чл. 9, ал. 1 от Консти-
туцията на Република Бъл-
гария е записано, че "Въо-
ръжените сили гарантират
суверенитета, сигурността
и независимостта на стра-
ната и защитават нейната
териториална цялост", а
съгласно глава шеста, чл.
130 (1) от Закона за отбра-
ната и въоръжените сили
на Република България:
"Охраната на въздушното
пространство на Републи-
ка България се осъществя-
ва от Българската армия
самостоятелно или съвмес-
тно с въоръжени сили на
съюзнически държави".

Главната мисия на Воен-
новъздушните сили (ВВС) е
да гарантират въздушния
суверенитет и сигурност на
страната и съвместно с ос-
таналите видове въоръже-
ни сили да защитават те-
риториалната й цялост. Та-
зи мисия ВВС осъществя-
ват в Интегрираната систе-
ма за противовъздушна и
противоракетна отбрана на
НАТО, като изграждат спо-
собности за участие в из-

пълнението на основните
мисии и задачи на Българ-
ската армия.

Като ключови компонен-
ти на всяка една способност,
авиационната техника и под-
готвеният личен състав са
императив за изпълнение на
заповяданите мисии и зада-
чи на авиобазата.

От самото начало на
членството на Р България
в НАТО българските изтре-
бители МиГ-29 непрекъсна-
то носят дежурство под
оперативно управление на
командните структури на
НАТО. С тези самолети, ко-
ито поддържаме със сред-
ствата на българския данъ-
коплатец и благодарение
на усилията на ръководст-
вото на Министерството на
отбраната и Командването
на ВВС, изпълняваме кон-
ституционните си задълже-
ния и заповяданите нацио-
нални и съюзнически ми-
сии и задачи. Ние сме на
бойният си пост не защото
сме част от облагодетелст-
вана група от хора, а за-
щото изпълняваме Консти-
туцията и законите на стра-
ната.

Ние ясно осъзнаваме
сложната военнополити-

ческа и икономическа об-
становка в света и регио-
на и произтичащите от нея
трудности за осигуряване
на летателната годност на
МиГ-29. Поради тази при-
чина полагаме огромни
усилия в търсенето на ре-
шения, които да осигурят
възможности българското
небе да бъде охранявано
от български летци.

Политическите изказва-
ния и коментари, разпрос-
транени чрез медиите през
последните месеци, при-
теснително за нас целят ос-
вобождаване от наличната
авиационна техника в пол-
за на други държави, без
оглед на националните за-
губи и не предлагат конк-
ретна визия за замяна на
същата, така че страната
ни да гарантира собстве-
ния си въздушен суверени-
тет. Никъде в изказването
на г-н Тагарев не става ду-
ма как България ще про-
дължи да защитава своя су-
веренитет!

Като български военнос-
лужещи , след подобни
изявления не можем безу-
частно да гледаме как г-н
Тодор Тагарев очевидно
пренебрегва националните
ни приоритети и се опитва
да омаловажи ролята на
авиобаза Граф Игнатиево в
изпълнението на основни-
те национални и съюзни-
чески ангажименти. Зад пе-
риодично повтаряни фрази
"Ние сме член на НАТО и
ЕС и това предполага, че
споделяме едни и същи
ценности" той се опитва да
отклони публичното внима-
ние от сериозния проблем,
който би възникнал при
преждевременно сваляне
от въоръжение на налична-
та бойна техника.

Нашите ценности са
свързани с това да служим
на страната си, изпълнявай-

ки ежедневно моралния и
законов дълг, да поддържа-
ме авиационната техника,
да водим ежедневна подго-
товка и да охраняваме въз-
душните граници на стра-
ната ни.

Оставяме без коментар
всички опити да бъдем при-
числени към нечии кръгове
и "приятели", които ни оси-
гуряват незаслужени запла-
ти!

Ние летим и обслужва-
ме този тип самолети, кои-
то ни оставиха след реали-
зирането на План 2004.
Опасно е, когато хора с ам-
биции, но без ангажименти
и отговорности към отбра-
ната на България застраша-
ват с изявленията си наша-
та сигурност!"

Припомняме - проф. То-
дор Тагарев гостува в пре-
даването "На фокус" с Ло-
ра Крумова преди два дни
и отправи критики към пре-
зидента Румен Радев за то-
ва, че не е направил нищо,
за да се намери алтерна-
тива за поддръжката на
МиГ-29 извън Русия. Тагарев
предупреди всъщност, че в
базата "Граф Игнатиево" ра-
ботят около 1000 души, ко-
ито скоро няма да имат как-
во да експлоатират, защо-
то самолетите ще станат не-
годни най-късно до края на
2023 г.

"Можеше през тези го-
дини да се потърси алтер-
нативно решение. Първос-
тепенната им цел е да не
предоставят военна помощ
за Украйна. Второстепенна-
та е да държат на въоръ-
жение платформи, които
ние не можем да поддържа-
ме, за да осигурят заплати
на своите приятели - хора,
които очевидно няма какво
да експлоатират, вместо да
започне подготовка за но-
вите самолети", посочи Та-
гарев.

Тодор Тагарев
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Надяваме се, че тази статия ще по-
могне за това, като отговори на въп-
роса "Колко 11 септември Съедине-
ните щати са причинили на други на-
ции след Втората световна война?"

Това проучване разкрива, че аме-
риканските военни сили са пряко от-
говорни за около 10 до 15 милиона
смъртни случая по време на Корейс-
ката и Виетнамската война и двете
войни в Ирак.

 В последните войни имаше меж-
ду девет и 14 милиона смъртни слу-
чая в Афганистан, Ангола, Демокра-
тична република Конго, Източен Ти-
мор, Гватемала, Индонезия, Пакис-
тан и Судан.

Общото заключение, до което се
стигна, е, че Съединените щати най-
вероятно са отговорни след Втората
световна война за смъртта на между
20 и 30 милиона души във войни и
конфликти, разпръснати по целия свят.

Афганистан

САЩ са отговорни за между 1 и
1,8 милиона смъртни случая по вре-
ме на войната между Съветския съюз
и Афганистан, като са примамили Съ-
ветския съюз да нахлуе в тази нация.

"Според официалната версия на
историята, помощта на ЦРУ за му-
джахидините започва през 1980 г., то-
ест след нахлуването на съветската
армия в Афганистан на 24 декември
1979 г. Но реалността, тайно пазена
досега, е съвсем друга. Наистина, на
3 юли 1979 г. президентът Картър
подписва първата директива за тай-
на помощ на противниците на про-
съветския режим в Кабул.

Бжежински оправда залагането на
този капан, тъй като каза, че той е
дал на Съветския съюз неговия Ви-
етнам и е причинил разпадането на
Съветския съюз.

САЩ са пряко отговорни за око-
ло 12 000 смъртни случая в Афга-
нистан, много от които в резултат на
бомбардировки като отмъщение за
атаките срещу американска собстве-
ност на 11 септември 2001 г. Впос-
ледствие американски войски нахлу-
ха в тази страна.

Ангола

През 1977 г. анголското правител-
ство е признато от ООН, въпреки че
САЩ са една от малкото нации, кои-
то се противопоставят на това дейст-
вие. През 1986 г. Чичо Сам одобри
материална помощ за UNITA, група,
която се опитваше да свали прави-
телството. Дори и днес тази борба,
която понякога е включвала много
нации, продължава.

Американската намеса беше оп-
равдана пред американската общест-
веност като реакция на намесата на
50 000 кубински войници в Ангола.
Три оценки на смъртните случаи ва-
рират от 300 000 до 750 000.

Чад

Приблизително 40 000 души в Чад
са били убити и около 200 000 са би-
ли изтезавани от правителство, огла-
вявано от Хисен Хабре, който е дове-
ден на власт през юни 1982 г. с по-
мощта на парите и оръжията на ЦРУ.
Той остава на власт осем години.

През 2001 г., докато живееше в
Сенегал, той почти беше съден за
престъпления, извършени от него в
Чад. Тамошният съд обаче блокира
това производство. Тогава правоза-
щитниците решават да проследят слу-
чая в Белгия, тъй като някои от жер-
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твите на изтезанията на Хабре жи-
веят там. През юни 2003 г. САЩ ка-
заха на Белгия, че рискуват да загу-
бят статута си на домакин на
щабквартирата на НАТО, ако допус-
нат такова съдебно производство.

Чили

ЦРУ се намеси в изборите в Чили
през 1958 и 1964 г. През 1970 г. кан-
дидатът на социалистите Салвадор
Алиенде е избран за президент. ЦРУ
искаше да предизвика военен прев-
рат, за да предотврати встъпването
му в длъжност, но началникът на ща-
ба на чилийската армия генерал Ре-
не Шнайдер се противопостави на то-
ва действие.

Последваха партизанска война,
палежи, бомбардировки, саботаж и те-
рор. ITT и други американски корпо-
рации с чилийски холдинги спонсо-
рираха демонстрации и стачки. Нак-
рая, на 11 септември 1973 г. Алиенде
умира или от самоубийство, или от
убийство. По това време Хенри Ки-
синджър, държавен секретар на САЩ,
каза следното по отношение на Чи-
ли: "Не виждам защо трябва да сто-
им и да гледаме как една страна ста-
ва комунистическа заради безотговор-
ността на собствения си народ".

По време на 17 години терор при
наследника на Алиенде, генерал Ау-
густо Пиночет, около 3000 чилийци
бяха убити и много други бяха из-
мъчвани или "изчезнаха".

Колумбия

Една оценка е, че 67 000 смъртни
случая са настъпили от 60-те години
на миналия век до последните годи-
ни поради подкрепата на САЩ за
колумбийския държавен тероризъм.

Според доклад на Amnesty
International от 1994 г. повече от 20
000 души са били убити по полити-
чески причини в Колумбия от 1986 г.
насам, главно от военните и техните
паравоенни съюзници. Amnesty твър-
ди, че "доставено от САЩ военно обо-
рудване, привидно доставено за из-
ползване срещу трафиканти на нар-
котици, е било използвано от колум-
бийската армия за извършване на
злоупотреби в името на "борбата с
бунтовниците".

Куба

При нахлуването в Залива на пра-
сетата в Куба на 18 април 1961 г.,
което приключи след 3 дни, 114 от
нахлуващите сили бяха убити, 1189
бяха взети в плен, а няколко избяга-
ха на чакащи американски кораби. Ня-
кои хора смятат, че броят на убитите
кубински сили варира от 2000 до 4000.

Демократична република
Конго (бивш Заир)

Началото на масовото насилие е
подклаждано в тази страна през 1879
г. от нейния колонизатор крал Лео-
полд Белгийски. Населението на Кон-
го е намаляло с 10 милиона души за
период от 20 години, който някои на-
ричат "геноцидът на Леополд".

През 1960 г. Конго става незави-
сима държава, като Патрис Лумумба
е първият министър-председател. Той
беше убит със замесено ЦРУ, въпре-
ки че някои казват, че убийството му
всъщност е отговорност на Белгия.
Но въпреки това ЦРУ планираше да
го убие.

По време на Студената война САЩ
насочиха над 300 милиона долара оръ-

жия в Заир. Осигурени му бяха 100
милиона долара за военно обучение.
През 2001 г. беше докладвано на ко-
мисия на Конгреса на САЩ, че аме-
рикански компании, включително ед-
на, свързана с бившия президент
Джордж Буш-старши, подклаждат Кон-
го за парични печалби.

