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Над 40 млн. са вече случаите на зара-
зени с новия коронавирус в света по-
казва преброяване на АФП, направено
въз основа на официални данни. Само
за последната седмица са регистрирани
над 2,5 млн. инфекции - най-големият
седмичен брой от началото на пандемия-
та. От общо 40 000 234 заразени са
починали 1 113 896 души. Над полови-
ната от тези случаи са в САЩ, Индия и
Бразилия. Това увеличаване на потвърде-
ните случаи може да се обясни частично
със значителното засилване на тества-
нето в някои страни, отбеляза АФП. ç

бявеният от правителството на Бой-
ко Борисов курс към "щедрост" към
пенсионерите сериозно ще разбалан-
сира бюджета на НОИ, става ясно
от предварителните разчети на бю-
джета на Държавното обществено
осигуряване (ДОО). "Дупката" меж-
ду постъпленията от осигуровки и
разходите за пенсии и обезщетения
ще се вдигне на 6.2 млрд. лв. през
2021 г. на фона на 4.1 млрд. лв. през
тази година, сочат сметките. В пос-
ледните години имаше трайна тен-
денция към стабилизиране на бю-
джета и свиване на ножицата между
приходите и разходите на НОИ. В
резултат "дупката" бе намаляла до

Христо Стоичков получи едно от най-
големите признания в славната си
кариера. Камата беше избран сред
десетте най-велики футболисти в
историята, играли на позицията ляв
флангови нападател. Класацията е
на авторитетното френско издание
"Франс Футбол". Списанието обяви
по десет футболни великани на пост
като първа стъпка за сформирането
на 11-те най-велики, играли този
спорт.

„дупка“ в НОИ
Ïîëèòèöèòå æåðòâàò ïåíñèîííèÿ ìîäåë çàðàäè èçáîðèòå

33% и се налагаше само 1/3 от раз-
ходите да се попълват от данъци.
НОИ догодина ще изхарчи близо 15
млрд. лв. От тях за пенсии ще оти-
дат 12.4 млрд. лв. на фона на 10.6
млрд. лв. тази година. Увеличаване-
то на разхода ще е както заради вди-
гането на пенсиите на всички с 5%
от 1 юли догодина, така и заради
покачването на минималната пен-
сия от 250 лв. на 300 лв. и допълни-
телните добавки от по 50 лв. на ме-
сец до 31 март. В същото време при-
ходите от осигуровки догодина се
очаква да бъдат с едва 300 млн. лв.
повече в сравнение с 2020 г. и да
достигнат 8.35 млрд. лв.
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зразът "здравната
система ще издържи"
чуваме непрекъснато
от месеци насам. Го-

ре-долу откакто започнаха
протестите. Оттогава здрав-
ната система все издър-
жа, никой не смее да ка-
же гласно обратното. Вре-
мето на сплашването ми-
на. Стана ясно, че с тру-
пове, чували и морги ще
предизвикаме повече неп-
риязън, отколкото страх.
Дали всичко е здравослов-
но в здравната система на-
истина? В болницата в Ай-
тос, където изначално има
дефицит на медицински
специалисти, в ковид от-
делението работи един
пулмолог - д-р Сливия Мар-
кова. Д-р Маркова обаче
лекува при малко по-осо-
бени обстоятелства - и тя
е с ковид, затворила се е
в отделението, лежи в ка-
бинета и помага за лече-
нието на останалите паци-
енти. Няма кой да я за-
мести. Директорът на бол-
ницата от дни обяснява на
всеки потърсил го журна-
лист, че основното му при-
теснение е дали персона-
лът ще издържи. Не е по-
различно в Търговище, къ-
дето възможностите на
многопрофилната болница
също са на ръба. Градът,
който доскоро имаше една
от най-ниските стойности
на разпространение, "клек-
на" при 40 заразени за бол-
нично лечение и сега се
търсят алтернативни мес-
та за настаняване в съ-
седни градове. По думите
на здравния министър в
Добрич всичко е спокой-
но. Там смениха директо-
ра, защото не е създал оп-
тимална организация за ле-
чение на болните с коро-
навирус, смесвали се по-
тоците. И там имаше зара-
зени лекари и затворено
отделение преди време. Се-
га изолираха отделението
за коронавирус, оборудва-
ха го, само дето няма кой
да работи в него. Сключи-
ха договор с инфекционист,
та да има кой да помага
на двете лекарки, които от
месеци живеят в ковид от-
делението. С медицинските
сестри ситуацията не е по-
различна. Ами дефицитът на
анестезиолози? Какво се
случи в болницата в Гоце
Делчев, когато заразеният
с коронавирус д-р Милан
Първанов почина? Оказа се,
че на помощ на местната
болница се отзоваваха че-
тирима анестезеолози. Из-
лиза, че д-р Първанов,
светла му памет, е вършел
работа за четирима и това
е било практика години
наред. 2 13
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На 19 октомври почетохме
Св. Иван Рилски - покровител на
българския народ и на българските лекари,
които на тази дата честват своя
професионален празник.
Вчера Перник отбеляза своя празник -
Деня на Св. Иван Рилски. По този повод
кметът на миньорския град Станислав
Владимиров (вляво) награди заслужили
дейци на културата, просветата,
спорта, бизнеса. Сред тях първа бе
д-р Величка Кадийска - управител на
Специализираната болница за активно
лечение на белодробни болести - Перник,
която заедно със своите колеги
самоотвержено участва на първа линия
в битката с COVID-19.
Поклон пред себеотрицанието на медиците
в борбата с пандемията от коронавирус!
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Президентът Румен
Радев е в Талин, където
участва в срещата на
върха на инициативата за
регионално сътрудничество
"Три морета", като по
време на форума ще
приеме домакинството на
инициативата от естонската
страна. Ще предложа
научна, дигитална и обра-
зователна свързаност да
намери по-бързо приложе-
ние, за да може нашите
млади хора, заедно с
младите хора от другите
държави да изграждат
заедно проекти, каза още
Радев. Инициативата "Три
морета" би спечелила от
едно концептуално разши-
ряване и включване на
образователната и научна-
та свързаност като прио-
ритет, заяви президентът
Румен Радев пред българс-
ки медии в Естония.

Инициативата е създаде-
на през 2015 г. и обединя-
ва 12 европейски държави,
разположени между Адриа-
тическо, Балтийско и
Черно море. Инфраструкту-
рата е важна, но ако
искаме да имаме облик на
бъдещето, ние трябва да

вложим в научна и образо-
вателна свързаност и
изграждане на свързаност
между научни екипи,
организации, университети.

Затова, поемайки дома-
кинството на тази инициа-
тива, която е президентс-
ка, от следващата година,
смятам да предложа и
нови приоритети, заяви
Радев преди участието си в
Талин в срещата на върха
на инициативата за регио-
нално сътрудничество.
Друг важен приоритет
според Радев, който смята
да предложи, е Гърция и
Кипър да са естествено
продължение на "Три
морета" предвид това,
което минава по границата
между България и Гърция.
Разширяването на географ-
ския обхват дава много по-
добра перспектива и по-
добро положение на Бълга-
рия, смята президентът и
продължи, че ние нямаме
интерес да оставаме в
географската периферия.
Всички имаме изгода да
имаме реална диверсифи-
кация, заяви още Румен
Радев. По думите му не
можем да мислим само в

Ðóìåí Ðàäåâ: Íå ìîæåì äà
ìèñëèì ñàìî çà òðúáè è àñôàëò

перспектива на полагане
на тръби и на асфалт,
защото не само това е
бъдещето. Да - инфраст-
руктурата е важна, но ако
искаме да имаме икономи-
ка на бъдещето, ние
трябва да вложим в
научна и образователна
свързаност, в изграждане
на капацитет, на свърза-
ност между наши млади
научни екипи, организации,
университети, защото не
гледам на инфраструктур-
ната свързаност като на
цел. Тя по-скоро е средст-
во за постигане на голяма-
та цел - постигане на
висок, устойчив икономи-
чески растеж и сходен
жизнен стандарт с разви-
тите европейски страни,
базирано на ускорен
преход към зелена и

Òîâà íå å áúäåùåòî, àêî
èñêàìå äà èìàìå èêîíîìèêà
è ïî-äîáðà ïåðñïåêòèâà,
çàÿâè ïðåçèäåíòúò â Òàëèí

дигитална икономика,
цитиран от Епицентър.бг. А
това не става само с
асфалт и тръби, коменти-
ра президентът. Той съоб-
щи, че минимумът, с който
България ще участва в
инициативата е 20 млн.
евро. Полша вече има по-
солиден принос - 500 млн.
евро, но България и
другите страни засега
минимумът е 20 млн. евро,
като САЩ са се ангажира-
ли да инвестират 1 млрд.
долара, при положение, че
всички страни дадат
принос към общия инвес-
тиционен фонд. Това е
критично малко на фона
на всички проекти за
инфраструктурно разви-
тие, но тепърва ще се
търсят средства, посочи
Радев.ççççç

През последното деноно-
щие у нас са регистрирани
нови 395 случая на корона-
вирус, 31 са се излекували,
а 18 болни са починали, со-
чат данните от Единния ин-
формационен портал. За пос-
ледните 24 часа са напра-
вени 1581 PCR теста. Това
означава, че всеки четвър-
ти проверен е бил положи-
телен.

В болници в момента се
лекуват 1500 души, като про-
дължава да расте броят на
нуждаещите се от интензив-
но лечение - 74 души са нас-
танени в такива отделения.
Активните случаи на зара-
зените с коронавирус бъл-
гари е 11 574, съобщава Топ-
новини.бг. Най-много нови
заразени са регистрирани в
столицата - 145. На второ
място е град Сливен с 84
нови случая на коронавирус.
От тях 83 са на потребите-
ли от Дома за възрастни с
умствена изостаналост в се-
лище "Качулка" край града.
От началото на пандемията
у нас са се заразили 1551
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медицински служители, от
които 565 лекари и 513 ме-
дицински сестри. УМБАЛСМ
"Н. И. Пирогов" не може да
приема повече пациенти с
COVID-19, предупреди ди-
ректорът на болницата
проф. Асен Балтов пред "Но-
ва телевизия". За последна-
та седмица в "Пирогов" са
приети два пъти повече за-
разени пациенти, като в мо-
мента в болницата се леку-
ват 68 души. Четирима от тях
са в реанимация в изклю-
чително тежко състояние. За

"Земя" в няколко аптеки по-
каза, че никъде няма вак-
сини. В сравнение с мина-
лата година те са с 10 000
повече, но бройката е не-
достатъчна заради многок-
ратно нарасналото търсене,
коментира Костов. По думи-
те му ваксините ще свър-
шат за 2 дни, тъй като хо-
рата осъзнават, че трябва
да се ваксинират. Не се
очаква нова доставка, освен
тази, която плаща НЗОК за
рискови групи. Николай Кос-
тов потвърди, че за първи
път се правят списъци за
закупуване на ваксини. По-
някога ваксините сме ги из-
хвърляли. И ние, и дистри-
буторите, защото няма тър-
сене и остават около 20-30%
неизползвани. Не се ли из-
ползват октомври, най-къс-
но ноември се изхвърлят,
обясни Костов.

По думите му не е въз-
можна спекулация с цените,
защото имат пределни цени
и са регулирани. Пределна-
та цена за една ваксина сре-
щу грип е около 27 лв.ççççç

съжаление не можем да по-
емаме повече пациенти. В
крайна сметка ние не леку-
ваме само коронавирус. "Пи-
рогов" поема изключително
тежкия травматизъм на Со-
фия и на страната, припом-
ни проф. Балтов.

Противогрипните вакси-
ните вече са в България и
трябваше да бъдат разпре-
делени в аптечната мрежа,
обяви пред БНТ председа-
телят на Асоциацията на
собствениците на аптеки Ни-
колай Костов. Проверка на

От стр.1

Изобщо споделят ли оп-
тимизма на властите меди-
цинските специалисти? Как-
то изтъкна председателят на
Сдружението на общински-
те болници д-р Неделчо То-
тев - и да има пари - няма
кой да работи. Не че усло-
вията за разкриване на ин-
фекциозни отделения са
адекватни, защото част от
тях са създадени в наруше-
ние на изискванията за раз-
криване на такова отделе-
ние или клиника. Както под-
черта д-р Тотев на много
места въпросните специа-
листи са в пенсионна и след-
пенсионна възраст, които
реално не могат да бъдат на
първа линия, тъй като са в
рисковата група. Така оста-
налите да работят в систе-
мата, поемат новата вълна
на епидемията, рискувайки
собственото здраве и често
се превръщат от лечители в
жертви на COVID-19.