Доминиканска република

През 1962 г. Хуан Бош става пре-
зидент на Доминиканската републи-
ка. Той се застъпваше за такива прог-
рами като поземлена реформа и
програми за обществено строителст-
во. Това не вещаеше нищо добро за
бъдещите му отношения със САЩ и
след само 7 месеца на поста той бе-
ше свален от власт чрез преврат на
ЦРУ. Два дни по-късно започна аме-
риканска инвазия и 22 000 войници
и морски пехотинци влязоха в До-
миниканската република и около 3000
доминиканци загинаха по време на
боевете.

Източен Тимор

През декември 1975 г. Индонезия
нахлува в Източен Тимор. Това нах-
луване започна ден след като прези-
дентът на САЩ Джералд Форд и дър-
жавният секретар Хенри Кисинджър
напуснаха Индонезия, където бяха
дали разрешение на президента Су-
харто да използва американско оръ-
жие, което според законодателството
на САЩ не може да се използва за
агресия. Резултатът беше приблизи-
телно 200 000 мъртви от население
от 700 000 души.

Ел Салвадор

Гражданската война от 1981 г. до
1992 г. в Ел Салвадор беше финан-
сирана от 6 милиарда долара помощ
от САЩ, дадена в подкрепа на пра-
вителството в усилията му да смаже
движението за осигуряване на соци-
ална справедливост на хората в тази
нация от около 8 милиона души.

Според доклад на Комисията за
истината на ООН от 1993 г. над 96
% от нарушенията на правата на чо-
века, извършени по време на война-
та, са извършени от армията на Сал-
вадор или паравоенните отряди на
смъртта, свързани с армията на Сал-
вадор, подкрепени от САЩ.

Гренада

ЦРУ започна да дестабилизира
Гренада през 1979 г., след като Мо-
рис Бишоп стана президент, отчасти
защото той отказа да се присъедини
към карантината на Куба. Кампани-
ята срещу него доведе до свалянето
му от власт и нахлуването на САЩ

в Гренада на 25 октомври 1983 г.,
при което загинаха около 277 души.

Гватемала

През 1951 г. Якобо Арбенс е изб-
ран за президент на Гватемала. Той
присвои част от неизползваната зе-
мя, управлявана от щатската United
Fruit Company, и компенсира компа-
нията. След това тази компания за-
почна кампания за представяне на Ар-
бенс като инструмент на междунаро-
ден заговор и нае около 300 наемни-
ци, които саботираха доставките на
петрол и влаковете. През 1954 г. ор-
кестриран от ЦРУ преврат го отстра-
нява от поста и той напуска страна-
та. През следващите 40 години раз-
лични режими убиха хиляди хора.

През 1999 г. Washington Post съ-
общи, че комисия за изясняване на
историята заключава, че над 200 000
души са били убити по време на
гражданската война и че е имало 42
000 индивидуални нарушения на
правата на човека, 29 000 от които
фатални, 92% от които са извърше-
ни от армията. Освен това комиси-
ята съобщи, че правителството на
САЩ и ЦРУ са оказали натиск вър-
ху правителството на Гватемала да
потисне партизанското движение с
безмилостни средства.

Хаити

От 1957 г. до 1986 г. Хаити е уп-
равляван от Жан-Клод Дювалие - Па-
па Док, и по-късно от неговия син.
През това време тяхната частна те-
рористична сила уби между 30 000 и
100 000 души.

Хондурас

През 80-те години ЦРУ подкрепя
батальон 316 в Хондурас, който отв-
лича, измъчва и убива стотици свои
граждани. Оборудването и наръчни-
ците за изтезания са предоставени от
аржентински персонал на ЦРУ, който
работи с американски агенти при обу-
чението на хондураците. Приблизи-
телно 400 души загубиха живота си.
Това е поредният случай на изтеза-
ния в света, спонсорирани от САЩ.

Батальон 316 използва шокови и
задушителни устройства при разпи-
ти през 80-те години. Затворниците
често били държани голи и, когато
вече не били полезни, убивани и пог-
ребвани в немаркирани гробове.

Хондурас беше плацдарм в нача-
лото на 80-те години на миналия век
за контрите, които се опитваха да сва-
лят социалистическото сандинистко
правителство в Никарагуа.

На стр. 9
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Индонезия

През 1965 г. в Индонезия превра-
тът замени генерал Сукарно с гене-
рал Сухарто като лидер. САЩ изиг-
раха роля в тази смяна на правителс-
твото. Робърт Мартенс, бивш служи-
тел в посолството на САЩ в Индоне-
зия, описва как американски дипло-
мати и служители на ЦРУ са предос-
тавили до 5000 имена на ескадроните
на смъртта на индонезийската армия
през 1965 г. и са ги проверявали, ко-
гато са били убити или заловени.
Оценките за броя на смъртните слу-
чаи варират от 500 000 до 3 милиона.

От 1993 г. до 1997 г. САЩ предос-
тавиха на Джакарта почти 400 ми-
лиона долара икономическа помощ.

Ирак

Войната между Ирак и Иран про-
дължи от 1980 до 1988 г. и през това
време имаше около 105 000 смъртни
случая на иракчани според Washington
Post.

Според Хауърд Тейчър, бивш слу-
жител на Съвета за национална си-
гурност, САЩ са предоставили на
иракчаните милиарди долари кредити
и са помогнали на Ирак по други на-
чини, като например гарантиране, че
Ирак разполага с военно оборудване,
включително биологични агенти. То-
зи прилив на помощ за Ирак дойде,
когато Иран изглеждаше, че печели
войната и беше близо до Басра.

Войната между САЩ и Ирак и
санкциите срещу Ирак са проведени
от 1990 до 2003 г.

Ирак нахлу в Кувейт на 2 август
1990 г. и САЩ отговориха с искане
Ирак да се оттегли, а четири дни по-
късно ООН наложи международни
санкции.

Ирак имаше основание да вярва,
че САЩ няма да възразят срещу нах-
луването му в Кувейт, тъй като аме-
риканският посланик в Ирак Ейприл
Гласпи каза на Саддам Хюсеин, че
САЩ нямат позиция по спора, кой-
то страната му има с Кувейт. Така
беше дадена зелена светлина, но то-
ва изглеждаше по-скоро капан.

Въздушното нападение на САЩ
започва на 17 януари 1991 г. и про-
дължава 42 дни. На 23 февруари пре-
зидентът Х. У. Буш нареди да започ-
не сухопътната атака на САЩ. Нах-
луването се състоя с много ненужни
убийства на иракски военен персо-
нал. Само около 150 американски во-
енни загинаха в сравнение с около
200 000 иракчани. Някои от иракча-
ните бяха безмилостно убити на Ма-
гистралата на смъртта и около 400
тона обеднен уран бяха оставени в
тази нация от САЩ.

През 1995 г. Организацията по
прехрана и земеделие на ООН съоб-
щи, че санкциите на ООН срещу Ирак
са причина за смъртта на повече от
560 000 деца от 1990 г. насам.

Лесли Стал в телевизионната
програма 60 минути през 1996 г. спо-
мена пред Мадлин Олбрайт, посла-
ник на САЩ в ООН: "Чухме, че по-
ловин милион деца са загинали. Ис-
кам да кажа, че това са повече деца,
отколкото са загинали в Хирошима.
И - и знаете ли, струва ли си цена-
та?" Олбрайт отговори: "Мисля, че
това е много труден избор, но цената
- смятаме, че си заслужава."

През 1999 г. УНИЦЕФ съобщава,
че 5000 деца умират всеки месец в
резултат на санкцията и войната със
САЩ

По-късно Ричард Гарфийлд изчис-
лява, че по-вероятният брой свръхс-
мъртни случаи сред деца под петго-
дишна възраст от 1990 г. до март 1998

г. е 227 000 - двойно повече от пред-
ходното десетилетие. Гарфийлд изчис-
лява, че числата са 350 000 до 2000 г.
(отчасти въз основа на резултатите
от друго проучване).

Войната между Ирак и САЩ за-
почна през 2003 г. и не е приключи-
ла!

Общият брой на смъртните слу-
чаи в Ирак, които са резултат от се-
гашната война между Ирак и Ирак,
е 654 000, от които 600 000 се при-
писват на актове на насилие, според
изследователите на Джон Хопкинс.

Израелско-палестинска война

Около 100 000 до 200 000 израел-
ци и палестинци, но най-вече послед-
ните, са били убити в борбата между
тези две групи. САЩ са силен подд-
ръжник на Израел, предоставяйки ми-
лиарди долари помощ и подкрепяйки
притежаването на ядрени оръжия.

Корея

Корейската война започва през
1950 г., когато според администраци-
ята на Труман Северна Корея нахлу-
ва в Южна Корея на 25 юни.

САЩ започнаха атаката си преди
да бъде приета резолюция на ООН.

По време на войната по-голямата
част от смъртните случаи са южно-
корейци, севернокорейци и китайци.
Четири източника дават брой на смър-
тните случаи, вариращ от 1,8 до 4,5
милиона. Друг източник дава общо
4 милиона, но не посочва към коя
нация са принадлежали.

Джон Х. Ким, ветеран от амери-
канската армия и председател на Ко-
рейския комитет на ветераните за
мир, заявява в статия, че по време
на Корейската война "американската
армия, военновъздушните сили и фло-
тът са били пряко замесени в убийс-
твото на около три милиона цивил-
ни - южнокорейци и севернокорейци
- на много места в цяла Корея… Съ-
общава се, че САЩ са хвърлили око-
ло 650 000 тона бомби, включително
43 000 тона напалмови бомби, по вре-
ме на Корейската война." Предпола-
га се, че тази сума не включва ки-
тайските жертви.

Друг източник посочва общо око-
ло 500 000, които са били корейци и
вероятно не само военни.

Лаос

От 1965 до 1973 г. по време на
войната във Виетнам САЩ хвърли-
ха над два милиона тона бомби вър-
ху Лаос - повече, отколкото бяха
хвърлени през Втората световна вой-
на от двете страни. Над една четвърт
от населението стана бежанци. Това
може да се тълкува, като че най-мал-
ко 200 000 са загинали.

Гражданската война започна през
50-те години на миналия век, когато
САЩ подкрепиха сила от 40 000 ла-
осци, за да се противопоставят на
лявата партия Патет Лао.

Непал

Между 8000 и 12 000 непалци са
загинали след избухването на граж-
данска война през 1996 г. Смъртност-
та, според Foreign Policy на фокус, ряз-
ко се е увеличила с пристигането на
почти 8400 американски картечници
М-16 (950 об/мин) и американски съ-
ветници. Непал е 85 процента селски
район и силно се нуждае от поземле-
на реформа. Не е изненадващо, че
42% от хората живеят под прага на
бедността.

Никарагуа

През 1981 г. сандинистите свали-
ха правителството на диктатора Со-

моса в Никарагуа и до 1990 г. около
25 000 никарагуанци бяха убити във
въоръжена битка между сандинистко-
то правителство и бунтовниците на
контра, които бяха формирани от ос-
танките на националното правителс-
тво на Сомоса.

Пакистан

През 1971 г. Западен Пакистан,
авторитарна държава, подкрепяна от
САЩ, брутално нахлу в Източен Па-
кистан. Войната приключи, след ка-
то Индияприе около 10 милиона бе-
жанци, нахлу в Източен Пакистан (се-
га Бангладеш) и победи западните
пакистански сили.

Милиони хора загинаха по време
на тази брутална война. Тази страна
отдавна е съюзник на САЩ, като се
започне с 411 милиона долара, пре-
доставени за създаване на нейните
въоръжени сили, които изразходват
80% от бюджета си за своите воен-
ни.

Три източника изчисляват, че са
загинали 3 милиона души и един из-
точник оценява 1,5 милиона.

Панама

През декември 1989 г. американ-
ските войски нахлуха в Панама, уж
за да арестуват диктатора Мануел
Нориега. Това беше пример за виж-
дането на САЩ, че те са господари
на света и могат да арестуват всеки,
когото си поискат. Няколко години
преди това той е работил за ЦРУ, но
е изпаднал в немилост отчасти за-
щото не е бил противник на санди-
нистите в Никарагуа. Изчислено е,
че са загинали между 500 и 4000 ду-
ши.

Филипините

Американските специални сили и
морските пехотинци участваха актив-
но в някои бойни операции. Приб-
лизителният брой на хората, които
са били екзекутирани и изчезнали при
президента, подържан от Вашингтон,
Фердинанд Маркос, е над 100 000.

Южна Америка: Операция
Кондор

Това беше съвместна операция на
6 деспотични южноамерикански
правителства (Аржентина, Боливия,
Бразилия, Чили, Парагвай и Уруг-
вай) за споделяне на информация за
техните политически опоненти. Приб-
лизително 13 000 души са били уби-
ти по този план.

Създадена е на 25 ноември 1975
г. в Чили с акт на Междуамерикан-
ското обединение на военното ра-
зузнаване. Според политическия слу-
жител на американското посолство
Джон Типтън, ЦРУ и чилийската
тайна полиция са работили заедно,
въпреки че ЦРУ не е организирало
операцията, за да направи това сът-
рудничество работещо. Съобщава се,
че приключи през 1983 г.

На 6 март 2001 г. New York Times
съобщи за съществуването на наско-
ро разсекретен документ на Държав-
ния департамент, разкриващ, че Съ-
единените щати са улеснили комуни-
кацията за операция Кондор.

Судан

От 1955 г., когато получава своя-
та независимост, Судан през повече-
то време е въвлечен в гражданска вой-
на. До около 2003 г. приблизително
2 милиона души са били убити.

Правозащитни групи се оплака-
ха, че политиката на САЩ е помог-
нала за удължаване на гражданска-
та война в Судан, като е подкрепила

усилията за сваляне на централното
правителство в Хартум.

През 1978 г. бяха открити огром-
ните петролни резерви на Судан и в
рамките на две години той стана шес-
тият най-голям получател на амери-
канска военна помощ. Разумно е да
се предположи, че ако САЩ помог-
нат на правителство да дойде на власт,
то ще се почувства задължено да даде
на САЩ част от петролния пай.

През август 1998 г. САЩ бомбар-
дираха Хартум, Судан, със 75 крила-
ти ракети.

Виетнам

Във Виетнам, съгласно споразу-
мение преди няколко десетилетия,
трябваше да има избори за обединен
Северен и Южен Виетнам. САЩ се
противопоставиха на това и подкре-
пиха правителството на Дием в
Южен Виетнам. През август 1964 г.
ЦРУ и други помогнаха за фабрику-
ването на фалшива виетнамска ата-
ка срещу американски кораб в зали-
ва на Тонкин и това беше използва-
но като претекст за по-голямо учас-
тие на САЩ във Виетнам.

По време на тази война амери-
канска операция за убийство, наре-
чена Операция Феникс, тероризира
народа на Южен Виетнам и по вре-
ме на войната американските войски
бяха отговорни през 1968 г. за масо-
вото избиване на хората в село Ми
Лай.

Според изявление на виетнамско-
то правителство през 1995 г. броят
на смъртните случаи на цивилни и
военни по време на войната във Ви-
етнам е 5,1 милиона.

Тъй като смъртните случаи в Кам-
боджа и Лаос бяха около 2,7 милиона
(вижте Камбоджа и Лаос), приблизи-
телната обща сума за войната във Ви-
етнам е 7,8 милиона.

Комисията за виртуална истина
предоставя общо за войната 5 милио-
на, и Робърт Макнамара, бивш ми-
нистър на отбраната, според списа-
ние New York Times казва, че броят на
убитите виетнамци е 3,4 милиона.

Югославия

Югославия беше социалистичес-
ка федерация от няколко републики.
Тъй като тя отказа да бъде тясно
свързана със Съветския съюз по вре-
ме на Студената война, тя получи
известна подкрепа от САЩ. Но ко-
гато Съветският съюз се разпадна,
полезността на Югославия за САЩ
приключи и САЩ и Германия рабо-
тиха, за да превърнат социалисти-
ческата си икономика в капиталис-
тически чрез процес предимно на раз-
деляне и завладяване. Имаше етни-
чески и религиозни различия между
различните части на Югославия, ко-
ито бяха манипулирани от САЩ, за
да предизвикат няколко войни, до-
вели до разпадането на тази страна.

От началото на 90-те години до-
сега Югославия се раздели на ня-
колко независими нации, чиито на-
малени доходи, заедно с съучастие
на ЦРУ, я превърнаха в пешка в ръ-
цете на капиталистическите страни.
Разпадането на Югославия беше
причинено главно от САЩ.

Ето оценки за някои, ако не и за
всички вътрешни войни в Югосла-
вия. Всички войни: 107 000;

Босна и Крайна: 250 000; Босна:
20 000 до 30 000; Хърватия: 15 000;

Косово: 500 до 5000.

От стр. 8

От сайта BIG5.BG
(със съкращения, заглавието е на ЗЕМЯ)
Източник: globalresearch.ca; в превод на
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С Джеймс А. Лукас можете да се свържете на
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В Русия
започна контролна комплексна
проверка на части от Ракетните
войски със стратегическо предназ-
начение, включваща командно-
щабно учение, в което са задейс-
твани мобилни наземни ракетни
комплекси "Ярс". Това съобщи вче-
ра министерството на отбраната
в Москва. РС-24 "Ярс" е руски
стратегически ракетен комплекс,
изстрелващ междуконтинентални
балистични ракети. В учението
участват общо над 3000 военнос-
лужещи с около 300 единици тех-
ника. Ще бъдат тренирани по-спе-
циално  маневрени действия, мер-
ки за маскировка и за противо-
действие срещу модерни средст-
ва за въздушно разузнаване съв-
местно с части от руския Центра-
лен военен окръг и от Въздушно-
космическите сили. Специално
внимание ще бъде отделено на из-
ползването на дронове.
Федералният
конституционен съд на Германия
постанови, че трябва да бъдат вне-
сени изменения в закон, обявя-
ващ за незаконни браковете между
деца под 16-годишна възраст,
сключени извън страната. Според
съда законът трябва да включва
регулации, позволяващи бракът да
бъде обявен за действителен, ко-
гато въпросното лице е станало
пълнолетно, както и правила за
плащане на издръжка. Законът
трябва да бъде изменен до 30 юни
2024 г. КС съд изрази това стано-
вище във връзка с дело, свърза-
но със сирийска двойка, чийто
брак е бил обявен за нищожен в
Германия след пристигането на
съпрузите в страната като бежан-
ци. Съпругата в тази двойка - 14-
годишна сирийка сключила брак
със 7 години по-голям от нея мъж
в Сирия през 2015 г. След прис-
тигане на семейството в Германия
обаче момичето било отделено от
съпруга си и настанено в център
за бежанки.
Израел
изстреля вчера нова версия на
своя шпионски спътник "Офек", ка-
то министерството на отбраната
заяви, че той ще подобри дено-
нощното наблюдение над регио-
на, което се случва в момент, ко-
гато страната се подготвя за евен-
туална конфронтация с Иран. Из-
стрелването, планирано от някол-
ко месеца, беше наблюдавано от
министъра на отбраната Йоав Га-
лант - сигнал, че той остава на
поста си въпреки изявлението на
премиера Бенямин Нетаняху в не-
деля, че той ще бъде уволнен. Са-
телитът "Офек-13", произведен от
държавната Израелска аерокосми-
ческа компания, е последният от
серията спътници местно произ-
водство. Първият от спътниците от
тази серия беше изведен в орби-
та през 1988 г.
С помощта
на гравитационна леща и супер-
компютри астрономи са иденти-
фицирали колосална черна дупка,
която е сред най-големите, откри-
вани някога, съобщи Live Science.
Това е ултрамасивно чудовище с
маса около 30 млрд. пъти по-го-
ляма от масата на Слънцето и е
открито чрез използването на трик
с пространство-времето, предска-
зан от Алберт Айнщайн. Колосал-
ната черна дупка се крие на 2,7
млрд. светлинни години от Земя-
та в най-ярката галактика от га-
лактичния куп Abell 1201. Косми-
ческото чудовище съществува "на
горната граница на това колко го-
леми според нас теоретично мо-
гат да станат черните дупки", се
казва в изявление на астрономи-
те, които са го открили. Но това
може да е само първото от мно-
гото космически чудовища, които
екипът може да забележи по нощ-
ното небе с помощта на тази тех-
ника.

Израел благодари на
гръцката полиция за пре-
дотвратената опасност
срещу израелски гражда-
ни, след като в Гърция бе
разбита терористична гру-
па, подготвяла атентат сре-
щу еврейски център в Ати-
на, предаде БНР. Полици-
ята арестува двама пакис-
танци, заподозрени за

Ãðúöêàòà ïîëèöèÿ ïðåäîòâðàòèëà àòåíòàò ñðåùó åâðåéñêè öåíòúð â Àòèíà
подготовка на атаката.

Министерството на вън-
шните работи на Израел
благодари на гръцките влас-
ти за ареста на терористи-
те, чиято цел е била удар
срещу еврейски център в
гръцката столица. Двамата
пакистанци, задържани по
случая, се разпитват от
агенцията за Национална

сигурност, съобщават от по-
лицията.

Терористите са имали
потвърждение, че ще полу-
чат по 15 000 евро за всяка
жертва на терористичния
акт. Указанията са били да
убият повече от 50 души в
еврейския център, според
информация от полицаите.
Разследване се провежда

на о. Закинтос и в Атина,
където са живели послед-
ните пет години двамата па-
кистанци, които са нелегал-
ни мигранти в Гърция. Ми-
нистърът по защита на
гражданите Теодорикакос
допълни с информация, че
ръководителят на терорис-
тичната мрежа се намира
в Иран. ç

Ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел
Гроси (в центъра) пристигна в Запорожката ядрена централа в Украйна.
Това е първото посещение на Гроси в централата от първи септември м.
г., когато беше съгласувано постоянно присъствие там на експерти от
агенцията. Целта му е лично да оцени ситуацията в обекта, който от
година е под руски контрол на фона на взаимните обвинения между
Киев и Москва, че застрашават сигурността на ядрената централа.

Снимки Интернет
Британският крал Чарлз III пристига
вчера в Германия. Това е първото му

посещение зад граница от възкачване-
то му на престола. Първата му

чуждестранна визита трябваше да
бъде във Франция, но беше отменена
заради протестите срещу пенсионната
реформа. Кралят и кралицата консорт
Камила бяха посрещнати от германс-
кия президент Франк-Валтер Щайнма-
йер с военни почести в Берлин. Във
видеопослание преди посещението
президентът определи като  "важен

европейски жест" избора на Франция
и Германия от краля за места на

първото му посещение в чужбина.
Според информация на Бъкингамския
дворец по време на тридневното си

посещение британският крал ще
посети и провинция Бранденбург и

град Хамбург.

От Кремъл окачестви-
ха като невъзможно
постигането на целите на
т. нар. специална военна
операция в Украйна с
политико-дипломатически
средства. Изявление в
този дух направи вчера
Дмитрий Песков, прес-
секретар на руския
президент Владимир
Путин.