News.bgNews.bgNews.bgNews.bgNews.bg
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Въпреки главоломно нараства-
щия брой заразени с COVID-19 у
нас, все още половината българи
смятат, че не трябва да има за-
тягане на мерките срещу заболя-
ването, сочат данни на социоло-
гическата агенция "Тренд", която
тества нагласите на българите по
темата с пандемията всеки ме-
сец от март насам.

След първоначалното успоко-
ение, последвало от либерализа-
цията на мерките, страховете все
пак постепенно се покачват, от-
читат от там. Ако през юли 64%
от запитаните са били на мне-
ние, че епидемията е затихваща,
то през октомври само 15 на сто
все още смятат така. Също така
през юли едва 13% от анкетира-
ните са били съгласни с твърде-
нието, че епидемията от корона-
вирус ще продължи да се разви-
ва, докато сега, през октомври,
това мнение споделят 66% от
участниците в допитването. Без
мнение по въпроса пък са 15 на
сто от запитаните. Ръст се ре-
гистрира и в дяловете на тези,
които са на мнение, че трябва да
се възстановят част от мерките
срещу разпространението на бо-
лестта, отчитат от "Тренд". През
юли делът им е бил 33%, през
септември е спаднал до 25 на
сто, а през октомври се е увели-
чил отново до 34%, сочат данни-
те от проучването.

Много по-висок обаче остава
делът на хората, според които
мерките не трябва да се възста-
новяват. През юли те са били по-
ловината от всички анкетирани,
през септември са се увеличили
до 60 на сто, а през октомври
отново са 50% от запитаните.ççççç

Ïðîó÷âàíå:
Ïîëîâèíàòà áúëãàðè
ñìÿòàò, ÷å ìåðêèòå
ñðåùó COVID íå òðÿáâà
äà ñå çàòÿãàò
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Вчера миньорската
столица на България
Перник, празнува своя
празник - Деня на свети
Иван Рилски.

Той бе още по-тържест-
вен, доколкото и храм
"Св. Иван Рилски" в Пер-
ник вчера навърши 100
години. "Минната църква"
е осветена на 19 октомв-
ри 1920 г., в деня, в който
Православната църква
чества паметта на свете-
ца. Затова празничният
ден  по традиция започна
с архиерейска света
литургия. С благословени-
ето на Негово Светейшес-
тво Българския патриарх
и Софийски митрополит
Неофит, Белоградчишкият
епископ Поликарп оглави
празничната литургия. В
богослужението взеха
участие храмовото духо-
венство, заедно с предс-
тоятеля протойерей Люд-
мил Йорданов и игумена
на Църногорския манас-
тир архимандрит Никанор.

В храма бяха десетки
перничани, сред които и
кметът на община Перник
Станислав Владимиров,
който подари на отец
Людмил напрестолен
кръст по повод годишни-
ната от освещаването на
църквата.

Строежът на храм "Св.

Иван Рилски" започва още
през 1910 година. Новият
храм на Перник е  пост-
роен по поръчка и за
духовните потребности на
работещите в Мини Пер-
ник. "Войните" от 1912 до
1918 г. са причина завър-
шването да се забави.
Едва през 1920 г. в Деня
на св. Иван Рилски, на 1
ноември по тогавашния
календар, храмът е осве-
тен от Левкийския епис-
коп Варлаам.

На 17 октомври 2009 г.
храмът прие като дар от
Рилския манастир частица
от мощите на св. Иван
Рилски. Светинята беше
донесена в Перник от
игумена на манастира
Негово Преосвещенство
Адрианополски епископ
Евлогий.

В словото си градона-
чалникът на миньорския
град заяви: "Днес е праз-
ник. Един миг от вековна-
та история на Перник.
История на славно мина-
ло, на трудово настояще и
на мечти за бъдещето.

Днес е празник, но и
ден за размисъл - какъв
искаме да направим
нашия град? Перник е
нашата съдба. Перник е
нашето огледало. Затова
в дни като днешния всич-
ки трябва да погледнем

към бъдещето, за да може
нашият град да се разви-
ва. Последните няколко
месеца преминахме през
различни изпитания, но го
направихме заедно.
Показахме силния пер-
нишки дух, показахме, че
когато вървим заедно, не
се делим по партийни
цветове и не търсим
разделителни линии,
можем да преодоляваме
всякакви трудности.

Винаги съм усещал
вашата подкрепа, уважае-
ми съграждани. Тя ми
дава голяма мотивация,
дава ми сила и кураж да
направим нашия град по-
уютно и добро място за
работа и живот. Вярвам,
че всички заедно ще
направим Перник да
изглежда, както го рису-

В София се проведе нова сбир-
ка на Дискусионния клуб на тема
"Съвременни демографски тенден-
ции в България". Съорганизатори на
проявата са БАС, Движението на
ветераните в БСП, Обединението на
жените - социалистки, Демократи-
чният съюз на жените, Фондация
"Устойчиво развитие за България",
Международната фондация "Георги
Димитров, Центърът за историчес-
ки и политологически изследвания
и Българският антафашистки нау-
чен институт.

Встъпителни думи по темата
направи председателият на УС на

Îáùåñòâåíèöè è åêñïåðòè ñ òðåâîãà çà äåìîãðàôñêàòà êðèçà
БАС Симеон Игнатов. Основни док-
ладчици бяха проф. д.ик.н. Пенка
Найденова, която очерта съвремен-
ните тенденции на демографското
развитие на България и перспек-
тивите, както и възможните поли-
тико-управленски технологии и на-
чини за преодоляване на негатив-
ните тенденции, и доц. д-р Генове-
ва Михова, която направи срав-
нения между демографските по-
литики преди и след 10.ХІ.1989 г.,
както и анализ на някои от най-
актуалните проблеми и процеси,
свързани с развиващите се сега
в нашата страна тревожни демог-

Çàåäíî è ñ íàøèÿ äóõ
ïðåîäîëÿâàìå òðóäíîñòèòå,
çàÿâè â ñëîâîòî ñè êìåòúò
Ñòàíèñëàâ Âëàäèìèðîâ

Лидерката на БСП Корнелия Ни-
нова написа вчера във Фейсбук:

"Честит празник на лекарите!
Днес те са на първа линия в

борбата с коронавируса. Всекид-
невно рискуват живота си в име-
то на цялото общество и спася-
ват хиляди животи. Мнозина от
тях губят битката с болестта.

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Ãðèæàòà çà
ëåêàðèòå å ãðèæà çà õîðàòà

рафски тенденции.
Изказвания по темата напра-

виха също проф. д.ик.н. Бончо Асе-
нов, който засегне въпроса за
опасностите за националната си-
гурност на България във връзка
със сепаратистките настроения и
тенденции сред определени етни-
чески общности, Мирослав Попов,
който акцентира върху скритите
от обществеността информации и
разработени от чужди и наши ек-
сперти програми за предотвратя-
ване на опасните демографски
тенденции, Борис Цветков, който
представи анализ на картината в


Íà òîçè äåí

СЪБИТИЯ
 1865 г. - Отава става
столица на Канада.
 1894 г. - На престола се
изкачва последният руски
император - Николай II.
 1915 г. - В Божурище е
открито първото училище за
пилоти в България.
 1955 г. - В София е
учреден Съюзът на българс-
ките журналисти.
 1968 г. - Бившата първа
дама на САЩ Жаклин
Кенеди се омъжва за
корабния магнат Онасис.
 1971 г. - Канцлерът на
ФРГ Вили Брант е удостоен
с Нобелова награда за мир.
РОДЕНИ
 1825 г. - Сава Филаре-
тов, български просветен
деец
 1838 г. - Марин Дринов,
български историк
 1864 г. - Бранислав
Нушич, сръбски писател
 1925 г. - Борис Димовс-
ки, български художник -
карикатурист
 1946 г. - Елфриде
Йелинек, австрийска писа-
телка, Нобелов лауреат
 1960 г. - Лепа Брена,
босненска певица
 1974 г. - Башар Рахал,
български актьор
ПОЧИНАЛИ
 1892 г. - Иван Богоров,
български книжовник
 1964 г. - Хърбърт Хувър,
31-ви президент на САЩ

 1966 г. - Димитър Талев,
български писател
 2011 г. - Муамар Кадафи,
либийски лидер

ват децата в мечтите си.
Вярвам, че Перник в
следващите години ще се
превърне в най-добрия
град за живеене. Вярвам,
че свети Иван Рилски ще
продължава да бди над
нас, както го е правил
винаги. За да пребъде
родният ни Перник!

Честит празник, перни-
чани!", завърши кметът.

И тази година по повод
Деня на град Перник бяха
овявени наградите за
принос през 2020 г.

Кметът Станислав
Владимиров връчи 28
отличия в 9 категории,
сред които на лекари,
интелектуалци, читалищни
дейци, учители, представи-
тели на родолюбивото
предприемачество и
гражданския сектор. ç

Днес повече от всякога българ-
ските лекари имат нужда от на-
шето уважение и благодарност.

Най-добрата признателност
към тях е да им гарантираме си-
гурност на работното място,
добре оборудвани болници, ус-
ловия за специализации, кари-
ерно развитие и достойно зап-

Столична община за недостига на
места в детските градини и отра-
жението на този проблем върху
демографските процеси в столи-
цата и отделни нейни райони,
проф. д.ик.н. Стойчо Симов, обър-
нал специално внимание върху
кризата на неолибералния модел
на капитализма и нейното влия-
ние върху  демографските тенден-
ции в глобализиращия се свят и у
нас, както и проф. д.с.н. Максим
Мизов, който обясни причините и
технологиите за укриване и пре-
мълчаване на реално и дискретно
течащи от десетилетия процеси и

лащане. Пазейки тях, пазим се-
бе си и всички останали. Гри-
жата за лекарите е грижа за хо-
рата.

Повече от всякога днес има-
ме нужда от солидарност. Нека
бъдат здрави. Ние им благода-
рим", завърши Нинова, цитира-
на от пресцентъра на БСП.ç

тенденции, имащи сериозно въз-
действие върху профилите и ди-
намиките на протичане на демог-
рафските процеси в света и у нас.

Дискусията приключи със за-
даване на въпроси и отговори от
докладчиците и с изискването ор-
ганизаторите да представят ана-
литичен материал до държавни и
други институции, имащи отноше-
ние към демографското състоя-
ние и политиките, от които се нуж-
дае България.

Веселина ГРУЕВА -

зам.-председател
на УС на БАС

Ïåðíèê îòáåëÿçà ñâîÿ ïàòðîíåí
ïðàçíèê - Äåíÿ íà Ñâ. Èâàí Ðèëñêè
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Àïåë: Çåìåäåëñêèòå êîîïåðàöèè
òúðñÿò ìëàäè ñïåöèàëèñòè

Не работим достатъчно
за подготовка на кадри за
селското стопанство, които
да могат да ръководят и
работят в земеделските
кооперации. Това показва
анализът на Кирил Боянов,
председател на Областната
браншова организация в
Силистренска област.
Проучването на икономиста
сочи, че 21 % от председа-
телите на кооперативите в
региона са на възраст над
70 години и само 3 % - под
40 години. Общо 28 % от
ръководителите в стопанс-
ките структури са на пенси-
онна възраст.  От друга
страна, счетоводството на
земеделските кооперации е

поверено на специалисти с
висше икономическо образо-
вание. Това се обяснява с
факта, че поради липса на
кадри с необходимата квали-
фикация те разчитат на
счетоводни къщи.

"В момента в нашите
кооперации работят изклю-
чително добре подготвени
председатели, организатори
по производство, агрономи,
инженери и счетоводители.
Но за в бъдеще трябва да
се помисли за различни
начини за привличане на
млади кадри, един от които
е например отпускането на
стипендии", смята Кирил
Боянов.

Финансовата тежест

Åäâà 3 % îò ðúêîâîäíèòå
êàäðè íà ñòîïàíñòâàòà
â Ñèëèñòðåíñêî ñà
ïîä 40-ãîäèøíà âúçðàñò

Въпреки непроменената прог-
ноза на Международния съвет по
зърно за добива на пшеница, от-
ново сме свидетели на динами-
чен обрат на цените на зърнени-
те култури. Преобладаващите наг-
ласи са за продължаване на въз-
ходящата тенденция, анализират
от Софийска стокова борса АД
(ССБ). За периода между 13 и
16 октомври пшеницата в САЩ
за поредна седмица се вдигна с
12,00 долара до 277,00 долара/
тон, а тази във Франция - с 4,00
евро до 207,00 евро/тон. Цени-
те в Украйна и Русия продължа-
ват устрема нагоре с плюс 4,00
и 5,00 долара до съответно
247,00 и 248,00 долара/тон.

При царевицата данните за
ниско равнище на наличностите
в САЩ вдигат цените нагоре с
нови 5,00 долара в Чикаго до
215,00 долара/тон и с 4,00 до-
лара в Украйна до 212,00 дола-
ра/тон.