"Неведнъж сме казва-
ли, че целите на руската
федерация могат да бъдат
постигнати по различни
начини - политико-дипло-
матически, или, ако това
е невъзможно в настоя-
щия момент, а  в случая с
Украйна това е невъзмож-
но, тогава, за съжаление,
с военни средства, тоест
с провеждане на специ-
алната военна операция."
По думите му за Русия
най-важното е да бъдат
изпълнени нейните иска-
ния - осигуряване на
безопасността на хората
в новите региони, както и
като цяло на Руската
федерация.

Конфронтацията на
Русия с враждебни дър-
жави и това, което тя
нарече "хибридна война",
водена срещу нея от
страна на Запада, ще
продължи дълго време,
каза Песков, когато бе
запитан за това колко

Ïåñêîâ: Ìîñêâà ñìÿòà, ÷å å íåâúçìîæíî äà ïîñòèãíå
öåëèòå ñè â Óêðàéíà ñ ïîëèòè÷åñêè ñðåäñòâà
ÑÀÙ ïîäãîòâÿò Êîñìè÷åñêèòå
ñèëè çà âåðîÿòåí áúäåù
êîíôëèêò ñ Ðóñèÿ è Êèòàé

дълго ще продължи "спе-
циалната военна опера-
ция" в Украйна. "Ако
имате предвид война в
по-широк контекст, конф-
ронтация с враждебни
държави, хибридна война
срещу нашата страна, то
тя ще продължи дълго
време", заяви Песков. "И
тук трябва да бъдем
решителни и уверени в
себе си и да се обединим
около президента", доба-
ви той.

Говорителят на Кремъл
също така заяви, че
Русия високо цени пози-
цията на Китай по отно-
шение на Украйна и не
смята, че има право да
съветва китайския прези-
дент Си Дзинпин дали да
осъществява каквито и
да е било контакти с
Киев, съобщи ТАСС.
Вчера в интервю за АП
украинският президент
Володимир Зеленски
отправи покана към
китайския лидер да
посети страната му,
припомня Ройтерс.

Министерството на
отбраната на САЩ е
започнало да подготвя
Космическите сили на
САЩ (USSF) за вероятен
бъдещ конфликт с Русия
и Китай в Космоса, пише
в."Уолстрийт джърнал".
Решението идва на фона

на разполагането от
страна на Русия и Китай
на лазери и ракети,
които биха могли да
обезвредят спътници и
да повредят граждански-
те комуникации.

През март Белият дом
предложи да се увеличи
годишният бюджет на
КСС до 30 млрд. долара,
което би било рекордна
сума. Предложената от
американската админист-
рация сума е с близо 4
млрд. долара повече от
бюджета през 2021 г.
Белият дом предложи
също така да се увеличи
финансирането на Воен-
новъздушните и Военно-
морските сили. Увелича-
ването на разходите за
КСС ще доведе до увели-
чаване на броя на воен-

нослужещите до 16 000
души. На военнослуже-
щите ще бъдат закупени
специални симулатори за
обучение за битки в
космоса, а също така ще
бъдат обучени да работят
със сателити, наземно
комуникационно и сен-
зорно оборудване и
оръжейни системи. Мина-
лата година САЩ опреде-
лиха Китай като най-
голямата заплаха за
сигурността в своята
отбранителна стратегия
за сигурност. Това се
дължи, наред с другото,
на разработването на
лазери и наземни раке-
ти, които могат да пора-
зяват спътници. Русия
също беше посочена в
документа като основна
заплаха за сигурността. ç
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Снимки Интернет

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ НАЗКПТУ "ЗЛАТЕН КЛАС"

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ
"ЗЛАТЕН КЛАС"  с ЕИК 114012704,

със седалище и адрес на управление - с. Ставерци, община Долна Митрополия, област Плевен, на
основание чл. 16 от ЗК, свиква редовно годишно отчетно Общо събрание на кооператорите, на 22 април
2023 год. от 09.00 часа в Заседателната зала в сградата на кооперацията, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчетен доклад на Управителния съвет/УС/ за годишната дейност на кооперацията през 2022 година.
2. Отчетен доклад на Контролния съвет /КС/ за 2022 год.
3. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 2022 год.
4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на УС, Председателя на

кооперацията и членовете на КС за 2022 год.
5. Вземане на решение за попълване състава на Контролния съвет /КС/.
6. Приемане на бизнес-план за 2023 год.
7. Промяна на Устава на ЗКПТУ "ЗЛАТЕН КЛАС"
8. Други
При липса на кворум, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК, събранието ще се проведе същия ден, в

10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Един от обсъжданите в
МВР на Северна Македо-
ния варианти за промяна
на регистрационните
табели на автомобилите е
поставянето на стикери,
вместо смяната им, каза в
интервю за държавната
телевизия министърът на
вътрешните работи Оли-
вер Спасовски, цитиран
от БТА

До февруари 2024 г.
собствениците на автомо-
били в Северна Македония
трябва да сменят регистра-

Ñêîïèå îáìèñëÿ ñòèêåðè äà îáëåê÷àâàò ïðîìÿíàòà íà íîìåðàòà íà êîëèòå
ционните табели на авто-
мобилите си с такива, на
които държавата да бъде
отбелязана с промененото
вследствие на договора с
Гърция име - Северна
Македония. Промяната би
натоварила гражданите с
допълнителни разходи,
което предизвика комента-
ри в страната. В РСМ се
срещат три вида регистра-
ции на автомобили -
такива с трицифрени
регистрационни номера,
които са много стари и не

са сменяни, около 220 000
- 230 000 са по-новите
четирицифрени регистра-
ционни табели с МК, които
трябва да бъдат сменени,
и също толкова, които
вече са променени с
абревиатурата NMK,
посочи Спасовски. "За нас
е важно да вземем най-
доброто решение за
гражданите и да оставим
възможност за избор. Ако
гражданинът иска, да
може да смени регистра-
ционната си табела, ако

иска - да сложи стикер.
Това би било едно от
възможните решения.

Очаквам скоро да го
дефинираме и да го предс-
тавим", каза Спасовски. ç

На десетия ден от протестите срещу пенсионната реформа във Франция отново се стигна
до сблъсъци между демонстранти и полиция. Десетки хиляди излязоха във вторник по
улиците на Париж, а  според вътрешното министерство протестиращите в цялата страна
са били около 740 000 души. Недоволството беше предизвикано от увеличението на

пенсионната възраст с 2 г. без гласуване в парламента. По-рано френското правителство
отхвърли искането на профсъюзите за спиране и преосмисляне на законопроекта за

пенсиите, предвиждащ да се увеличи възрастта за пенсиониране от 62 на 64 г. Кабинетът
изрази готовност да разговаря с профсъюзите, но по други теми, и повтори, че няма да

отстъпи по отношение на пенсиите.

Турският министър на
правосъдието Бекир Боздаг
вчера за пореден път отх-
върли твърденията, че пре-
зидентът Реджеп Тайип Ер-
доган не може да се канди-
датира отново на президен-
тските избори на 14 май,
предадоха турските медии.
Кандидатурата на нашия
президент за изборите на
14 май 2023 г. е втората
му кандидатура в съответс-
твие с променения член 101
от конституцията. Няма
конституционни или прав-
ни пречки за упражнява-
нето на това право, се каз-
ва в писмено изявление на
Боздаг, публикувано  вче-
ра. Изявлението на Боздаг
е от седем страници, по-
сочва Хабер 7.

Хората и от двете
страни на Тайванския
проток са етнически
китайци и имат едни и
същи предци, каза бивши-
ят президент на Тайван
Ма Инцзоу в началото на
историческа визита в
Китай.  Ма, който управ-
ляваше от 2008 до 2016 г.,
е първият тайвански
президент - както бивш,
така и действащ, който
посещава Китай, откакто
през 1949 г. правителство-
то на Република Китай
бяга в Тайван, след като
губи гражданската война
с комунистите, предаде
агенция Ройтерс, цитирана
от БНР.

Ма посещава Китай в
условията на нарастващо
напрежение между Пекин
и Тайпе, а управляващата
в Тайван Демократическа
прогресивна партия
изрази съмнения дали
подобна визита е уместна
точно сега, когато Пекин
успя да привлече на своя
страна поредния тайванс-
ки дипломатически съюз-
ник в лицето на Хондурас,

Бившият президент на Тайван Ма Инцзоу вписва своето послание по
време на посещението си в мавзолея на Сун Ятсен в Нанкин, Китай

Áåêèð Áîçäàã: Íÿìà ïðå÷êè çà êàíäèäàòóðàòà
íà Åðäîãàí çà ïðåçèäåíò

Министърът на право-
съдието обясни, че след
приемането на конституци-
онните промени през 2017
г., когато в Турция бе въве-
дена президентската сис-
тема, и последвалите пре-
зидентски избори през
2018 г., е започнало ново
броене на мандатите на Ер-
доган като държавен гла-
ва, информира НТВ. Турс-
ката конституция не позво-
лява повече от два после-
дователни мандата на този
пост. В текста на Боздаг са
цитирани извадки от конс-
титуцията и други законо-
дателни текстове.

Изявлението на минис-
търа на правосъдието бе
направено, след като пред-
ставители на три турски

опозиционни партии внесо-
ха искане във Висшата из-
бирателна комисия (ВИК) на
Турция с искане да бъде ану-
лирана кандидатурата на Ер-
доган за предстоящите пре-
зидентски избори. Трите
опозиционни формации -
Добра партия, Партията за
демокрация и напредък (ДЕ
- ВА) и Партията на роди-
ната (Мемлекет партиси)
твърдят, че Ердоган няма
право да се кандидатира от-
ново за президент. Според
тях това е противоконсти-
туционно, тъй като настоя-
щият му мандат е втори.

Висшата избирателна
комисия на Турция допус-
на до участие в предстоя-
щите президентски избори
четирима кандидати. ç

Áèâøèÿò ïðåçèäåíò íà Òàéâàí íà
èñòîðè÷åñêà âèçèòà â Êèòàé

Õîðàòà è îò
äâåòå ñòðàíè
íà Òàéâàíñêèÿ
ïðîòîê ñà
åòíè÷åñêè
êèòàéöè è
èìàò åäíè è
ñúùè ïðåäöè,
çàÿâè Ìà
Èíöçîó

с което държавите, с
които островът има офи-
циални дипломатически
отношения останаха само
13.

В изказване пред
Мавзолея на Сун Ятсен в
източнокитайския град
Нанкин, където е погребан
човекът, свалил последния
китайски император през
1911 г. и обявил Китай за
република, Ма похвали
делото на Сун. "Хората от
двете страни на Тайванс-
кия проток са китайци и
потомци на императорите
Ян и Хуанди (митични
китайски владетели - бел.
ред.)", посочва бившият
тайвански президент
според съобщение, разп-
ространено от пресслуж-
бата му. В изказването си
Ма използва формулиров-
ка на китайски, която се
превежда като китайци по
етнос, а не по национал-
ност. "Наследници на
императорите Ян и Хуан-
ди" е израз, подчертаващ
връзката на китайския
народ с общите му праот-
ци. Сун официално е

смятан за бащата на
Република Китай, което
остава официалното име
на Тайван и до днес. Сун
е почитан и от Китайската
комунистическа партия за
това, че е свалил династи-
ята Цин, но от друга
страна, Пекин и Тайпе не
се признават взаимно.
Посещението на Ма е
част от протегната ръка

за диалог от страна на
тайванската Националис-
тическа партия (Гомин-
дан), най-голямата опози-
ционна сила на острова, с
надеждата да се намали
напрежението в отноше-
нията между Китай и
Тайван. Националистите
традиционно са за по-
тесни връзки с Китай, но
категорично отричат да са

пропекински настроени.
Ма, който е и високопос-
тавен функционер на
Гоминдан, каза, че се
надява да има мир. "Иск-
рено се надяваме двете
страни да работят заедно
за мир, избягване на
войната и да се стремят
към възраждане на Ки-
тай", заяви бившият тай-
вански президент отново
използвайки израз, който
се отнася към китайския
народ като етнос, а не
като националност. "Това
е неизбежна отговорност
на китайския народ и от
двете страни на протока и
затова трябва да работим
усилено в тази посока."

В програмата на Ма не
бяха предвидени срещи с
представители на китайс-
кото ръководство. Той и
китайският президент Си
Цзинпин се срещнаха в
Сингапур през 2015 г. ç
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Не виждам
как може
да натрупаме
милиони от
продажбата
на акции, заяви
икономистът
Петър Ганев

Øåô íà Ëåâñêè ñ îò÷àéâàùà
ïðîãíîçà çà äúëãîâåòå íà "Ãåðåíà"

Членът на Надзорния
съвет на Левски Петър
Ганев направи отчайваща
прогноза за предстоящата
кампания с продажбата
на акции на клуба. Той
направи това в беседа с
членове на сдружението
"Левски на левскарите".
Според него инициативата
няма да даде очаквания
резултат с постъпване на
милиони в касата на
клуба, които да осигурят
спокойно съществуване на
"сините".

"Една от големите
новини на предстоящото
Общо събрание ще се
случи преди него. Ако към
момента клубът има
1100 - 1200 акционери,
може да спекулираме, че
ще нараснат. Защо да не
са 2000. Другият въпрос е

каква би била оценката,
колко нови акции биха се
записали и какви биха
били приходите на клуба.
Тук ясен план няма", заяви
Ганев.

"Моята прогноза е за
около 1000 нови акционе-

ри и приход в рамките на
200 - 300 хиляди лева. Не
виждам как органично да
натрупаме някакви милио-
ни при такава бройка
нови притежатели на
акции", допълни икономис-
тът.

В същото време Нацио-
налният клуб на привър-
жениците (НКП) на Левски
обяви важна промяна в
плануваната за 1 април
среща между ръководст-
вото и феновете на "сини-
те". По предложение на
клуба тя ще се проведе на
"Герена", а не в кафе-
клуба на "сините" фенове
в столицата. Изпълнител-
ният директор Ивайло
Ивков и старши треньорът
на Левски Станимир
Стоилов ще присъстват на
събитието, потвърдиха от
НКП и скочиха на собст-
веника на клуба Наско
Сираков за това, че не е
намерил време за среща-
та. Организираните фено-
ве пишат още, че другите
поканени - Мило Борисов
и Даниел Боримиров, не
са дали отговор.

"Видно е, че "Пазителят
на акциите" не смята за
необходимо да намери
време за среща точно с
тези ("по-малко от 1%"
според едно негово изказ-

ване пред медиите) при-
върженици на Левски, към
които преди три години
се обърна за подкрепа и
получи такава за придо-
биването на мажоритар-
ния пакет от акциите на
ПФК Левски. Според нас
отлагането на срещата е
неуместно, необосновано
и неприемливо предвид
факта, че тежките управ-
ленски, а оттам и финан-
сови проблеми с всеки
изминал ден се задълбо-
чават все повече и
повече. Държим да
изясним позициите,
намеренията и ангажи-
ментите на всички ръко-
водни и отговорни факто-
ри в Левски преди Общо-
то събрание на акционе-
рите, което е насрочено
за 6 април. Това ще даде
възможност на всеки
един от многобройните
акционери в ПФК Левски
да взима и гласува ин-
формирани и аргументира-
ни решения", пишат от
НКП.ç

Легендата на родния футбол
Христо Бонев сподели мнението
си за двете загуби на България в
евроквалификациите - 0:1 като
домакин на Черна гора и 0:3 ка-
то гост на Унгария. "Двата мача
много бързо ни приземиха. И
много бързо ни разочароваха за
бъдещето на българския футбол.
Двубоят в Будапеща бе срещу
един силен съперник, който мо-
же да не стряска като име, но е
от сериозна класа. Доказателст-
во са над 60-те хиляди зрители
на "Пушкаш Арена", и то в мач
срещу България", започна своя
анализ Бонев.

"Всички отчетоха, че имаме
млад отбор, талантливи играчи,
потенциал, но на състава му лип-
свал опит. А опитът не се придо-
бива на хартия. Той се гради
именно в такива сблъсъци като

Õðèñòî Áîíåâ:
Ñ ðåñòîðàíòè è ÷àëãà
â Áîÿíà íÿìà äà ñòàíå

Членът на Надзорния съвет на Левски Петър Ганев смята, че пускането
на нови акции няма да даде желания финансов ефект

с Унгария, която ни показа, че
във футбола няма нищо случай-
но. Виждаме какви средства е от-
делило правителството на тази
страна за спорта и конкретно за
футбола. За инфраструктурата, за
школите си. Този стадион, който
видяхме в Будапеща, у нас няма
да го имаме и след 200 години. А
оттам се почва", продължи бив-
шият национален селекционер.

"През първото полувреме те-
зи наши млади момчета, нямам
нищо против тях, но те не знае-
ха къде се намират. Самият факт,
че всички, взети заедно от на-
шата средна линия, не правят
колкото капитана на унгарците
Собослай, е красноречив. Той си
правеше каквото иска и след 0:3
на полувремето исках да изгася
телевизора. Защото се страхувах
много какво ще ни се случи през

втората част. Но тук е мястото
да благодарим на унгарците, че
се показаха като истински джен-
тълмени и не искаха повече да
унижават българския футбол и
момчетата ни", каза още Бонев.

"В първите четири мача всич-
ки ние хвалехме новия селекци-
онер Младен Кръстаич и с пра-
во, но сега така и не разбрахме
защо нямахме повикан центра-

лен нападател. Това е един от
флагманите на българския фут-
бол - таранът. Второ, най-добри-
те флангови футболисти от по-
виканите - Георги Русев и Радос-
лав Кирилов, които се включиха
на ниво срещу Черна гора - в
Будапеща останаха на пейката.
Защо?! Треньорът трябваше да
усети разликата, но той си знае
най-добре. Влизането на Русев

и Кирилов доведе до някакво ос-
вежаване през второто полувре-
ме с маджарите, но вече беше
много, много късно", заяви 76-
годишният пловдивчанин.

"Повечето от тези, които сега
ръководят българския футбол, са
били мои възпитаници в нацио-
налния отбор. Но с построява-
нето на базата в Бояна, с ресто-
рантите и чалга концертите там
футболът ни винаги ще бъде на
това и по-лошо ниво. Промяната
е нужна и неизбежна. Въпреки
всичко Младен Кръстаич има въз-
можностите да помогне на бъл-
гарския футбол, но трябва да пог-
ледне по-трезво на нещата. Кой
и как е гледал състезатели във
втора дивизия на Полша, на Ита-
лия, в Израел… Нямам нищо про-
тив никого, но когато сложиш
герба на гърдите, трябва да си
готов на всичко, а се вижда, че
те не са. Но такава е действи-
телността - жалка. Коренни про-
мени трябва да настъпят във фут-
бола ни и държавата не трябва
да стои безучастна към всичко
това, което става", коментира
Христо Бонев пред "Тема спорт".ç

Група "D"
Турция - Хърватия 0:2

0:1 Матео Ковачич (20), 0:2 Матео Ковачич (45+4)
Уелс - Латвия 1:0

1:0 Кийфър Муур (41)

Група "I"
Косово - Андора 1:1

1:0 Едон Жегрова (59), 1:1 Алберт Росас (61)
Румъния - Беларус 2:1

1:0 Николае Станчиу (17), 2:0 Андрей Бурка (19),
2:1 Владислав Морозов (86)
Швейцария - Израел 3:0

1:0 Рубен Варгас (39), 2:0 Зеки Амдуни (48), 3:0
Силван Видмер (52)

Ðåçóëòàòè îò êâàëèôèêàöèè çà Åâðî 2024

Президентът на БФС Борислав Михайлов (вляво) и националният
селекционер Младен Кръстаич "обсъждат" бъдещето на българския
футбол в неформална обстановка заедно с техническия директор на

централата Георги Иванов - правия вляво

Øîòëàíäèÿ ïîáåäè Èñïàíèÿ ñëåä 39 ãîäèíè
Шотландия поднесе ед-

на от големите изненади от
началото на квалификаци-
ите за Евро 2024 в Герма-
ния, след като срази Ис-
пания с 2:0 на "Хемпдън
парк" и постигна първа по-
беда над този съперник в
официален мач от 14 но-
ември 1984 година. Тогава
"гайдарите" печелят с 3:1
срещу иберийците на свой
терен в световна квалифи-
кация.

В последните си 38 ев-
ропейски квалификации,
Испания постигна 34 побе-

състав в сравнение с успе-
ха срещу Норвегия (2:0)
преди няколко дни. Сред ти-
тулярите нямаше нито един
играч на Барселона.

В другия двубой от гру-
пата Грузия и Норвегия за-

ди, в три от тях завърши
наравно и загуби само ед-
на - през октомври 2014
година от Словакия, а сега
отстъпи и в Глазгоу. Герой
за домакините бе Скот
Мактоминей (7, 51), който
реализира и двете попаде-
ния. Халфът на Манчестър
Юнайтед се разписа на два
пъти и при успеха с 3:0
срещу Кипър в първия мач
на Шотландия от група "А"
на квалификациите.

Селекционерът на гости-
те Луис де ла Фуенте нап-
рави осем промени в своя

вършиха 1:1. След два изиг-
рани мача  Шотландия ог-
лави класирането в групата
с 6 точки и без допуснат
гол, а Испания остава с 3.
Норвегия и Грузия имат по
1 точка, а Кипър е с 0.ç

Футболистите на Шотландия
поднесоха една от големите
изненади от началото
на квалификациите
за Евро 2024
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Èñêàìå îñòàâêàòà íà öÿëîòî
ðúêîâîäñòâî íà ÁÔÑ

Голмайстор №1 в
историята на национал-
ния отбор на България по
футбол Димитър Бербатов
участва в предаването
Гостът на Sportal.bg.
Бившата звезда на Ман-
честър Юнайтед  коменти-
ра  загубите на "лъвовете"
в изминалите две евро-
пейски квалификации от
Черна гора и Унгария,
както и за ситуацията в
родния футбол. "Искаме
оставката на ръководст-
вото на Българския фут-
болен съюз. Ясно е, че
има хора, които имат
качества, но ръководните
фактори е видно, че
взимат грешните реше-
ния. Резултатите са
красноречиви и човек
трябва да си каже, че ще
отстъпи. Длъжни сме да
подсетим, че е дошло
време за такава оставка",
започна Бербатов.

"Всеки трябва да поне-
се вината си. Ако започ-
нем от футболистите,
всеки, сигурен съм, че си
прави оценка след мача.
Те сами си поемат вината.
Оттам следва треньорът.
Всеки ще изрази мнение
как е наредил състава,
кого е повикал и кого не
е повикал. Щом сме за-
губили и двата мача, той
си носи отговорността.
Негова е по-голяма вина-
та. Следват ръководните
органи, които са постави-
ли този селекционер. Те
правят това за пореден
път - назначават треньор
и след няколко мача
започва обратната песен,
че той не става. На всич-
ки хора вече им омръзва.
След като толкова пъти си
правил грешните избори,
значи, че времето ти като
ръководител е отминало",
смята кандидатът за
шефския пост в БФС.