Ечемикът в Украйна остана на
старата цена от 205,00 долара/
тон, а във Франция промяната е
възходяща - плюс 8,00 евро до
192,00 евро/тон.

При рапицата в Европейския
съюз (Еuronext) имаше застой,
последван от стръмно увеличе-
ние. Сега цената се коригира на-
долу с минус 1,50 евро до 389,00
евро/тон.

В подкръг "Зърно" на ССБ при
някои от офертите се забелязва
леко повишение. Хлебна пшени-
ца се търси на 320,00 лв./тон, а
се предлага на 350,00 лв./тон.
Фуражната се търси на 310,00
лв./тон, а продавачите котират на
330,00 лв./тон. Царевицата ос-
тана на 290,00 - 300,00 и 310,00
лв./тон съответно за купува и
продава.При маслодайния слън-
чоглед от място за разглеждания
период от 13 до 16 октомври це-
ните са 740,00 - 760,00 лв./тон,
а продавачите котират на 800,00
лв./тон. Цените са без ДДС, уточ-
няват анализаторите.

Читатели на Агри.БГ коменти-
рат, че продават на по-високи це-
ни. Така например с минимум 80
лв./тон е по-скъпа царевицата от
реколта 2020 спрямо миналата.
Сега основната предлагана цена
е 320 лв./тон. Слънчогледът съ-
що рядко се купува под 800 лв./
тон. Който е изчакал и не е про-
дал още в началото, от полето
на 550 - 600 лв./тон, сега има
възможност да реализира на це-
на между 820 и 860 лв./тон.

Статистика на Министерство-
то на земеделието също сочи, че
основните зърнени и маслодай-
ни култури продължават да се тър-
гуват на по-високи цени откол-
кото по същото време на мина-
лата година. Най-значително пос-
къпване на годишна база е нали-
це при слънчогледа - с 39,1%.
Следват пшеницата и царевицата
с ръст между 17,1 -  24,2%.ç

Äèíàìè÷åí
îáðàò íà
áîðñîâèòå
öåíè íà
çúðíîòî

Ðàäåòåëÿò çà áúëãàðñêîòî çåìåäåëèå äîöåíò Âúòî Õðèñòîâ íà 90 ãîäèíè

Днес големият приятел и
редовен автор на в. ЗЕМЯ, аг-
рарният учен и кооперативен
деятел доцент Въто Христов
навършва 90 години. Той е
сред радетелите да се казват
на глас истините - за разви-
тото и модерно социалисти-

ческо земеделие и за разрухата му
в годините на прехода и реставра-
цията на капитализма.

Роден в с. Горна Бешовица, Вра-
чанско, в бедно селско семейство,
той е активен ремсист и участник в
младежкото бригадирско движение
и в колективизацията на българс-
кото земеделие. Има висше обра-
зование със специалност "Зоотех-
ника". Работи като председател на
обединеното ТКЗС на селата Горна
Бешовица, Цаконица и Кален, къ-
дето се утвърждава като способен
и деен млад ръководител. Избран е
за народен съветник. Членува в БКП
и БСП от 1961 г. до днес, отдавай-
ки целия си съзнателен живот на
социалистическата идея, на любовта
към свещената и плодородната бъл-
гарска земя.

върху кооперациите ще
нараства през следващите
години, прогнозира още
Боянов. Стопанските
структури трябва да прео-
долеят последствията от
няколко поредни сухи
сезона, от нарастването
на рентите с 67-70 % за
последните 10 години. За
да бъдат рентабилни,
кооперациите трябва да
продължат да търсят
начини за инвестиции в
нова техника. Всичко това

На науката се отдава отново
през 1965 г. в Научно-изследо-
вателския институт по животно-
въдство в Костинброд, има спе-
циализации в чужбина, автор на
научни трудове. В началото на 70-
те години работи в Чили като съ-
ветник на социалистическото пра-
вителство на С. Алиенде по селс-
кото стопанство. Завръщайки се
у нас, е ръководител на Центъра
по говедовъдство, началник-уп-
равление "Наука и технически
прогрес" в Министерството на зе-
меделието. В родния Врачански
край е зам.-председател на Ок-
ръжния народен съвет, председа-
тел на Окръжния аграрно-про-
мишлен съюз и секретар на ОК
на БКП. По-късно оглавява Съю-
за на пчеларите в България. От

преломната 1990 г. доц. Въто
Христов активно работи като ав-
тор на статии в левия печат, под-
помага своята БСП с анализи и
препоръки по актуални аграрни
теми. Автор е на четири книги под
надслов "Българското земеделие
плаче за спасителна политика", ко-
ито съдържат ценни данни, ана-
лизи и идеи за промени в българ-
ското земеделие и за връщане на
държавата чрез социални поли-
тики в българското село.

Носител е на високи държав-
ни отличия. Баща на две дъще-
ри, има три внучки и правнуци.

ЗЕМЯ желае на
доц. Въто Христов човешко

и творческо дълголетие,
крепко здраве и късмет!

  На многая лета!

Честит юбилей!

ще легне върху раменете
на следващото поколение,
обобщава още Боянов.

Трийсет са земеделски-
те кооперации, които
членуват в Областния
съюз. Те обхващат общо
366 000 дка. Кооперациите
са значим фактор в иконо-
миката на Силистренска
област, тъй като имат дял
от около 20 % от общата
брутна добавена стойност
в аграрния сектор на
крайдунавска Добруджа.ç

Ловци и еколози се обя-
виха против нови методи за
избиване на дивите свине,
съобщава БНР. По предло-
жение на Министерството
на земеделието с измене-
ние на Закона за лова и
опазване на дивеча се до-
пуска използване на отро-
ви и експлозиви при отст-
рела на диви прасета в бор-
бата с африканската чума
по свинете.

Явор Гечев от "Четири
лапи" посочва, че се дава
възможността за поголов-
но избиване на животни, ко-
ито се водят съмнителни за
болести - независимо от то-
ва дали имат симптоми. За
целта могат да се използ-
ват всички забранени до

Ëîâöè íåäîóìÿâàò êàê äà áîðÿò ÷óìàòà ïî ñâèíåòå ñ åêñïëîçèâè
момента начини - с отрови,
експлозиви, автоматично оръ-
жие, ток, електрошок и капа-
ни - методи, които по негови
думи се смятат за неетични и
изключително опасни за жи-
вотните и хората.

Според Гечев това е опас-
но както за домашните, така
и за дивите животни и ще има
сериозен ефект върху окол-
ната среда, тъй като отрови-
те трудно се разграждат в при-
родата, а експлозивите могат
да причинят пожари. Той бе
категоричен, че промените в
закона няма да решат проб-
лема с африканската чума.
Според природозащитника
целта е да се създаде репре-
сивен механизъм на Минис-
терството на земеделието да

принуждава ловците да из-
пълняват мерки, които не ко-
респондират с установения
законов ред - да бъдат фи-
нансирани със средства от
държавния бюджет.

От Националното ловно-
рибарско движение също се
обявиха против тези проме-
ни. Васил Василев от орга-
низацията заяви, че е неп-
равилен подход да се прив-
личат лица от други ведомс-

тва, които са длъжности ли-
ца без правоспособност да
извършват ловна дейност. То-
ва по негови думи може да
стане, ако с решение на Ми-
нистерския съвет се обяви
извънредно положение в съ-
ответния район, а не да се
правят промени в закона.

От Агенцията по горите
увериха, че ще прецизират
текста в закона и няма да
допуснат използването на
забранени методи, уреди и
средства в този закон за из-
биване на дивите животни.
От Агенцията посочиха, че ще
проведат среща по темата с
неправителствените органи-
зации и Ловния съвет, като
ще се настоява част от тек-
стовете да се изтеглят.ç
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Обявеният от правителс-
твото на Бойко Борисов
курс към "щедрост" към
пенсионерите сериозно ще
разбалансира бюджета на
НОИ, става ясно от пред-
варителните разчети на
бюджета на Държавното
обществено осигуряване
(ДОО). "Дупката" между
постъпленията от осигуров-
ки и разходите за пенсии и
обезщетения ще се вдигне
на 6.2 млрд. лв. през 2021
г. на фона на 4.1 млрд. лв.
през тази година, сочат
сметките. В последните
години имаше трайна
тенденция към стабилизи-
ране на бюджета и свива-
не на ножицата между
приходите и разходите на
НОИ. В резултат "дупката"
бе намаляла до 33% и се
налагаше само 1/3 от
разходите да се попълват
от данъци. След обявения
от ГЕРБ курс към "щедрост"
обаче бюджетът на НОИ

Ïîëèòèöèòå æåðòâàò ïåíñèîííèÿ
ìîäåë çàðàäè èçáîðèòå

Пандемията от коронавирус ще
предизвика загуба от почти 4 три-
лиона долара в глобалния реален
брутен вътрешен продукт (БВП)
през 2020 г.  Данните, представе-
ни от Buy Shares, показват, че се
очаква глобалната икономика да
загуби 3,94 трилиона долара в ре-
ален БВП. Единствената страна е
Китай, която отбелязва положите-
лен растеж. Според данните десетте
най-засегнати държави кумулатив-
но ще загубят 696.56 млрд. дола-
ра от реалния БВП.
Очаква се САЩ да бъдат най-

засегнатата страна със загуба от
178.4 млрд. долара, следвана от
Япония на 86.78 млрд. долара, до-
като Обединеното кралство ще бъде
третата най-засегната държава с
74 млрд. долара.
Франция е четвърта със 73.34

млрд. долара, докато Индия ще бъ-
де петата с прогнозирани загуби
от 71.73 млрд. долара.
Други страни, които отчитат ог-

ромни загуби в реалния БВП, са
Италия (58.70 млрд. долара), Гер-
мания (55.69 млрд. долара), Бра-
зилия (36.06 млрд. долара), Русия
(33.27 млрд. долара), Мексико
(32.31 млрд. долара), Канада
(27,92 млрд. долара) и Южна Ко-
рея (3.76 млрд. долара)
Според изследването Китай е

единствената държава, която е ре-
гистрирала положителен ръст на
реалния БВП през третото триме-
сечие на годината в размер на
51,12 млрд. долара.
Изследователите подчертават как

бъдещото развитие на пандемията
ще повлияе на прогнозите. Спо-
ред доклада от изследването: "Ико-
номическите прогнози остават ус-
ловни, тъй като до голяма степен
зависят от развитието на панде-
мията и въведените мерки за ов-
ладяване на кризата. Например,
разработването на ваксина ще сти-
мулира бързото възстановяване. От
друга страна, с някои страни като
Съединените щати, изправени пред
втора вълна, може да се върнат
към тежки мерки за ограничаване
на COVID-19, забавяйки възстано-
вяването. Очаква се обаче до го-
ляма степен правителствата да бъ-
дат подготвени за местни спора-
дични огнища, отстъпвайки място
за целенасочени местни мерки за
ограничаване". ç

Êðèñòàëèíà Ãåîðãèåâà ïðîãíîçèðà âëîøàâàíå íà æèçíåíèÿ ñòàíäàðò ó íàñ

Ãëîáàëíàòà
èêîíîìèêà ùå
çàãóáè 3.94 òðëí.
äîëàðà â ðåàëåí
ÁÂÏ ïðåç 2020 ã.

Повечето българи са по-
чивали в страната през лет-
ния сезон на фона на пла-
новете, които бяха деклари-
рани в началото на сезона.
Това показва изследване на
"Галъп интернешънъл", прове-
дено сред 1000 българи по
телефона, като равносметка
на летния туристически се-
зон. Изследването е част от
традиционната изследова-
телска програма на "Галъп
интернешънъл", съвместно с
Националния борд по тури-
зъм. Оценките за летния ту-
ризъм в България са по-ско-
ро добри, макар очаквания-
та да са по-високи, а конку-
ренцията на чужди дестина-

Ïîâå÷åòî áúëãàðè, ïî÷èâàëè â ñòðàíàòà, îöåíÿâàò
âàêàíöèÿòà ñè íà 4 îò ïåòîáàëíà ñèñòåìà

"Äóïêàòà" â ÍÎÈ íàðàñòâà
íà 6 ìëðä. ëâ.

Кооперация  "Граница", с. Граничар, общ. Шабла

ПОКАНА
УС на Кооперация "Граница", с. Граничар, общ. Шабла свиква общо събрание на член-

кооператорите на 7 ноември 2020 г., от 9 часа, в сградата на читалище с. Граничар, при
следния:

ДНЕВЕН РЕД
1. Вземане на решение за прекратяване на "АГРОСТРОЙ - ШАБЛА" ООД, ЕИК: 124617146,

със седалище и адрес на управление обл. Добрич, общ. Шабла, гр. Шабла, ул. "Витоша"
№ 11 и за обявяване на дружеството в ликвидация.