 "Един по-опитен фут-
болист ще е бил кален в
такива двубои. Той ще
знае как да реагира, ко-
гато губи. Направило е
впечатление на повечето
хора, че това го няма при
нас. Това също е свърза-
но с опитността. Не ка-
зах, че заслужавахме да
загубим, а просто, че за-
губихме. Бам, грешка и
гол. Това е опит. Някой
път годините на играч не
значат опитност непре-
менно. Трябва да се тър-
си този баланс, за да
може младите да растат

В България има достатъчно
треньори, които биха се
справили по-добре от
Кръстаич, твърди бившата
звезда на националния отбор

покрай опитните. Непод-
готвеността на самите
футболисти идва от клубо-
вете. За да имат ясна и
конкретна стратегия,
клубовете трябва да имат
спусната стратегия от
футболния съюз. Ситуаци-
ята е толкова трагична,
че след толкова много
време ти трябва да за-
почнеш от най-ниското
ниво, което е ДЮШ. Това
се е получило след толко-
ва време на управление.
Ти даваш пример с мен,
Марто, Стилиян и момче-
тата, че сме били по-
подготвени. Бяхме по-
подготвени, защото подго-
товката ни в клубовете
беше по различен начин.
Тя ни помогна да излезем
в чужбина и да се разви-
ем. Самите клубове
трябва да работят с БФС,
а не на парче. Трябва да
посочваме грешките,

листи, които биха се
справили не по-лошо от
Младен Кръстаич. Да не
казвам и по-добре. Не
искам да обявявам име-
на, защото ще бъда
нападнат, че лобирам за
някого. При треньорите в
България не се дава
достатъчно шанс", споде-
ли Бербатов.

"Подмладяването е
нещо нормално, така е и
във футбола. Балансът
трябва да бъде намерен.
Не трябва автоматично
всички в отбора да бъдат
млади и на 20 години. Ако
са индивиди, които са
надарени с толкова много
качества, тогава можеш
да ги хвърлиш в боя. Ние
нямаме такива.  Трябва да
се намери балансът. Те
трябва да бъдат подпома-
гани от по-опитните. Така
се сформира една сплав.
Разбира се, че правиш
грешки, учиш се от тях и
продължаваш напред.
Когато победихме Хърва-
тия, аз бях на 21 години.
Марто и Стилиян бяха на
по 23. Ние бяхме момчета.
Просто подмладяването
трябва да бъде направено
по правилен начин. Разби-
ра се, тук идва ролята на
треньора, който ги селек-
тира. Дори да не е готов,
футболистът, който получи
повиквателна, ще дойде и
ще играе", каза още
голмайстор №1 в история-
та на националния отбор
на България. ç

Министърът на младежта и спорта Весела Лечева се срещна с Димитър Бербатов. Двамата разговаряха
за ситуацията в българския футбол, необходимостта от съвместна работа на Българския футболен съюз
с държавните институции, възможностите за съществено подобряване на работата в детско-юношеските

школи и за спортната инфраструктура в страната. Димитър Бербатов запозна Весела Лечева
с идеите и стратегията на своя екип за развитието на българския футбол.

Бившият национален селекционер по
футбол Ясен Петров изненада с комен-
тара, който направи пред БЛИЦ във
връзка с представянето на България.  На-
шите стартираха европейските квалифи-
кации с две загуби - 0:1 от Черна гора в
Разград и 0:3 от Унгария в Будапеща.

ßñåí Ïåòðîâ ñ èðîíè÷åí êîìåíòàð çà
ïðåäñòàâÿíåòî íà íàöèîíàëíèÿ òèì

"Ще кажа само следното: "И ние пу-
шим  цигари "Кент", пием уиски и хапва-
ме бонбонки "Тик-так". Желая ви прия-
тен ден!", отсече Пловдивския Джанини.

Лафът е много популярен в българско-
то кино. Той е дело на героя на Павел
Поппандов във филма "Оркестър без име".

Äèìèòúð
Áåðáàòîâ:

защото те са факт",
убеден е Бербатов.

"Борим се с екипа ми
да покажем на клубовете,
че възможността е там.
Имам екип, които са с
мен и целият футбол
копнее за тази промяна.
Ще трябва време да
осъществим тази промя-
на. Знаейки, че работиш
правилно, ти си защитен.
БФС трябва да бъде
проактивен. На моменти
се срещат футболисти,
които са по-напреднали
от своите връстници, но
те вече са все по-голяма
рядкост. Когато се работи
на парче в юношеските
на национални гарнитури,
чувам постоянни слухове
за уредени мачове и
симулативно играене,
това е проблем. Има
порочни практики. Може
да са само слухове, но
резултатите красноречиво
говорят, че системата не
функционира. Ние крачим
към бездната. Имам
подкрепата на цялата

футболна общественост,
но тази промяна няма как
да се случи в социалните
мрежи, а трябва да има
действие. Продължават
да се случват необясними
неща - съдебни битки се
водят. Това е един от
начините, по които дър-
жим линията, която може
да ни гарантира успех.
Това е законният начин.
В момента делото за
президент на БФС е
обжалвано и отива към
ВКС. Когато един клуб е
обжалвал опорочен
Конгрес, той е в правото
си. След опорочения
Конгрес, на който трябва-
ше да има балотаж, какво
се очаква от мен? Да се
предадем, да кажем "Да",
да се примирим или да
обжалвам? Ако имаше
балотаж, както е по
устав, ние печелихме
Конгреса. След това ние
отново събрахме деклара-
ция. Тези декларации,
които събрахме, ги пода-
дохме в БФС, и то по

устав, но те ги отказаха.
След това ги дадохме в
Съда, а съдията година и
половина протака. Сега
ги заплашват да подпи-
шат контрадекларации, за
да разубедят клубовете.
Те обаче не са добровол-
но разубедени, а прину-
дени. Резултатът е виден
от представянето на
националните ни гарниту-
ри. Нашият Конгрес е
обжалван от три клуба и
Емил Костадинов. Ако не
е обжалван, аз щях да
бъда вписан и оттам на
друг Конгрес да се изпра-
ви човек срещу мен. Но
този Конгрес щеше да
бъде честен. Клубовете
са Фк Бароко, ФК Акаде-
мик (София) и ФК Въз-
раждане. Тези клубове
явно са доволни със
състоянието на българс-
кия футбол в момент",
коментира съдебната сага
за президентския стол на
БФС Бербатов.

"Мисля, че в България
има достатъчно специа-
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Черна дупка с маса
около 33 млрд. пъти над
тази на Слънцето е открита
от британски астрономи,
съобщи Пи Ей Мидиа/ДПА.

Учени от университета
на Дърам казаха, че
черната дупка е една от
най-големите, наблюдавани
някога. Изследователите
описват откритията си,
публикувани в специализи-
раното издание "Monthly
Notices of the Royal
Astronomical Society", като
"изключително вълнуващи".

"Тази черна дупка,
която е с приблизително
30 милиарда пъти над
масата на нашето Слънце,
е една от най-големите,
засичани някога и в
горната граница на нива-

Знаем, че има вода на
Луната, но въпросите как
точно се е озовала там,
къде се съхранява и как
се придвижва, остават
отворени. В ново изслед-
ване учени от Китай са
идентифицирали миниа-
тюрни стъклени мъниста в
лунната почва. Те твърдят,
че водата се крие именно
в тях. Става дума за
наистина огромно коли-
чество - вероятно около
270 трлн. кг (297.6 млрд.
тона).

Новите открития се
базират на проби, взети
от китайската сонда
"Чан'ъ-5". Тя прекара
няколко седмици в съби-
ране на материал от
лунната повърхност през
декември 2020 г. И първи-
те анализи са наистина
вълнуващи.

Микроскопичните
стъклени мъниста обикно-
вено се образуват, когато
парчета космическа скала
се удрят в повърхността
на друг обект, изпарявай-
ки минерали, които могат

По инициатива на Българското
астронавтическо дружество (БАД)
проф. Пламен Ангелов и доц. Таня
Иванова от Института за косми-
чески изследвания и технологии
към Българската академия на
науките (БАН) се срещнаха с
пловдивски ученици в ОУ "Елин
Пелин". Те им разказаха за
космическите достижения на
България и за успехите на бъл-
гарската космическа оранжерия
за храни.

"България - 50 години косми-
ческа държава" бе темата на
лекцията, която изнесе пред
децата световноизвестният спе-

Как се отглеждат храни без гравитация и какви са
българските космически достижения

циалист по космически оранже-
рии и храни Таня Иванова. От
1990 до 2000 година българска
щатна апаратура работи на
орбитална станция "МИР", където
в първата в света космическа
оранжерия "СВЕТ", която ние
изработихме, учени провеждаха
експерименти, разказа Иванова.
По думите й в българската оран-
жерия са се получили първите
фундаментални резултати какво
може и какво не може да расте
в космоса. Създавайки една
съвършена система, управлявана
от компютър, която регулира
параметрите на околната среда,

успяхме във времена, когато се
смяташе, че има принципни
проблеми в това отношение, да
докажем, че могат да се разви-
ват растения в космоса и това е
българското ноу-хау, отбеляза
Иванова. Тя припомни, че през
1990 година са отгледали първите
космически репички и салати.
Тогава отглеждахме култури,
които имат кратък вегетационен
цикъл, не повече от месец,
защото експериментите са много
скъпи, посочи специалистът.

Иванова разказа, че към
днешна дата в космоса се отг-
леждат различни култури. Идеята

е космонавтите да бъдат изхран-
вани за по-дългосрочни мисии, в
научни станции на Луната, Марс.
"За съжаление в момента не лети
българска оранжерия. По-богати
държави имат собствени, полз-
вайки нашия опит", допълни
ученият.

Идеята за курса от лекции с
ученици от ОУ "Елин Пелин",
свързани с авиацията и космо-
навтиката, е на БАД, разказа
председателят на дружеството
Светлозар Асенов. Целта е да се
популяризират успехите в тези
области на българските летци,
инженери, учени.

Откриха вода на Луната
да се охладят до стъкло-
видни частици с диаметър
едва няколко десетки или
стотици микрометри.

Изследвания показват,
че голяма част от водата
на Луната се произвежда
с малко помощ от слънче-
вите ветрове, тъй като
водородните йони от тези
дъждове от слънчеви
частици се свързват с
кислорода, който вече е
складиран в лунната
почва.

Според изследователи-
те, участвали в последно-
то проучване, резервоа-
рът на вода, който потен-
циално представляват
тези мъниста, може да
играе важна роля в лун-
ния воден цикъл. Тъй като
част от водата се губи в
Космоса, тя може да бъде
попълнена от запасите,
съхранявани в аморфно
стъкло, образувано при
сблъсък с друго тяло.

Всяко стъклено мънис-
то може да побере до
2000 микрограма (0,002
грама) вода на всеки грам

от масата на частицата.
Въз основа на анализ на
хидратационните сигнату-
ри учените смятат, че
мънистата могат да натру-
пат вода само за няколко
години.

Цялата тази информа-

ция може да бъде особе-
но полезна за бъдещите
лунни мисии и потенциал-
ни бази. Възможността да
се използва този огромен
резервоар от вода може
да направи живота на
лунната повърхност за

продължителни периоди
от време много по-удобен.

Нещо повече, учените
твърдят, че други "безвъз-
душни тела" като Луната
биха могли да съхраняват
вода в повърхностните си
слоеве по същия начин.