2. Вземане на решение за даване на мандат на Председателя на Кооперация "Грани-
ца", да участва в общото събрание на съдружниците на "АГРОСТРОЙ - ШАБЛА" ООД при
вземане на решение  за прекратяване на дружеството и за обявяването му в ликвида-
ция, за определяне на: срок на ликвидацията, ликвидатор и неговото възнаграждение, и
за приемане на съответни изменения в дружествения договор.

При липса на кворум събранието ще се проведе 1 /един/ час по-късно /в 10 часа/ на
7.11.2020 г.

УС на Кооперацията

Управляващият директор
на Международния валутен
фонд Кристалина Георгиева
прогнозира влошаване на
жизнения стандарт като пос-
ледица от пандемията от
COVID-19. Във виртуална
пресконференция за българ-
ските медии Георгиева при-
зова за реформи и изрази
надежда, че до нова пълна
блокада няма да се стига,
предаде БНР. България се
справя добре с предизвика-
телствата на пандемията, но
има още какво да направи,
заяви Кристалина Георгиева.
Тя обърна внимание, че ос-
новната подкрепа за възс-
тановяването от кризата
трябва да дойде през фис-
калните мерки, т. е. чрез под-

отново тръгва в посока
разбалансиране. "Дупката"
между приходи и разходи
догодина се очертава да е
около 42% или 6.2 млрд.
лв., които ще трябва да се
попълнят от данъци.

НОИ догодина ще
изхарчи близо 15 млрд. лв.
От тях за пенсии ще отидат
12.4 млрд. лв. на фона на
10.6 млрд. лв. тази година.
Увеличаването на разхода
ще е както заради вдигане-
то на пенсиите на всички с
5% от 1 юли догодина, така
и заради покачването на
минималната пенсия от 250
лв. на 300 лв. и допълни-
телните добавки от по 50
лв. на месец до 31 март. В
същото време приходите от
осигуровки догодина се
очаква да бъдат с едва 300
млн. лв. повече в сравнени
е с 2020 г. и да достигнат
8.35 млрд. лв.

Увеличаването на пенси-
ите, минималната заплата и

учителските заплати са част
управленската програма и
не са изненада. Няма нищо
предизборно, каза социал-
ната министърка Деница
Сачева. "В момента увели-
чаването на всички тези
плащания и мерките, които
предлагаме, са по-скоро
свързани с COVID кризата.
Същото се отнася и за
универсалните детски
надбавки", посочи тя пред
БНТ. Сачева разясни, че
пенсиите ще бъдат осъвре-
менени с 5% по швейцарс-
кото правило, което ще
влезе от юли. Това ще важи
за всички. "Нашето предло-
жение в Закона за бюджета
за ДОО е от 1 януари
минималната пенсия да
стане 300 лева, а максимал-
ната 1440 лева. А пенсионе-
рите, които ще останат с
300.01 лева до 369 лева,

това са 390 000 души за тях
предвиждаме в допълнение
да получат еднократно
ваучери на стойност 120
лева за храна. Добавката
от 50 лева продължава до
края на месец март 2021
година", обясни Сачева.
Промяна в размера на
майчинските надбавки няма
да има.

Бившият социален
министър и експерт Иван
Нейков обаче е на мнение,
че много голяма част от
политическите сили са
готови да пожертват пенси-
онния модел в името на
по-добри резултати на
изборите. "На всички
избори пенсионната систе-
ма получава такива кроше-
та от страна на политици,
които бъкел не разбират от
осигурителна система",
коментира той пред БНР. ç

ции да прави българите по-
взискателни.

Според изследването
през май 11,6% са планира-
ли почивка на море у нас, а
22,2% (над 1.2 млн. души) са
реализирали подобни почив-
ка. 4,3% са планирали пла-
нина у нас, но 8,4% са я ре-
ализирали на практика. Об-
ратно, 5,1% през май плани-
раха море в чужбина, но са-
мо 2,7% (над 150 хиляди ду-
ши) са го реализирали. Това
е намаление от повече от по-
ловин милион в сравнение
с една средна нормална го-
дина. Последното явно се
дължи на ограниченията.
Респондентите имаха въз-
можност да посочат повече
от един отговор. Като цяло,
29,7% от хората у нас твър-
дят, че това лято са ползва-

ли някаква туристическа ус-
луга - при 19,6%, които са
планирали да ползват така-
ва към началото на сезона.
Онези, които са почивали в
България, в огромната си
част споделят, че страната е
била първи избор - 69,2%.
26,3% признават, че са ис-
кали всъщност да почиват в
чужбина, но заради обстоя-
телствата около коронавиру-
са се е наложило друго.

Според оценката, съна-
родниците ни, почивали в
България, оценяват почивка-
та си на 4 по петобална ска-
ла от 1 до 5. Това е по всич-
ки показатели като цени, ка-
чество и противоепидемич-
ни мерки. Почивалите в чуж-
бина, дават и малко по-ви-
соки оценки за прекарване-
то си там. Осезаемо по-ви-

соки са оценките на теми ка-
то цени и качество на пла-
жа и плажните услуги, както
и при противоепидемичните
мерки. Последното е очак-
вано на фона на по-строги-
те мерки в съседни страни,
обясняват от Галъп. Въпреки
разликата в оценките, няма
промяна в мненията за по-
тенциала на българския ле-
тен туризъм, пречупен през
личния опит - отново около
70% смятат, че този потен-
циал е добър или много до-
бър.

Хората, които не са почи-
вали това лято, изтъкват фи-
нансови причини. Малко над
една трета директно назова-
ват опасения, свързани с ко-
ронавируса. Респондентите
са назовавали по повече от
една причина. ç

помагането на домакинства-
та и фирмите, а не толкова
през банковата система.

Неравенството в световен
мащаб - и между страните, и
вътре в самите държави, се
задълбочава заради панде-
мията, заяви управляващият
директор на Международния
валутен фонд Кристалина Ге-
оргиева. На въпрос на Бъл-
гарското национално радио
дали това изисква преосмис-
ляне на данъчната политика,

чрез която се осигурява фи-
нансов ресурс за стимулира-
не на икономиката и за пре-
одоляване на неравенството,
Георгиева заяви, че на много
места по света днес се во-
дят дискусии за пропорцио-
нално данъчно облагане и то-
ва е дискусия, която ще има
място и в България", защото
има части на икономиката,
"които всъщност печелят от
нея - дигиталната икономика
със сигурност, високотехн-
олочните отрасли, индустри-
ята на здравеопазването".

Георгиева определи като
трудно изкачване очаквано-
то възстановяване от реце-
сията в глобален мащаб. Ня-
ма необходимост да се под-
помагат всички компании,

защото част от тях и преди
пандемията са изпитвали
структурни проблеми, каза
още управляващият директор
на Международния валутен
фонд и добави, че не трябва

да се стига до пълно затва-
ряне на икономиката, а да
се залага на баланс между
поддържането на здравната
система и икономическия
живот. ç
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В приетия на първо чете-
не от Народното събрание
проектозакон  в Кодекса на
труда се внася изменение,
съгласно което от наимено-
ванието на "24 май - Ден на
българската просвета и кул-
тура и на славянската пис-
меност" се премахват думи-
те "и на славянската писме-
ност". С това изменение  се
пренебрегват няколко исто-
рически факта с фундамен-
тално значение, между кои-
то на първо място за всеоб-
що признатия принос на Бъл-
гария за утвърждаването на
нова цивилизационна пара-
дигма за нова духовност, но-
ва култура и цивилизация в
Европа. Известно е, че това
е исторически факт, свързан
с изключителната заслуга на
България не само за Ранно-
то средновековие от IX - X
век, но и за периода на Въз-
раждането.

Тази истина обединява в
себе си покръстването и въ-
веждането на новата писме-
ност, създадена от братята
Кирил и Методий и техните
ученици. Нима ще отричаме
ние, българите, казаното от
Отец Паисий: "Така от целия
славянски род най-напред
българите получили славян-
ски букви, книги и свето кръ-
щение"! С това се поставя и

Íÿêîãà Õèòëåð å èñêàë äà ñå îòêàæåì îò
êèðèëèöàòà, çàùîòî å íàøà äóõîâíà âðúçêà
ñ Ðóñèÿ. Äíåñ òîâà èñêàò åâðîàòëàíòèöèòå!

Çà ïðåèìåíóâàíåòî
íà ïðàçíèêà 24 ìàé

началото на формирането на
българската народност и на-
ция. А борбата за съхраня-
ването на последиците от то-
зи феномен се превръща в
първостепенен аргумент за
българската духовна легити-
мация по време на визан-
тийското и османското вла-
дичество.

За нас като народ, който
е дал на "вси славяни" пис-
меността, сътворена от бра-
тята Кирил и Методий и тех-
ните ученици, продължили
делото им тук, в България,
отстъплението под натиска
на нечестиви външни и вът-
решни сили представлява
двойно предателство с теж-
ки последици. Не е трудно
да се забележи, че това е
лош сценарий, който из ос-
нови деформира истината, че
"европейската идея" с лека
ръка заличава най-ценния
български принос във фор-
мирането и разпространени-
ето на общ културен код в
славянския свят. Защото с
писмеността, създадена от
двамата братя и техните уче-
ници, които са преследвани
в редица страни, намират в
България най-добри условия
да доразвият започнато ве-
лико историческо дело. Пок-
ръстването на българите в
православие, преодолявайки

силния натиск на католичес-
ки, ислямски и езически де-
номинации, княз Борис I
окончателно решава дилема-
та за славянската принад-
лежност на своя народ. Така
България се превръща в оте-
чество на съпокровители на
Европа, с което нашите зе-
ми фактически започват да
символизират началото на
автентичната европейска ду-
ховност. През 30-те години
на XX век българският фило-
соф Янко Янев пише, че още
преди масовата християни-
зация (покръстването на бъл-
гарите) славянството се
превръща в световен експе-
римент на духа.

В наши дни българите се
натъкват не само на разно-
посочни, но и на противопо-
ложни възгледи относно сла-
вянската принадлежност на
българския народ. Те имат
различни идейни и светог-
ледни мотиви. Новото изме-
нение в наименованието на
24 май разчиства пътя  на
изключително вредния син-
дром на оспорване на сла-
вянската принадлежност на
българите, което се основа-
ва не на научни съображе-
ния, а на славянофобски наг-
ласи, които се поощряват от
заинтересовани външни фак-
тори и техните адепти сред

управляващите в страната
ни. Известни са опитите на
Хитлер и неговото обкръже-
ние да настояват пред бъл-
гарския цар Борис III в на-
чалото на Втората световна
война България да се отка-
же от кирилицата, защото тя
е живата връзка на страна-
та ни с Русия.

Опити от тези позиции не
престават и до днес. Извес-
тни са начинанията за заб-
рана на честването на 24 май
в близкото минало. Не лип-
сват и среди, които обявя-
ват за "европейски ценнос-
ти" постепенното преминава-
не към латинската азбука по-
ради засилващата се роля

на английския език. Днес
значителна част от ученици-
те у нас не могат да мислят
на български език. Това не е
ли подготовка на страната ни
в недалечна перспектива да
се превърне в "България без
българи"?! И още нещо.

Как да се обясни иници-
ативата на "Обединени пат-
риоти" и техните коалицион-
ни партньори в правителст-
вото на ГЕРБ за заличаване
на думите "и славянска пис-
меност" от наименованието
на най-светлия празник 24
май?

Èâàí Áúðíåâ: Ïðîñòàøêèÿò åçèê ñòàâà îôèöèàëåí â áúëãàðñêàòà ïîëèòèêà
Àêòüîðúò ïîäêðåïÿ ïðîòåñòèòå ñðåùó óïðàâëåíèåòî íà Áîéêî Áîðèñîâ, ñúîáùè ÁÃÍÅÑ

"Всички политици смятат,
че имат право да говорят как-
вото си поискат и най-важ-
ното, че това няма да има
никакви последици за тях. То-
ва е огромно високомерие от
тяхна страна - мога да си го-
воря и да се държа както си
искам, над мен няма никой.
А, не! Има! Народът!". Това
каза в интервю за БГНЕС ак-
тьорът Иван Бърнев. Той е
сред над хилядата души,
представители на изкуството,
науката и интелектуалния
труд, подписали се под отво-
реното писмо в подкрепа на
антиправителствените про-
тести и срещу многото дефор-
мации в политиката и в об-
ществото у нас.

"Аз нямам Фейсбук, мал-
ко по-късно долових и се
включих в инициативата със
закъснение. Това, което
страшно ми допадна, е, че в
писмото изключително доб-
ре са формулирани болеж-
ките на хората, решили да
го подкрепят", каза актьорът.

Според него не са прави
онези хора, които отправят
упреци към подкрепящите
писмото, че реакцията им е

закъсняла, тъй като недовол-
ството се излива по площа-
дите от 3 месеца. "Не, не е
така. Първо трябва да кажа,
че правителството на Бойко
Борисов и кликата около не-
го никога не са били техният
избор. Дълго време много от
тези хора са сигнализирали
за случващото се, всеки по
своя начин, със своята си
работа - дали журналисти,
дали в науката, дали в из-
куството и културата", под-

черта Иван Бърнев.
Той смята още, че допъл-

нителна искра дава и фак-
тът, че тези сфери никога не
са били приоритет за днеш-
ните управляващи.

"От години чакаме да тръг-
не нещо положително в сфе-
рата на образованието, на
културата, управляващите да
поемат по пътечката на ду-
ховното. Хората имат нужда
да се зареждат от смислени
и стойностни неща, а не тол-

кова от ежедневната инфор-
мация, с която ни блъскат
политиците през различни-
те медии", смята актьорът и
пита: "Как пък някой не дой-
де и не постави като пре-
дизборна платформа това?".

За пример пък дава тре-
вожното видео, обиколило
медиите, в което се вижда
как младеж безпричинно ри-
та в гръб възрастен мъж.

"Ако преди 30 години ня-
кой беше поставил образо-
ванието, а от там науката и
културата като приоритет,
ценностната система на ця-
ло едно поколение щеше да
бъде много по-устойчиво
формирана. Сега берем пло-
довете от това. Не искам да
обидя никого, но в България
има много хора, които имат
страшна празнота в сфера-
та на духовността. Тази праз-
нота веднага се изпълва с
друго, с агресия например",
коментира още той.

Актьорът тревожно отбе-
лязва и друг проблем - прос-
ташкият език се превръща в
официален за политика.
"После как искаме младите
хора да говорят по разли-

чен начин?", пита Бърнев.
"Кризата не е просто по-

литическа, кризата е морал-
на", категоричен е актьорът,
според когото протестите от-
правят простичко послание
към властимащите - махнете
се! Те отговарят: Кой ще дой-
де? Ама не ми казвайте то-
ва! Вие ли сте се загрижили
аз кого да избера. Хората
просто не ви искат. Това не
го казвам аз, казват го мно-
го хора", посочи още той.

"Страшно много искам то-
зи дух на протестите да про-
дължи. Струва ми се, че ра-
ботата няма да се докара
дотам да падне предсрочно
правителството. Но много ми
се ще, като дойдат избори-
те, когато и да са те, тези
млади хора да гласуват. Аз
винаги съм ходил да гласу-
вам. Не ми се ще да чувам
съобщения по медиите, че
изборната активност е 20-
30%. Много отчаяни млади
хора често казват, че не ис-
кат да гласуват за никого, за-
щото нито един не ги удов-
летворява. Не! Това не е на-
чинът! Трябва да бъдем ак-
тивни", призова актьорът.

Проф. Орлин ЗАГОРОВ
От "Клуб 24 май"

(Подзаглавието е на ЗЕМЯ)

Цвета Караянчева стана пословична със словестни "бисери"
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- Проф. Стефанов, преди четири
месеца, по повод 24 май, разговаряхме
с Вас за културата, интелектуалния
елит, свободата, демокрацията. Тогава
казахте следното: "Хайде на Балкана!"
е стар повик, на който никой не се
отзовава. Там са били "лудите глави"
като Левски, Хаджи Димитър, Бенков-
ски, Ботев... Днес свободолюбиви
граждани по същия начин крещят за
демокрация в мрежите, но ги няма на
площадите." Припомням Ви тези думи,
защото българските граждани излязоха
все пак на площадите. Протестираща
България по-добре ли изглежда от
мълчаливата България?

- Протестите са важен знак за ситуа-
цията в България. Те са израз на
натрупани несъгласия с начина, по
който се упражнява властта. Протести-
те не могат сами по себе си да решат
проблемите на страната, но могат да
бъдат ускорители на процеси, модерато-
ри на нагласи. Отнякъде трябва да се
започне, защото блатото на посредстве-
ността е дълбоко и засмукващо. Много
хора и медии работиха върху образа на
протеста, за да го делегитимират, и
донякъде успяха. Протестите били
"грозни", предизвиквали естетически
разочарования. Наистина на агресията
не бива да се отговаря с огледална
бруталност, с вулгарна реч, с "отрова".
"Но нима властта е красива!" - питаха
хората и бяха прави. Друг е въпросът,
че "отвътре" протестът стана обект на
политически приватизации и така се
лиши от обхват и сила. "Ние можем да
протестираме, вие - не!" Това е крайно
разочароващо, демотивиращо като
позиция. Такива сме си, можем всички
да се удавим, но всеки ще надува
своята спасителна свирка. Колкото
свирки, толкова удавници.

- Какво вдигна масите сега? Юмру-
кът на президента като символ на
борба, закодиран в българската исто-
рия и култура?

- Отчаянието. Несправедливостта.
Наглата пропаганда. Автобусите на
раздялата. Летищата на носталгията.
Клановата архаика...Ветровете, вдигна-
ти от битката в Америка, също са
специфичен фактор. Те носят нови
замисли, ферментиращи политически
проекти... Един народ си отива, а
политическите шамани мислят единст-
вено кого да лъжат и как да умилости-
вят "боговете" от метрополията. Бого-
вете са затова - да ни наставляват и
наказват. Всички тези неща родиха
сблъсъка - гражданския агон. Телата
стават аргументи там, където думите са
опустели и вече не вършат работа.
Протестите са компенсаторен жест
спрямо невъзможния дебат за една по-
различна, просветлена и поне мъничко
независима България. Вдигнатият
юмрук на президента може да има
различни прочити и да бъде обект на
спекулации. Част от тях бяха направе-
ни - знак за разделение, отмъщение,
зле разбрани правомощия и пр. Едно
възможно значение на този жест е да
се спре узаконеният произвол на
държавата спрямо хората. Да преста-
нем да бъдем последователи на възгле-
дите за извънредното положение на
хора като Лев Троцки и на Карл Шмид.
Знаем кого са обслужвали те и какви
болезнени спазми са индуцирали в
цялото общество.

- Доскоро западноевропейските

Проф. Валери
СТЕФАНОВ

Äðàìàòè÷íî ïîñðåäñòâåíè õîðà
íà ñàìîçàáðàâèëè ñå êâàðòàëíè â

Едно от
значенията
на вдигнатия
президентски
юмрук - да
се спре
узаконеният
произвол на
държавата
спрямо
хората

медии не проявяваха никакъв интерес
към България. За тях тук не се случва-
ше нищо, което може да заинтригува
читателите им. От юли насам ситуаци-
ята се преобърна. Влязохме във фокуса
на вниманието с бунта за нормалност.
Как тълкувате Вие целта "нормален
живот"?

- През XIX век Балканите са мисле-
ни като "сцена", където се дават "предс-
тавления" за останалата част на Евро-
па. По повод разгроменото Априлско
въстание и реакциите на "просветена
Европа" вестник "Стара планина"
прави впечатляващо обобщение -
"Дипломацията е бездушно същество.
Тя не разбира от плачове, от ридания,
от вопли и умоления. Тя иска факти, а
какви? Които да я ударят в очите.
Представете й огъня на един общона-
роден бунт, дипломацията се помръдва,
разклаща се, намерва работата сериоз-
на и се занимава с нея. Дайте й про-
дължителния театър на едно клане, на
една война - пак се раздвижи, пак се
разклати и пак се занимае". Век и
половина ни дели от това описание и
отново сме в неговия смислов обхват.
Чакаме някой да разпознае драмата и
да ни спаси. Друг да изкове съдбата
ни. Точно подобно поведение заслужава
определението "инфантилно". Инфан-
тилността е несъзнаваният отказ да
порастеш, да съзрееш. Да станеш
гражданин, който сам държи съдбата в
ръцете си. Копнежът по "нормален
живот" означава, че сме доминирани от
усети за опасен ексцес, за колективна
патология, за пукнатини в дълбините
на общностния живот.

- Десетките публикации в западни
издания отразиха протестите, видяха
проблемите, но нито един журналист
не видя харизмата на нашия премиер.
Ние и европейците по различен начин
ли гледаме реалностите? Намираме ли
вече някакви пресечни точки?

- Западните медии забелязаха и
отразиха политическия кризис и граж-
данското брожение. Някъде в този
кризис се намира и фигурата на бъл-
гарския премиер, този харизматик. Да
припомня, Макс Вебер различава три
стълба на легитимността - традицията
(така са го правили дедите ни), хариз-

мата (така го прави само Той) и рацио-
нално-бюрократичната (така го "прави"
разписаната норма). Харизмата е
личностна изключителност, която
предполага вяра и трайна преданост на
определена общност. Харизматикът
обаче е двойствена и посвоему проти-
воречива фигура, предупреждава Вебер.
От една страна, той може да се яви в
профила на фокусник, пророк, воена-
чалник, но от друга, да действа като
"водач на банда". Хората сами могат
да преценят какъв тип харизматичност
притежава и преразпределя български-
ят премиер. Лично аз виждам една
нескопосана имитация на "народен
човек", повелител на странни сънища,
носител на агресивна реч, действаща
като парола за сплотяване на "своите
хора".

- Различен ли е погледът на бълга-
рите, които живеят тук и сякаш са
зависими от властта, и българите,
които емигрираха и работят зад грани-
ца?

- Гледната точка отдалеч и отстрани
е обогатяваща, доколкото дава възмож-
ност за разнообразни съпоставки. И
"оттук", и "оттам" е споделено усещане-
то за бездарие, отчаяние и застой. Има
толкова драматично посредствени хора
във властта... Няма защо да бъдат
специално търсени, те сами се оповес-
тяват всеки ден. Достатъчно е само да
заговорят, за да се види какво е инте-
лектуалното им равнище, манталитетът
им на самозабравили се квартални
властелини. Каквото и да им кажеш,
каквито и аргументи да привеждаш, ти
си враг - черногледец, който не вижда
нищо друго. Тези хора отказват да
разберат, че само със страх и с пропа-
ганда не може да се управлява. Нужни
са реални компетентности и поне
мъничък лъч на надежда.

Надеждата мотивира, страхът пара-
лизира.

- Направиха ли младите българи
своята заявка за промяна?

- Младите, старите... Това поколе-
ние, онова поколение... Всеки човек
има своята екзистенциална перспекти-
ва, която не съвпада непременно с
възрастта и оставащите години. Всеки
има правото на достоен живот, на
лична надежда. Ничий живот не е
приключил, докато Бог не оповести
неговия край. Всеки българин, всеки
човек може да направи своята заявка
за промяна. И да пледира за нея, да се
постарае да я реализира. Тъкмо защото
мислим в рамките на унаследени и
вредни клишета, оставихме цели поко-
ления на произвола на "прехода".
Удавихме ги в безразличието си, съси-
пахме миналото им, унизихме настоя-
щето им. Манталитетните стереотипи
са ни яхнали като нощни вълци и не
ни оставят десетилетия наред, незави-
симо от факта, че преди е било "народ-
на демокрация", а сега е просто "клеп-
токрация". Не можем да променим
обществото, преди да променим самите
себе си - мисловната си плесен, лични-
те си "фашизми" и "комунизми".

- Класическото ляво и дясно имат
ли все още своята тежест в съвремен-
ния свят? Или нови идеи си пробиват
път? Защо Зелените правят забележи-
ми пробиви на световната сцена?

- "Лявото" и "дясното" получават
смисъл през идеите за представителст-
во (в един социално разслоен свят) и
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Истанбулската
конвенция
е един
изключително
противоречив
и зле
написан
документ,
който може
да направи
повече бели,
отколкото
да донесе
ползи

за ценности (при едно уязвено чувство
за справедливост). Днес социалната
стратификация е много променена в
сравнение с класическите времена на
политическите идентичности. Същото е
и с ценностните конфигурации. Но все
пак... Шивачките във фабриките на
изтощението "пролетариат" ли са? Или
вече са нещо друго? И кой ги представ-
лява и защитава? Вълкът с дебелата
шуба на Смирненски брат ли е на
дебеловратия хищник от несвършващи-
те мутренски времена? Преуспяващ
брат му е. Той си е купил места във
всички партии и отдавна е заличил
разликите между "ляво" и "дясно",
"горе" и "долу"...

Властта в България отдавна е кок-
тейл от интереси (частни и чужди), а
не позициониране на чисти родолюби-
ви каузи. Що се отнася до "Зелените" -
те се изправят срещу глобалните пре-
дизвикателства и апелират за внима-
ние към тях. Понякога преиграват. Но
освен еколози, пазещи водите, земите,
въздуха... е време да се намерят специ-
фични форми на грижа за душите на
хората. Душите не са "околна среда", те
са сърцевина. Те са не по-малко заст-
рашени от лъжи, от ментални имплан-
ти, от медийни боклуци...