Анализ на мънистата. Източник: He et al, Nature Geoscience, 2023

Учени откриха черна дупка с маса над 33 млрд.
пъти повече от тази на Слънцето

та, за които смятаме
теоретично, че могат да
достигат черните дупки,
така че това е изключи-
телно вълнуващо откри-
тие", каза ръководителят
на изследването д-р
Джеймс Найтингейл от
Факултета по физика на
университета на Дърам.

Свръхмасивните черни
дупки са обектите с най-
голяма маса във Вселена-
та, с маса от 10 милиарда
пъти до 40 милиарда пъти
над масата на Слънцето.
Според астрономите те
могат да бъдат открити в
центъра на всички големи
галактики като Млечния
път.

Тези черни дупки се
срещат рядко, трудни са

за засичане и произходът
им е неясен. Някои учени
смятат, че са оформени от
сливането на масивни
галактики преди милиарди
години, когато Вселената
все още е била млада.

За откритието си
изследователите от уни-
верситета на Дърам са
използвали съседна
галактика като гравитаци-
онна леща, превръщайки
я в гигантско увеличител-
но огледало. С негова
помощ те са установили
наличието на свръхмасив-
ната черна дупка. Чрез
компютърни симулации в
университета и със сним-
ки, заснети от телескопа
Хъбъл, те са потвърдили
размера й.
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ÁÍÒ 1

05.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Иванов

09.20 100% будни - сутрешно токшоу с
Надежда Иванова и Стефан А. Щерев

11.00 Култура.БГ - предаване за култура с
Димитър Стоянович

12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.35 Малки истории /п/
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Вечните тайни - аним. филм
14.45 Принцеса Лилифее - аним. филм
15.15 Арабела се завръща или Румбурак -

крал на света на приказките - 25-
сериен тв филм /Чехия, 1993 г./,
режисьор Вацлав Ворличек, в роли-
те: Иржи Лабус, Владимир Длоухи,
Мирослава Шаранкова, Яна Андре-
сикова и др.

15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно предаване
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели - забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.30 Гласовете на България
21.00 Музика безкрай
22.00 Да надживееш Ескобар - тв филм /28

епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.25 Викингите 6: Краят на сагата - тв

филм /5 епизод/ (16)
00.15 100% будни /п/
01.50 Култура.БГ /п/
02.50 Малки истории /п/
03.00 Джинс /п/
03.30 Арабела се завръща или Румбурак -

крал на света на приказките - тв
филм /п/

04.00 Олтарите на България
04.10 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.40 България в 60 минути с Мариана

Векилска /п/

ÁÍÒ 3

05.00 Ежедневен фитнес с Ралица Кашино-
ва - предаване за здравословен на-
чин на живот /3 епизод/

06.00 Световна купа по ски-алпийски дис-
циплини - финали: спускане /мъже/

07.15 Автомобилизъм: Льо Ман Класик -
обзорна програма

08.05 Екстрийм-Е: Пустинно Екс-при - об-
зор на първия кръг от шампионата за
електромобили "Екстрийм Е"

09.00 Ветроходство, Пътят на Рум: Дести-
нация Гваделупа - магазинно преда-
ване

09.55 Ежедневен фитнес с Ралица Кашино-
ва - предаване за здравословен на-
чин на живот /4 епизод/

10.40 Световно първенство по биатлон до
21 г.: 12,5 км индивидуален старт
/девойки до 21 г./

12.10 Световно първенство по биатлон до
21 г.: 15 км индивидуален старт
/младежи/

13.40 Спортни новини
13.45 Световна купа по модерен петобой -

репортаж от Кайро
14.15 Волейбол: Казанлък Волей - ЦСКА,

полуфинална среща от "Демакс лига"
/жени/

16.05 Екстрийм-Е: Пустинно Екс-при - об-
зор на първия кръг от шампионата за
електромобили "Екстрийм Е"

17.00 Телепазарен прозорец
17.15 Последният печели - забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу
18.15 Топ 10 на архитектурните постиже-

ния - документален филм /САЩ, Че-
хия, 2016 г./, 1 епизод

19.10 Шахмат: Световни "Армагедон" серии
- магазинно предаване /1 епизод/

19.40 Световна купа по сноуборд: сноу-
бордкрос

21.00 С БНТ завинаги
21.50 Спортни новини
22.00 Ханибал 3 - сериен филм /7 епизод/

/п/ (16)
22.45 Ханибал 3 - сериен филм /8 епизод/

(16)
23.30 Световна купа по ски-алпийски дис-

циплини - финали: спускане /мъже/

00.45 Спортни новини
00.55 Световно първенство по биатлон

до 21 г.: щафета 4х6 км /девойки
до 21 г./

02.30 Световно първенство по биатлон до
21 г.: щафета 4х7,5 км /младежи/

04.05 Автомобилизъм: Льо Ман Класик -
обзорна програма

bTV

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

ване 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: "Опасни улици" - сериал,

с. 16
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. 28
21.00 "Ергенът" - романтично риалити, с. 2
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Татенца" - сериал, еп. 74
00.20 "Като на кино" - предаване за кино
00.30 "Столичани в повече" - сериал, с. 6,

еп. 10
01.20 "Скъпи наследници" - сериал, еп. 130
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Огледален свят" /п./ - сериал

bTV ACTION

05.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5, еп. 1
06.00 Анимационен блок: "Турбо" - сериал,

еп. 17 - 20
08.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5, еп. 1
09.00 "Кобра" - сериал, с. 2, еп. 5
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 5, еп. 6
11.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 14
12.00 "Несломен" - военен, драма, биогра-

фичен, спортен (САЩ, 2014), в роли-
те: Джак О`Конъл, Донъл Глийсън,
Фин Уитрок, Гарет Хедлунд, Такамаса
Ишихара, Кен Уатанабе и др.

15.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5, еп. 2
16.00 "Кобра" - сериал, с. 2, еп. 6 (после-

ден)
17.00 "Убийството" - сериал, еп. 7
18.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 15
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на

утрешния ден" - сериал, с. 5, еп. 7
20.00 "Хутън и лейди Алекс" - сериал, еп. 1
21.00 Премиера: "Комисар Вистинг" - сери-

ал, еп. 9
22.00 Бандата на Екшън: "Ювелирът" -

криминален, екшън (САЩ, 2005),
режисьор Уилям Танен, в ролите:
Чък Норис, Джоана Пакула, Даниел
Бърнхард, Бърни Копел, Тод Джен-
сен и др.

00.00 "Комисар Вистинг" - сериал, еп. 9
01.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 15
02.00 "Убийството" - сериал, еп.7
03.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 5, еп. 7
04.00 "Кобра" - сериал, с. 2, еп. 6

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 10,

еп. 7, 8
07.00 "Тролчета - купонът продължава" -

сериал, анимация, с. 2
07.30 "Круд" - сериал, анимация
08.30 "Приятели" /п./ - сериал
09.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
10.00 "К-9" - комедия, екшън, криминален

(САЩ, 1989), в ролите: Джим Белу-
ши, Мел Харис, Кевин Тай, Ед О`Нийл

12.00 "Малки случайности" /п./ - сериал
13.00 "Затегнете коланите" /п./ - сериал
13.30 "Марлон" /п./ - сериал
14.00 "Алф" /п./ - сериал
15.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
16.00 "Татковци" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"/п./
17.30 "Комиците и приятели" /п./
18.00 "Татковци" - сериал, еп. 77

19.00 "Затегнете коланите" - сериал, еп. 4
19.30 "Марлон" - сериал, еп. 4
20.00 "Алф" - сериал, с. 2, еп. 1, 2
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 11,

еп. 5
22.00 "Малки случайности" - сериал, с. 2,

еп. 5, 6
23.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2, еп. 4
00.00 "К-9" /п./ - комедия, екшън, крими-

нален (САЩ, 1989)
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" /п./
04.00 "Татенца" - сериал, еп. 85

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 4, еп.
17, 18

08.00 "Черният рицар" - екшън, трилър,
криминален (САЩ, 2008), в ролите:
Крисчън Бейл, Хийт Леджър, Ерън
Екхарт, Майкъл Кейн, Маги Джилен-
хол, Килиън Мърфи, Уилям Фиктнър,
Морган Фрийман, Ерик Робъртс, Гари
Олдман и др.

10.45 "Ривърдейл" - сериал, с. 4, еп. 19,
с. 5, еп. 1

12.45 "Пепеляшка: Тайната на принца" -
анимация, приключенски (САЩ,
2018), режисьор Лин Садърланд

14.30 "Тай-Чи майстор" - екшън (САЩ, Ки-
тай, Хонконг, 2013), в ролите: Киану
Рийвс, Тайгър Ху Чен, Карън Мок, Ю
Хай и др.

16.45 "Лоурайдъри" - драма, приключенс-
ки, криминален (САЩ, 2016), в роли-
те: Гейбриъл Чавариа, Демиан Бичир,
Тио Роси, Тони Револори, Мелиса
Беноист, Ева Лонгория и др.

18.45 "Пропукване" - драма, криминален,
трилър (САЩ, 2007),  в ролите: Антъ-
ни Хопкинс, Райън Гослинг, Дейвид
Стратеърн, Розамунд Пайк, Ембет
Давиц, Били Бърк, Зандър Бъркли

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Черният рицар: Възраждане" - ек-

шън, трилър, криминален (САЩ, Ве-
ликобритания, 2012), в ролите: Крис-
чън Бейл, Гари Олдман, Том Харди,
Лиъм Нийсън, Ан Хатауей, Марион
Котияр, Морган Фрийман, Майкъл
Кейн и др.

00.15 "Лунна афера" - екшън, комедия
(Франция, Белгия, 2015), в ролите:
Рупърт Гринт, Рон Пърлман, Робърт
Шиън, Стивън Кембъл Мур, Ерик Лам-
перт, Кевин Бишъп и др. [14+]

02.15 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 4 еп. 19,
с. 5, еп. 1

04.15 "Любов в Рим" - романтичен (тв
филм, САЩ, 2019), в ролите: Италиа
Ричи, Питър Порте, Рос Маккол, Бар-
бара Буше 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 "Наследство" (премиера) - сериал
13.30 "Остани с мен: Завинаги"  - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка"

17.00 "Семейни войни" - тв игра
18.00 "Голямото преследване" (премиера) -

телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Много мой човек" (премиера) - се-

риал, сезон 1
21.00 "Един за друг" (премиера) - риалити,

сезон 4
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Специален отряд" - сериал, сезон 1
00.30 "Черният списък" (премиера) - сери-

ал, сезон 8
01.20 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 2
02.00 "Ямата" - сериал
03.40 "Остани с мен: Завинаги" - сериал /п/

Äèåìà

06.45 "Снайперисти" - сериал, сезон 2 /п/
07.45 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

13 /п/
08.45 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 16,

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

зон 1 /п/
12.00 "Библиотекарите" - сериал, сезон 2 /п/
13.00 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

13
14.00 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 16,

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

зон 1
17.00 "Големият удар" - екшън, комедия с

уч. на Марк Уолбърг, Лу Даймънд
Филипс, Кристина Апългейт и др. /п/

19.00 "Снайперисти" - сериал, сезон 2
20.00 "Библиотекарите" - сериал, сезон 2
21.00 "Рей Донован" (премиера) - сериал,

сезон 6
22.00 "Огън в кръвта" - екшън, криминален

с уч. на Джейсън Стейтъм, Ефрен
Рамирез , Дуайт Йоаким и др.

23.50 "Рей Донован" - сериал, сезон 6 /п/

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.00 "Ню Амстердам" - сериал, сезон 2,

2 епизода
09.00 "Среднощно слънце" - романтика с

уч. на Джени Слейт, Алекс Шарп,
Фритьоф Сохейн и др.