- Резолюцията за състоянието на
правовата държава и основните свобо-
ди в България бе гласувана от 358
депутати в Европейския парламент, но
не и от мнозинството от представите-
лите на европейските консерватори от
ЕНП. Поведението на лидерите й
разочарова протестиращата общност в
България главно заради разминаването
между дела и проповядвани ценности.
Следим и президентската битка в
САЩ. В криза ли е целият политичес-
ки елит, който води света нанякъде?

- Между "големите надежди" и "изгу-
бените илюзии" понякога стои едно
гласуване. Като онова, което се случи в
Европейския парламент. Ние искаме
едно, те ни назидават за друго. Разб-
рахме от Манфред Вебер, че партийни-
те идентичности са му по-скъпи от
националните драми и социалните
проблеми. Казаха ни да търпим, за да
си спасим душата. Като достоен после-
довател на стари учители, Вебер отдав-
на си е избрал приятелите и е наясно с
враговете. Това е политика на партий-
ния сблъсък, не и на очаквания от
българските граждани справедлив
арбитраж. Що се отнася до предстоя-
щите избори в САЩ - гледаме марио-
нетките на глобалните сили, които
управляват света. Воденият дебат е
жалка гледка. Говоря за излъчваната
човешка и мисловна немощ, за неовла-
дяната словесна агресия и експресия.
Тези хора трудно се съсредоточават
върху предмета на дебата. Те слабо
контролират себе си, а ние очакваме,
че ще редят по един отговорен и спра-
ведлив начин света. Да не забравяме,
че по много линии България също е
крайно зависима от резултатите на
тази глобална битка.

- Реториката в социалните мрежи
става все по-импулсивна, с високи
нива на агресия. Тя ли определя пове-
дението на масите? Имат ли високите
образци съпротивителни сили?

- Тъй като говорим за Мрежата,
нормално е в нея да има всичко,
включително и отровни паяци. Мрежа-
та е хранителна среда за агресията,

колкото и механизми за охлаждане на
страстите да бъдат въвеждани. В Мре-
жата можеш да се маскираш, да изп-
робваш различни стилистики, да теат-
рализираш психическите си травми.
Мрежата е важен информационен
терминал, но и необятен клюкарник,
психопатичен резерват... Несигурен
дом за тревогите на постмодерния
човек, който си няма друг приют, но
все още помни, че някога хората са
имали истински домове. На въпроса за
"високите образци" - дълбоката мисъл
и красивото слово могат да респектират
онзи, който е способен да ги разбере и
оцени. Глупакът има добре развити
"съпротивителни сили" срещу силата
на ума и магията на словото. Той
живее с други неща, в различни свето-
ве.

- Покрай дебата за резолюцията
отново се появи призракът на Истан-
булската конвенция. Защо на либерал-
на Европа е толкова важен този
документ?

- Истанбулската конвенция е един
изключително противоречив и зле
написан документ, който може да
направи повече бели, отколкото да
донесе обещаните ползи. Едно е съпро-
тивата срещу домашното насилие,

друго е премоделирането на базисни
идентичности. Истанбулската конвен-
ция е валякът на лошия глобализъм,
агресивният поход на биополитиката
срещу традиционната политика и
традиционните ценности. Преди време
писах за това недоразумение и казах
какво мисля за него.

- Отново в интервю казвате, че
"когато отмине денят на гнева, идва
дългата работа на градежа, а там ние
обичайно се проваляме". Чака ли ни
отново провал или имаме основания за
оптимизъм?

- Мисля, че изчерпахме лимита си
за провали. Няма накъде повече да се
проваляме. Извадихме на показ цялата

си негативна настървеност и посредст-
веност, време е да дадем шанс и на
таланта. Българският народ все още
може да излъчи хора с потенциал,
които, без да обещават "светло бъде-
ще", ще построят реален път. Друг е
въпросът дали големите световни
играчи ще ни позволят да направим
нещо, което не е в тяхна угода. По-
скоро - не.

- Вашето усещане - чакаме ли отно-
во месия, или след толкова провали и
напразни очаквания сме помъдрели?

- Месията е фигура на есхатологич-
на надежда, гражданинът е онзи, който
сам е готов да извърви трудния път
към надеждата. Тази е мъдростта на
гражданина - да осъзнава трудностите
и да върви към тяхното преодоляване в
името на ясно дефинирана цел.

- Ако Вие тръгнете с джипка из
България, какво бихте показали на
българите?

- Джипката, за която говорите, е
нарцистичен проект, анахронична
пропагандна бутафория, естрада от
ранносоциалистически тип. Тъжна
компенсаторна фиксация върху несъс-
тояла се "всенародна любов".

С подобен анахронизъм не бих
пътувал. Но бих се вгледал в един

селски мегдан, където изпращат гурбет-
чии ("сезонни работници" или трайни
"бегълци"). Бих се заслушал в думите,
в наставленията, във въздишките...
Бих усетил мъката от раздялата, бих
съзрял сълзите в очите. Това не е
измислената пропагандна България,
видима само от самохвалната джипка.
Това е родината, която всекидневно
губим. Родината, която си отива и на
прощаване ни маха с ръка. България
на умиращите села, на смаляващите се
градове. България на бедността и
примирението, за която нямаме очи -
да я видим. Нямаме уши - да чуем.

От "Епицентър"

Джипката е нарцистичен проект, анахронична пропагандна бутафория
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Бившият президент на Боливия Ево
Моралес даде пресконференция в ар-
жентинската столица Буенос Айрес
след президентските избори в Боли-
вия в неделя. За първи път от 20 г.
Моралес, управлявал страната от
2006 до 2019 г., не се кандидатира
за президентския пост. На 10 ноем-
ври 2019 г., в разгара на политичес-
ка криза, той подаде оставка, обви-
нен от опозицията в измама за спе-
челването на четвърти мандат.

Гръцкият
министър на отбраната
заяви, че правителството
има намерение да увеличи
срока на задължителната
военна служба на една
година. В момента тя е 9
месеца за сухопътните
войски и една година за ВВС
и ВМС. Тасос Панайотопулос
уточни, че плановете
включват още назначения на
професионални войници и
увеличаване на приема във
военните училища. Целта е
да се осигурят повече
военнослужещи за границата
с Турция по р. Марица.

Над 200 души
са задържани по време на
последните протести в
Беларус срещу президента
Александър Лукашенко. По-
голямата част от арестувани-
те са в столицата Минск.
Полицията използва и
гумени куршуми срещу
демонстрантите, които я
замеряха с камъни. Полиция-
та, въпреки че имаше
разрешение да стреля с
бойни патрони, не прибягна
до тях, както беше заплаши-
ла по-рано през седмицата.
В протестното шествие в
Минск са участвали над 50
000 души.

Кметът
на датската столица Копенха-
ген, Франк Йенсен, подаде
оставка, след като призна
причастност към няколко
случая на сексуален тормоз.
Йенсен, който ще подаде
оставка и като депутат от
Датската социалдемократичес-
ка партия, заема длъжността
кмет на Копенхаген от 2010 г.
Оставката му беше обявена,
след като две жени, една от
които наета от социалдемок-
ратите, разказаха, че са
станали обект на сексуален
тормоз от страна на Йенсен
през 2012 и 2017 г. 59-
годишният Йенсен е в
политиката от 30 г., като е
заемал постовете на министър
на правосъдието и на
научните изследвания през
90-те години и през първото
десетилетие на 21 век.

Кандидатът на социалис-
тите Луис Арсе може да
спечели президентските
избори в Боливия, без да се
стига до втори тур, показва
екзитпол на телевизия
"Унител", предаде Ройтерс.

Арсе, член на Движение-
то за социализъм на ембле-
матичния бивш президент
Ево Моралес, който беше
обвинен от опозицията в
изборни измами и е в
изгнание, получава 52,4 на
сто от гласовете, показват
данните от екзитпола.
Основният му опонент
Карлос Меса получава
само 31,5 на сто от гласове-
те. На трето място е канди-
датът на десния съюз "Ние
вярваме" Луис Фернандо
Камачо с 14,1 на сто от
гласовете. За да спечели
победа на първи тур,
водещият кандидат трябва
да получи най-малко 40 на
сто от гласовете и да води
с най-малко 10 на сто пред
останалия на второ място,
или да получи над 50 на сто
от гласовете. Бившият
министър на икономиката
при Моралес изпреварва с

:
ÍàêðàòêîСнимки Пресфото БТА и Интернет

Мъж огражда опашка от ракета след обстрел
от азербайджанската артилерия по сепаратис-
ткия регион Нагорни Карабах. Тежките сраже-

ния по бойните полета в конфликта между
Азербайджан и Армения относно спорния

регион Нагорни Карабах не секват въпреки
повторно обявеното прекратяване на огъня,
влязло в сила през уикенда. Двете страни
взаимно се обвиняват за нарушаването на
хуманитарното примирие, договорено при

посредничеството на Русия. От новото избух-
ване на конфликта между двете бивши

съветски републики миналия месец досега се
съобщава за най-малко 700 убити, което

прави новия военен взрив най-смъртоносния
от войната, която те водиха в края на 80-те и

началото на 90-те години на миналия век.

ЗКПУ "Захари Стоянов ", с. Захари Стояново , общ. Шабла

О Б Я В А
УС на ЗКПУ "Захари Стоянов ", с. Захари Стояново , общ. Шабла свиква общо събрание

на член-кооператорите на 7 ноември 2020 г., от 9 часа, в стола на кооперацията в  с.
Захари Стояново , при следния:

ДНЕВЕН РЕД
1. Вземане на решение за прекратяване на "АГРОСТРОЙ - ШАБЛА" ООД, ЕИК:

124617146, със седалище и адрес на управление обл. Добрич, общ. Шабла, гр.
Шабла, ул. "Витоша" № 11 и за обявяване на дружеството в ликвидация.

2. Вземане на решение за даване на мандат на Председателя на ЗКПУ "Захари
Стоянов " да участва в общото събрание на съдружниците на "АГРОСТРОЙ - ШАБЛА"
ООД при вземане на решение  за прекратяване на дружеството и за обявяването му в
ликвидация, за определяне на: срок на ликвидацията, ликвидатор и неговото
възнаграждение, и за приемане на съответни изменения в дружествения договор.

При липса на кворум събранието ще се проведе 1 /един/ час по-късно /в 10 часа/
на 7.11.2020 г. УС на Кооперацията

Contract title: "Restoration and conservation of the Arch Bridge
in Harmanli under project CB005.2.21.123"
Publication reference: CB005.2.21.123 - LP - Works 1

Municipality of Harmanli intends to award a work contract for "Restoration and
conservation of the Arch Bridge in Harmanli under project CB005.2.21.123" in the
town of Harmanli, Municipality of Harmanli, Haskovo District, Bulgaria with financial
assistance from the Interreg-IPA Cross - Border Cooperation Bulgaria-Turkey
Programme 2014-2020, Second Call for project proposals No 2014TC16I5CB005-
2018-2. The tender dossier is available for inspection in the Administrative building of
Municipality of Harmanli with address: 1, Vazrazhdane, Square, 6450 Harmanli, Haskovo
District, Bulgaria and is published on the website of the Contracting authority with
address: https://harmanli.nit.bg/proczeduri-po-prag/ and from the website of the
programme with address: http://www.ipacbc-bgtr.eu/.

The deadline for submission of tender is 29.12.2020, at 17:00 o'clock, local time.
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the
website of the Contracting authority with address: https://harmanli.nit.bg/proczeduri-po-
prag/ and on the website of the programme with address: http://www.ipacbc-bgtr.eu/.

Ïàçà÷ ñå ãðèæè çà ãàðâàíèòå
â ëîíäîíñêèÿ çàìúê Òàóúð

Крис Скайф изпълнява една от най-от-
говорните служби във Великобритания -
той се грижи  за гарваните в лондонския
замък Тауър, съобщи АФП.

Според легендата, ако гарваните на-
пуснат Тауър, кралството ще рухне и ще
настъпи хаос. По време на карантината
Скайф трябва да намери нови начини да
забавлява птиците, които без посетите-
лите в Тауър няма от кого да крадат хра-
на, което поражда опасения, че ще на-
пуснат замъка.

8 гарвана живеят в клетки в истори-
ческата крепост на северния бряг на река
Темза в Лондон, където се пазят кралски-
те скъпоценности. Птиците са с имена Мер-
лина, Попи, Ерин, Джубилий, Роки, Харис,
Грип и Джорджи.

По силата на указ на крал Чарлз II от
1630 г. по всяко време в Тауър трябва да
живеят 6 гарвана. Крис Скайф, който от-
говаря за птиците вече 14 години, се гри-
жи да има поне още 2 "за всеки случай".
За да не могат да летят твърде надалеч,

Според Крис
Скайф гарвани-

те не са
правили опит да

напуснат
пределите на
замъка, но са

се възползвали
от свободата по

време на
пандемията да

разучат
непосещавани

кътчета на
крепостта. Тауър

започна да
приема

посетители на
10 юли, но сега

броят им е
значително по-

малък от
обичайното.

крилете им са леко подрязани.
Тази пролет, след обявяването на ка-

рантината, Тауър затвори за посетители.
Скайф бил съкратен, но той продължава
да идва и да се грижи за птиците от вре-
ме на време. Тримата му асистенти се гри-
жат за гарваните в негово отсъствие. ç

над 20 на сто основния си
съперник.

Боливийците гласуваха в
неделя за президент в
неочаквано спокойна
обстановка при положение,
че страната е силно поля-
ризирана след година на
тежка политическа криза и
оставката на социалиста
Ево Моралес.  Изборните
бюра започнаха да затварят
в 17 часа местно време (21
ч. по Гринуич), но на места
времето за гласуване бе
удължено заради опашките
от търпеливо чакащи изби-
ратели. Зам.-министърът за
сигурността Уилсон Санта-
мария съобщи, че изборни-
ят ден в цялата страна е
протекъл спокойно, само с
няколко изолирани инци-
дента. Ограниченията във
връзка с пандемията от
коронавируса, главно
изискването за спазване на
дистанция, обаче забавиха
процеса на гласуване. На
места избирателите трябва-
ше да чакат повече от 2
часа. Резултатите обаче
няма да бъда огласени
бързо. Избирателният съд

съобщи още в събота, че
предварителни резултати
няма да се съобщават, за
да се избегне напрежение в
обществото. В обръщение
към сънародниците си
изпълняващата длъжността
президент на страната
Янине Анес призова полити-
ческите сили и гражданите
за изчакат търпеливо
изборните резултати.
"Всички ние трябва да
проявим търпение и да
изчакаме резултатите от
изборите, избягвайки
каквито и да било актове
на насилие. Уверявам ви, че
резултати ще бъдат досто-
верни", каза Анес.

След изборите на 20
октомври 2019 г. Висшият

избирателен съд обяви за
победител действащият
тогава президент Ево
Моралес. Неговият основен
съперник Карлос Меса
заяви, че не признава
победата му на първия тур.
След продължили три
седмици протести Моралес
подаде оставка и впоследст-
вие напусна страната, а
временен президент стана
вторият зам.-председател на
горната камара в парламен-
та Янине Анес. Висшият
избирателен съд анулира
резултатите от президентс-
ките и парламентарните
избори и насрочи нови на 3
май, но заради пандемията
те бяха отложени за 18
октомври. ç
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Àíòîíèó Ãóòåðèø ñêîðî ùå ñâèêà
ñðåùà ñ ãàðàíòèòå íà Êèïúð

Националистът Ерсин
Татар, подкрепян от Тур-
ция, беше избран за
"президент" на самопро-
възгласилата се Северно-
кипърската турска репуб-
лика (СКТР), което е
изненадваща победа в
надпреварата му с досе-
гашния ръководител, обяви
Избирателният съвет на
СКТР, цитиран от АФП.

С 51,74 на сто от
гласовете, Татар, който е
привърженик на изход от
кризата чрез 2 суверенни
държави на разделения
средиземноморски ост-
ров, изпреварва Мустафа
Акънджъ, поддържащ
обединението на Кипър
във федерална държава.

Националистът Татар е
твърдолинеен политик,
който настоява за още по-
тесни връзки с Турция.

Противникът му Акън-
джъ се противопоставя на
пълното доминиране на
Турция във вътрешните

Ïðîòóðñêèÿò êàíäèäàò Åðñèí Òàòàð
å èçáðàí çà ïðåçèäåíò íà ÑÊÒÐ

Саудитката Охуд Абдала
Алмалки влезе в "Книгата
на рекордите на Гинес" бла-
годарение на картина, ко-
ято тя направи от нескафе
с изтекъл срок на годност,
предаде АФП.

"Нужни ми бяха 45 дни,
за да завърша картината
пред очите на двама сви-
детели, с видеозапис и кад-
ри, направени от дрон", за-
яви дамата, която учи пра-
во в саудитския град Дже-
да.

Картината представлява
бащите основатели на Сау-

Çà ïúðâè ïúò ñàóäèòêà âëèçà ñàìà
â "Êíèãàòà íà ðåêîðäèòå íà Ãèíåñ"

Картината, която сега влезе в "Книгата на рекордите на Гинес", е дълга
15,84 м и широка 13,95 м. Тя се простира на площ от 220 кв. м.
Изобразени са шейхът на ОАЕ Зайед бин Султан ал Нахаян и

саудитският крал Абдул Азиз бин Сауд.

Óíãàðñêèÿò ðåñòîðàíò "Êîñòåñ" ïðåîòêðèâà
âèåíñêîòî êîëåëî çàðàäè ïàíäåìèÿòà

За да съживи оборота,
унгарският ресторант Кос-
тес (Costes), който е носи-
тел на звезди Мишлен
(Michelin), предлага пано-
рамна вечеря на виенското
колело в Будапеща, осигу-
рявайки социална дистанция
на клиентите си, предаде
Ройтерс.

Собственикът Карой Ге-
рендаи каза, че оборотът на
един от отворените му от-
ново ресторанти е на рав-
нище около 1/10 в сравне-
ние с продажбите преди въ-
веждането на строгите огра-
ничения срещу COVID-19. То-
ва го е накарало да търси

Сервитьор носи вечеря на двойка гости без маски в ресторанта
"Костес" на виенското колело в Будапеща. Клиентите тук се усамотяват,

като хем спазват социална дистанция заради епидемията, хем се
чувстват уютно в пространството.

Снимки Интернет и Пресфото БТА

Новоизбраният лидер на кипърските турци Ерсин Татар разговаря с привърженици, след като спечели изборите
в Северен Кипър. Анкара побърза да приветства изненадващата победа на Татар и се ангажира да защитава
заедно с него интересите в Източното Средиземноморие на тази единствено призната от Турция държава.

нови начини за правене на
бизнес.

Сега няма много хора ни-
то на колелото, нито в рес-
торанта, тъй като няма ту-
ристи, и така се появи въз-
можност да осъществим та-
зи идея, каза той по време
на събитието, организирано
на тази забележителност в
центъра на Будапеща.

Сега е особено важно за
хората да бъдат отделени от
останалите гости и виенско-
то колело е идеално с от-
делните си кабинки, допъл-
ни той.

До днес Унгария е отче-
ла 46 290 случая на COVID-

19, като смъртните случаи са
1142, а се очаква икономи-
ката да се свие с 5-7 про-
цента.

Билетите за ресторанта
във виенското колело бяха
разграбени за няколко дни,
като 1 билет за това ново
преживяване, предлагано от
"Костес", е около 48 000 фо-
ринта (154,4 долара) за ме-
ню от 4 ястния, като Герен-
даи.

Собственикът планира да
повтори събитието, когато
стане по-топло през пролет-
та, макар че по-хладната ок-
томврийска вечер не е про-
пъдила клиентите. ç

дитска Арабия и на Обеди-
нените арабски емирства
(ОАЕ), а именно крал Абдул
Азиз бин Сауд и шейх За-
йед бин Султан ал Нахаян.

На творбата фигурират
и портретите на настоящи-
те управници на двете дър-
жави, както и на саудитс-
кия престолонаследник Мо-
хамед бин Салман.

Картината се простира
на площ от 220 кв. м и е в
действителност съставена
от 7 памучни платна, свър-
зани помежду си.

За творбата са използ-

вани 4,5 кг нескафе с изте-
къл срок на годност.

Всички персонажи са
изрисувани в кафяви тоно-
ве.

Целта на творбата на
Охуд е била да припомни
на света вековното разби-
рателство между тези 2 на-
ции и да допринесе също
за еманципацията на же-
ните в Саудитска Арабия.

През 2015 г. 8264 саудит-
ки влязоха в "Книгата на
рекордите на Гинес" заед-
но, като реализираха най-
дългата "човешка лента",
като тогава инициативата
им целеше да направи хо-
рата съпричастни с каузи-
те за превенция и лечение
на рака на гърдата. ç

дела на Северен Кипър.
Татар пък настоява поли-
тиката на Северен Кипър
да е в крак с политиките
на Турция.

Сега тази надпревара
беше по-поляризирана
откогато и да е било.

Акънджъ твърдеше, че
Турция се е намесила
безпрецедентно в избори-
те посредством кампания
в подкрепа на Татар. Той
заяви, че е получил, както
и семейството му, заплахи
да се откаже от надпрева-
рата.

На първия тур по-
миналата седмица избира-
телната активност беше
рекордно ниска, но сега
на втория тур се увеличи.

Първи тест за победи-
теля във вота ще бъде
среща с кипърските гърци
и с така наречените
гаранти на Кипър - Гър-
ция, Турция и Великобри-
тания, като се очаква
генералният секретар на

ООН Антониу Гутериш
скоро да насрочи подобна
среща.

Акънджъ вярваше, че
федерацията е единстве-

ният изход към мирно
споразумение за Кипър,
докато Татар споделяше
турските правителствени
възгледи, че федерацията

може да не е най-жизне-
способната опция и че
трябва да се търсят
алтернативи, като двудър-
жавно решение. ç
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В световен мащаб се търси начин да ме дискредитират, да ме смачкат,
да ме победят преди мача, заяви българският боксьор

Íèêîãà íå ñúì áèë òîëêîâà çäðàâ,
ìîãà äà çàìåñòÿ ñíåãîðèí

Кубрат Пулев е в отлич-
на форма, здрав и готов за
мача за световните титли в
тежка категория на Между-
народната боксова федера-
ция (IBF), Световната бок-
сова асоциация (WBA), Све-
товната боксова организа-
ция (WBO) и Международ-
ната боксова организация
(IBO) срещу шампиона Ан-
тъни Джошуа. В предаване-
то "Тази сутрин" по Би Ти
Ви Кобрата категорично от-
рече появилите се твърде-
ния от фалшив профил в со-
циалните мрежи, че е кон-
тузен и няма да може да
участва в срещата на 12 де-
кември в Лондон.

"Аз съм добре, здрав. Ня-
мам представа откъде ид-
ва тази фалшива новина. Те
са много фалшиви новини
по мой адрес - и в Бълга-
рия, и в чужбина. Кубрат
Пулев никога не е бил тол-
кова здрав и толкова мо-
щен! Мога да заместя ня-
кой снегорин! Нито съм сле-
дил какъв е профилът, фал-
шив ли е, нито ме интере-
сува. Пращат ми го прияте-
ли, познати, но дори не об-
ръщам внимание. Имам си
своя път, посока, амбиция,
връх, който трябва да по-
коря. Не ми влияят такива
публикации. Като тихо, спо-
койно езеро съм - което се-
ди и енергията му е раз-
лична. Не мога да навли-
зам и в такава степен да
тълкувам дали е психологи-
ческа война или не. Имам
опит с тези неща и отдав-
на не обръщам внимание.
Мен всичко ме радва, за-
бавлява, гледам от хубава-
та страна на нещата. Дос-
та по-сериозни неща не мо-
гат да ме разфокусират", ка-
тегоричен е Пулев.