11.00 "Павароти" - биографичен, докумен-
тален филм /п/

13.20 "В кадър"
13.50 "Братята тигри" - драма, приключен-

ски с уч. на Гай Пиърс, Фреди Хай-
мор, Оан Нгуен и др. /п/

16.00 "Къде си, Бернадет?" - комедия, дра-
ма с уч. на Кейт Бланшет, Били
Кръдъп, Кристен Уиг и др.

18.05 "Охрана" - екшън, криминален с уч.
на Антонио Бандерас, Бен Кингсли,
Лиъм Макинтайър и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10

21.00 "Конан Варварина" - приключенски,
фентъз, с уч. на Джейсън Момоа,
Стивън Ланг, Рон Пърлман и др.

23.20 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10 /п/

00.20 "Мълчание" - исторически, драма с
уч. на Адам Драйвър, Андрю Гар-
фийлд, Лиъм Нийсън и др.

Тв програма - четвъртък, 30 март ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Времето

bTV Action, 22.00 ч., "Ювелирът" - криминален,
екшън (САЩ, 2005), режисьор Уилям Танен, в
ролите: Чък Норис, Джоана Пакула, Даниел
Бърнхард, Бърни Копел, Тод Дженсен и др.

Днес вятърът ще отслабне и ще
се ориентира от запад-югозапад.
Вероятността за валежи намалява,
ще има и по-продължителни раз-
късвания и намаления на облач-
ността. Дневните температури ще

се повишат с 4-5 градуса. В петък
вятърът временно ще се усили до
умерен, затоплянето ще продължи.
Облачността ще се увеличи, но
само на отделни места ще прева-
ли слаб дъжд.           НИМХ/БТА
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Íàâúðøèõà ñå 100 ãîäèíè îò
ðîæäåíèåòî íà àðèñòîêðàòêàòà
íà áúëãàðñêàòà æèâîïèñ -
Ìàãäà Àáàçîâà

На 28 март се навършиха 100 го-
дини от рождението на аристократ-
ката на българската живопис Магда
Абазова. Нейните картини винаги са
били обект на специално внимание
както от критиката, така и от публи-
ката. Тя рисува пейзажи, портрети,
натюрморти, абстрактни платна, как-
то и типично социални композиции.

Сред картините й са "Портрет на
момче" (1962), "Автопортрет" (1962),
"Портрет на дъщеря ми" (1965), "Пей-
заж" (1968), цикълът "Родопски пей-
зажи" (1968 - 1972), цикълът "Коприв-
щенски интериори" (1968 - 1972), "На-
тюрморт" (1969), "Гайдари" - компо-
зиция (1972), цикълът "Брегове" (1977),
"Вечер край морето", "Прозорец",
"Космически пространства", "10 яну-
ари 1944", "Вариации на черния цвят",
"Ателие", "Настроение", "Лято".

Нейните картини са притежание на
колекционери от Франция, Италия,
Израел, Германия, Китай, Монголия,
Индия, Бразилия. "Абстракцията за
мен дава свобода. Живописта за мен
не е разказ, а изказ. Тя не разказва
случки, събития, сюжети. Тя изказва
състояния, настроения, преживява-
ния".

"Живописта на Магда Абазова пре-
ди всичко е свят на духовно съзида-
ние" - казва за нея Светлин Русев,
куратор на експозицията "Другата
Магда" (2011 г.) в галерия "Сезони",
София. Магда Абазова е родена на
28 март 1923 г. в София. През 1948 г.

Новият филм на
Скорсезе „Убийци на
цветната луна“ излиза
на 6 октомври
Криминалната уестърн
драма е с участието на
Леонардо ди Каприо и
Лили Гладстон. Филмът,
който Скорсезе и сцена-
ристът Ерик Рот адаптират
по бестселъра на Дейвид
Гран, ще стартира на 6
октомври. По кината ще
бъде пуснат на 20 октомв-
ри. Филмът се основава на
поредица от убийства в
Оклахома в племето
Осейдж през 20-те години
на миналия век, извърше-
ни след откриването на
петрол в земите на
племето.

Филхармония „Пионер“
ще изнесе концерт
във Виена
Концерт в Църквата на
миноритите в центъра на
австрийската столица ще
изнесе филхармония
"Пионер". Събитието е на
1 април, съобщи блогът
на българите в Австрия
Melange Bulgaren. Адресът
е Minoritenkirche,
Minoritenplatz 2A. Тазго-
дишната програма,
дирижирана от Любомир
Денев-младши, включва
произведения от българс-
ки и съвременни австрий-
ски композитори -
Реквием оп. 48 от
Габриел Фауре, компози-
ция за сопран, баритон,
хор и оркестър. Солисти
ще бъдат Мария Павлова
(сопрано) и Йосиф
Славов (баритон).

Íàêðàòêî

150 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Ñåðãåé Ðàõìàíèíîâ

Мястото е зала "България",
а солисти ще са Борислав Ве-
женов, Валентин Ганев, Ицхак
Финци, Рашко Младенов и
Минчо Минчев, който ще вле-
зе в ролята на водещ.

На 1 април представят ри-
мейк на забележителния пър-
воаприлски концерт, който
през 80-те години даде нов
поглед към света на класика-
та, съобщават от Софийската
филхармония. За четири кон-
цертни сезона Константин
Добройков работи с различ-
ни оркестри. От 2013 г. е гла-
вен гост-диригент на Държав-
ната опера в Пловдив, от 2016
г. дирижира Симфоничния ор-
кестър на БНР. Паралелно с
това концертира активно и в
Словакия. След специална по-
кана от Държавната филхар-
мония в Кошице той дирижи-
ра концерти на оркестъра в
два поредни сезона. ç

Êîíñòàíòèí
Äîáðîéêîâ
ùå äèðèæèðà
„Ïúðâîàïðèëñêè
êîíöåðò“

Дискусия с участието на фил-
мовия режисьор Николай Волев
ще се състои в кино "Одеон" на
31 март, след края на прожекцията
филма "Да обичаш на инат".

Това е част от кампанията "30
вечери с 30 класики" на "Филмау-
тор". Прожекцията ще бъде от ори-
гиналния носител на филма, а
именно - от лента.

Филмът "Да обичаш на инат" из-
лиза през 1986 г. под режисурата
и сценария на Николай Волев, а
историята е написана по мотиви
от романа "Да се любим на инат"
на Чавдар Шинов. Оператор е Кра-

завършва "Живопис" в Национална-
та художествена академия, където
първоначално учи в класа на проф.
Илия Петров, а след това при проф.
Дечко Узунов. Четири години по-къс-
но, през 1952 г., тя започва работа
като художник в сп. "Септемврийче",
където работи до 1959 г. Магда Аба-
зова е работила и за "Български пи-
сател", където е илюстрирала книги-
те  "Дядови гатанки" на Васил Стоя-
нов, "Другарче на детските ми дни"
на Калина Малина, "Умница" от Пау-
лина Станчева, както и книгите "Цъф-
ти наш роден край" от Йордан Сту-
бел (1961), "Китка за малките" от Чи-
чо Стоян (1966). Художничката уми-
ра на 2 октомври 2011 г., на 88-го-
дишна възраст. ç

Â êèíî „Îäåîí“ ùå ãëåäàìå „Äà îáè÷àø íà èíàò“

Софийската опера и ба-
лет отбелязва с два кон-
церта 150-ата годишнина от
рождението на композито-
ра Сергей Рахманинов.
Спектакълът e озаглавен
"Говори Рахманинов", а
представленията са  на 1
и 22 април.

Събитието е с участие-
то на Цветана Бандаловс-
ка (сопран), Благовеста
Константинова (пиано) и
Теодор Георгиев (актьор).
"Още преди една година,
когато Благовеста Констан-
тинова ми напомни, че
предстои голяма годишни-
на на Рахманинов, аз се за-
мислих, че съм родена в
Русия, руският е моят ма-

ÍÅÁÅ
Ей, Небе... Ей, дете непослушно...
Синьо... Синьо... Каква синева!
Мълчаливо и равнодушно
към ласкателните слова.
Всъщност знам ли какво обичаш...
Туй е толкова спорен въпрос...
С дълги облаци се обличаш
и навирваш капризно нос.
И когато ужасно ти писне
бъркаш гневно във своя джоб...
И отпушваш дъждът... Да плисне...
И света да залее потоп.
И очите ти гневно святкат.
И гръмогласно ръмжиш.
И дали... Туй е пълна загадка...
Не се радваш... И не тъжиш...
И все пак... И все пак ми се струва,
че си всъщност добро същество...
И че горе, при теб съществува
едно скъпо за мен общество...
Там живеят и мойте родители...
И го знам аз от книги преди,
че очите на твоите жители
са безбройните светли звезди.
Аз ги гледам... И после си лягам...
И сънувам, че вече съм там...
Не... Не искам... Отлагам.. Отлагам...
И не смея... Защото не знам...
Дали всичко това е измама...
И Земята ще ни погребе...
А пък горе нищичко няма...
Едно старо, безлюдно Небе...
И все пак... И все пак съществува
тази приказка... Като на сън...
Е, добре де... Ще дойда... И чувам
Горе... Горе... Камбанният звън!

Íåäÿëêî Éîðäàíîâ çà
çåìíîòî è íåáåñíîòî

Скъпи приятели, нека малко се
откъснем от земните си прозаични
грижи и погледнем нагоре към Не-
бето. Какво е всъщност то? Поняко-
га ми се иска да повярвам, че там ни
очакват нашите близки, с които сме
се разделили. И не искаме да прие-
мем, че това е една мъртва, бездуш-
на вселена.

този концерт. Исках тази
програма да бъде театрал-
на. Да не бъде концерт, на
който просто се изпълня-
ват едни песни, а публика-
та ръкопляска. Обединих-
ме всичко в една линия и
се надявам това да се ха-
реса. Рахманинов ще при-
съства много осезаемо на
сцената. Затова така озаг-
лавихме концерта - "Гово-
ри Рахманинов", коменти-
ра Бандаловска.

Концертът е построен
така, че да проследи целия
живот на композитора.
"Подбрахме стихове от лю-
бимия му поет Байрон. Но
знаем, че Пушкин, Шекс-
пир и Байрон са били ед-

ни от любимите му поети".
На 8 април ще бъдат от-

белязани 35 години от пре-
миерата на "Дон Карлос"
от Дж. Верди, постановка
на акад. Пламен Карталов.
От далечната 1988 г. до
днес са участвали най-
големите певци - Николай
Гяуров, Стефан Еленков,
Никола Гюзелев, Валери
Попова, Гена Димитрова,
Цветелина Василева, Калу-
ди Калудов, Емил Иванов,
Костадин Андреев, Мария
Белчева, Орлин Анастасов,
от чужбина - Роберто Скан-
диуци и Виолета Урмана.
Диригент е словашкият
маестро Оливър фон До-
нани. ç

терен език, обичам да пея
на руски, и решихме, че
непременно ще направим



симир Костов. Музиката във фил-
ма е композирана от Иван Стай-
ков. В главните роли на баща и
син влизат Велко Кънев и Иван
Велков.

 "Да обичаш на инат" е спече-
лил две награди от международ-
ния фестивал "Карлови Вари" в Че-
хословакия през 1986 г., както и
Награда за операторска работа,
Награда на кинокритиката и Наг-
рада на зрителите от Варна. Нико-
лай Волев е автор на филмите -
"Господин за един ден", "Двойни-
кът", "Козият рог", "Маргарит и Мар-
гарита", "Огледало на дявола". ç