Преди появата на тази
фалшива новина, английс-
ките медии обърнаха вни-
мание на думите на българ-
ския боксьор, че опонентът
му го превъзхожда с "по-
добър тен". Пулев е катего-
ричен, че коментарът му не
е расистки и думите му са
извадени от контекста. "Тук
го няма въпроса на журна-
листа "С какво ви превъз-
хожда?". Ако хората се опи-
тат да разберат какво ис-

кам да кажа, ще го възпри-
емат като комплимент, а не
като обида. Техните комп-
лекси, това, че ми тълкуват
думите по техен начин, не
означава, че това съм ис-
кал да кажа. Подтекстът на
моите думи - чудя се какво
да измисля, за да кажа, че
с нещо ме превъзхожда.
Питаха ме кои са силните
му страни. По този начин
излиза, че с нищо не ме
превъзхожда и не е по-си-
лен от мен. Съжалявам, че
не съм по-ясен, че по този
начин съм го казал и е из-
лязло. Когато има дадена
новина, нека хората да вля-
зат, да прочетат, да видят,
за да си направят изводи-
те. Ние нямаме сега 2 ча-
са, за да си говорим и да
го изкажем както трябва.
Хората трябва да разберат
за какво става въпрос и да
искат да разберат, а не да
си тълкуват така, както на
тях им е удобно. Който ме
познава, знае, че аз съм
много шеговит човек. Имам
приятели тъмнокожи, цвет-
нокожи. Треньорът ми в
Америка е такъв и винаги
се майтапим с него. Не де-
ля хората по никакъв начин.
Този пост в моята страни-
ца... Всичко, което казвам,
е така. Ние сме в България,
аз съм българин и се гор-
дея с това нещо. Това, че
някой си го тълкува по ня-
какъв начин... Достатъчно

драма дадохме на хората,
беше интересно. Стига са
гледали тези сериали. Не-
ка да гледат малко житейс-
ки истории и да погледнат
на нещата от готината стра-
на. Кубрат Пулев е човек,
който знае какво прави, как
го прави. Някой път се дви-
жа по ръба, но го умея. Не
се срамувам от себе си -
така съм научен и възпи-
тан от моя баща. Нека да
не търсим под вола теле. В
световен мащаб се търси
начин да ме дискредитират,
за да могат по един или
друг начин да потиснат, да
ме смачкат, да могат да ме
победят преди мача. Не се
чувствам подценен. Дори да
е така, смятам, че е в моя
полза", обясни Пулев и до-
бави: "Абсолютно готов съм.
Има още 2 месеца, в които
ще се изтренирам още по-
вече и ще стана истинска
"пила". Ще се подготвям и
в България, и в Германия.
Продължавам да работя с
Ули Вегнер и с още някол-
ко треньори. Ули е специа-
лист с много опит в профе-
сионалния бокс, знае как-
во прави и има методика
на тренировка. Даде ми
достатъчен опит и на мен.
Дискутирали сме много пъ-
ти мачове, победи, добър
стратег е. Смятам, че ще ус-
пее да ме качи на светов-
ния връх. Аз се радвам, че
дори малко ще повдигнем

духа на хората и ще имат
повече самочувствие като
българи. Не смятам, че ще
има мръсни номера преди
битката. Възхищавам се на
себе си, защото с абсолют-
но пренебрежение приемам
загубите и болките. Силен
човек съм. Доказах си, че
в крайна сметка трябва да
има точна и ясна стратегия
за всичко. Вярата е всич-
ко! Много хора искат тази
победа и я усещат като тях-
на лична."

Датата за мача вече е
окончателна, като двете
страни подписаха официа-
лен договор. Първоначално
срещата трябваше да се
проведе през лятото на 2020
г., но няколко пъти беше от-
меняна заради пандемията
от коронавирус. "Подписах-
ме договора, всичко е ОК,
разбрали сме се - 12 де-
кември. Надявам се да има
публика и предполагам, че
ще има. Надявам се всич-
ко да е наред и с мен, и с
моя съперник. И да има та-
къв мач. Все пак това е ог-
ромен успех и за България
- да има такъв двубой. По-
бедата, която смятам да
направя, също би била още
по-голям успех за България
и нещо огромно, което, на-
дявам се, хората оценяват.
Не отивам като турист да
се разходя в Лондон. Не ми
е толкова интересна дести-
нация", заяви Пулев.

Българският боксьор се
надява на срещата да при-
състват зрители въпреки
строгите мерки за ограни-
чаване на разпространени-
ето на коронавирус във Ве-
ликобритания. "Има си на-
чини, по които да се орга-
низира така двубоят, че да
са максимални мерките. Не
играе роля мястото на съ-
битието, когато няма публи-
ка - дали е в София, дали е
в Лондон, дали е във Ве-
гас, дали е в Истанбул. От
80 000, ако бяха 20 000 бъл-
гари, трудно щяхме да ги
чуваме", заяви боксьорът.

Пулев коментира и ситу-
ацията в България - протес-
тите против правителството
и главния прокурор, които
продължават повече от 100
дни. "Обществото е разде-
лено, но смятам, че всичко
това е за добро. Смятам, че
трябва да минем през това
нещо и ще изглеждаме дос-
та по-силни. Когато има та-
кива турбуленции, те не са
случайни, имаме нужда от
това нещо - да излязат хо-
рата, да си кажат болките и
да стане така, както хората
искат. Подкрепям хората, ко-
ито искат да живеят добре,
не са глупаци, не са се при-
мирили и искат да живеят
по-добре, и вярват, че мо-
жем да бъдем народ, равен
с другите народи. Винаги се
се съмняваме дали протес-
тите са платени, дали не са.
Вероятно има и платени,
има и хора, които отиват и
наистина искат да се про-
менят нещата за добро -
обичат България, милеят за
България, отиват на протес-
тите с децата си, учат ги да
бъдат будни, да отстояват
правата. Никой няма да
дойде и да ни даде така,
защото сме много готини.
Трябва да си го направим.
Не може да седим и да ча-
каме неволята. Принца на
белия кон го няма - и же-
ните, и мъжете трябва да
го разберат. Трябва да се
създаде от всеки един от
нас, да повярват хората -
млади, възрастни. Трябва да
повярват, че не са по-лоши
от другите, че не са второ
качество народ", заяви Куб-
рат Пулев. ç

Êóáðàò
Ïóëåâ:

Отборите на Янтра (Габро-
во) и Лудогорец II завършиха
наравно 2:2 в мача помежду
си от десетия кръг на Втора
лига. Домакините на два пъти
излизаха напред в резултата,
но в последната минута на
срещата гостите стигнаха до
точката. Още в третата мину-
та Християн Кожухаров откри
резултата, но Петър Генчев из-
равни в 27-ата. Малко преди
почивката Мартин Ангелов от-

Звездата на Милан
Златан Ибрахимович се

провъзгласи за бог,
след като вкара и двата
гола за победата с 2:1
над Интер в градското

дерби. Шведът
публикува снимка от

дербито и написа:
"Милано никога не е

имал крал, там си имат
БОГ". Това е препратка

към двубоя между двата
отбора през февруари.
Тогава Интер надделя с
4:2, като Ромелу Лукаку
вкара един от головете

и написа: "Има нов
крал в града".

ßíòðà èçïóñíà ïîáåäàòà
íàä äóáúëà íà Ëóäîãîðåö

ново изведе габровци напред,
а в самия край на срещата
Димитър Митков с дежурния
си гол донесе точката на ду-
бъла.

В класирането Янтра зае-
ма 14-а позиция с актив от че-
тири точки. Лудогорец от своя
страна е пети с 16 точки. Во-
дач е Кариана (Ерден) с 23
точки, пред Локомотив (Со-
фия) - 22, и Пирин (Благоев-
град) - 19. ç

Êóáðàò
Ïóëåâ:
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Славия победи Левски
с 1:0 като домакин в най-
старото столично дерби.
Срещата от деветия кръг
на Първа лига не предло-
жи много качествен
футбол, а с попадение на
Калоян Кръстев "белите"
ликуваха в дебюта на
новия треньор Александър
Тарханов. В 35-ата минута
Левски изтърва отличен
шанс, а в следващата
атака Атанас Кабов пода-
де топката на Калоян
Кръстев, който надбяга
трима бранители и реали-
зира - 1:0. Секунди по-
късно Живко Атанасов бе
изгонен. Защитникът на
Левски се ядоса на Ка-
бов, който пречеше да се
изпълни бързо свободен
удар, и го блъсна. Съдията
Станислав Тодоров ведна-
га показа директен червен
картон на "синия" играч.

На почивката треньорът
Георги Тодоров вкара
Найджъл Робърта, но това
не промени много облика
на "сините". Играчите на
Тарханов се браниха
отлично и почти не позво-
лиха да се стигне до
опасности пред "бялата"
врата. Победата увеличи

Руският специалист Александър Тарханов върна Славия на победния път

Александър Тарханов дебютира начело на "белите", Левски
игра почти час с намален състав

Кристиян Малинов
беше титуляр
за Льовен при престижното
равенство 2:2 като гост на
Андерлехт в среща от 9-ия
кръг на белгийското
първенство. Новакът в
елита изоставаше с 0:2 на
полувремето, но се пребо-
ри за точката и остава в
горната половина на
класирането.  Българският
национал започна мача и
игра до 78-ата минута.
Черно море се наложи
с 3:0
на своя стадион над
Монтана в мач от деветия
кръг на Първа лига.
Матиас Курьор вкара две
от попаденията, а третото
беше дело на Васил
Панайотов. Ботев (Враца)
и ЦСКА 1948 завършиха
0:0 в друг двубой от
кръга.
Юнус Санкаре е готов
за мача с ЧФР Клуж
в четвъртък. Полузащитни-
кът на ЦСКА ще бъде на
линия за двубоя от
груповата фаза на Лига
Европа на Националния
стадион "Васил Левски".
Заради здравословни
проблеми той остана
извън групата в шампио-
натния мач с Берое (1:1).
Рома, който е съперник
на ЦСКА
в групите на Лига Европа,
победи с 5:2 новака
Беневенто в мач от Серия
А, а в основата на успеха
бяха Един Джеко и Педро
Родригес. Джеко се
разписа два пъти за
убедителния успех, а
испанецът вкара един гол.

Íàêðàòêî
:

Съперникът на Лудогорец
в Лига Европа - Антверпен,
спечели с 3:1 като гост на
Варегем в мач от деветия
кръг на белгийското първен-
ство и записа трета поред-
на победа. Антверпен бе до-
гонващ в резултата след гол
на Жан-Люк Домп за дома-
кините в 7-ата минута, но
успя да обърне развоя на
мача след почивката с по-
падения на Фарис Арун (57-
ата минута), Мартин Онгла
(64) и Кристиан Бенавенте
(90+4).

Тимът гостува в Разград
на Лудогорец в четвъртък в
първия кръг от груповата
фаза на Лига Европа.

Друг съперник на Лудо-
горец - Тотнъм, направи ре-
ми при завръщането на Га-
рет Бейл в тима и завърши
при 3:3 с Уест Хям в среща
от петия кръг на английска-
та Висша лига, макар да
имаше аванс от 3:0 около
десет минути преди края.
"Шпорите" започнаха да
вкарват още от първата ми-
нута, в която Хьон-Мин Сон
вкара с удар в обратния
ъгъл след пас на Хари Кейн.

Ñúïåðíèê íà Ëóäîãîðåö â Ëèãà Åâðîïà ñ
ïîðåäíà ïîáåäà ïðåäè ìà÷à â Ðàçãðàä

В 8-ата минута двамата раз-
мениха ролите и Кейн се
разписа за 2:0 със силен
удар от границата на нака-
зателното поле. Отново гол-
майсторът на Тотнъм офор-
ми класическото 3:0 в 16-
ата минута.

Уест Хям обаче показа,
че не се е предал и в мину-
тите между 82-ата и 85-ата
върна два гола. Първо Фа-
биан Валбуена се възполз-
ва от добро центриране и
намали резултата с глава

(3:1), а две минути по-къс-
но Давидсон Санчес от Тот-
нъм си отбеляза автогол за
3:2. Завърналият се под на-
ем от Реал (Мадрид) в Тот-
нъм Гарет Бейл можеше да
реши всичко в продълже-
нието на мача, негов първи
след трансфера, но пропус-
на да вкара от няколко мет-
ра. Пропускът му се оказа
страшно важен, тъй като
Лансини възстанови равен-
ството в последната мину-
та (90+4'). ç

Гарет Бейл изигра първия си мач за Тотнъм от седем години

актива на Славия на 7
точки, като "белите" зае-
мат предпоследното
място. Левски пък е без
успех вече три мача и с
11 точки е на деветата
позиция.

Треньорът на Левски
Георги Тодоров призна, че
вече е на прага на своите
нерви след загубата от
Славия. "Не съм доволен
от Паулиньо, от другите
също има какво да се
желае. Най-добре може
самият Паулиньо да каже
защо не е на необходимо-
то ниво. След една конту-
зия преди 2 години не
показва и 30% от това,
което може, а от него се
очаква да помага на
отбора. Загубихме мача
за 1 минута. Не мога да
повярвам, че сме толкова
наивни. Вместо да вкара-
ме гол, получихме в
ответната атака, а след
това и този глупав червен
картон. Започва тежко
време, след излизането
на Боби Цонев не можем
да отбележим. Почти във
всеки мач допускаме
такива голове. Не знам до
кога аз ще изтърпя това
обаче", каза Тодоров.

"Ситуацията между
Стаси Иванов и клуба не
е нещо, за което мога аз
да кажа каквото и да е.
Нещата са между тези две
страни и при тях трябва
да търсите отговор",
отговори наставникът на
въпроса защо Иванов не
е бил в групата за двубоя.

Босът на Славия Вен-
цеслав Стефанов нападна
феновете на "сините" за

погрома в гостуващия
сектор, след който имаше
доста изпочупени седалки.
"С новия треньор се
промени нагласата и
играта. Виждате, че резул-
татите идват. Най-лошото
е големият брой счупени
седалки в гостуващия
сектор. Такава вандалщи-
на... Полицията трябва да
вземе отношение", заяви
Стефанов. ç

Ñòîè÷êîâ ñðåä äåñåòòå
íàé-âåëèêè â èñòîðèÿòà

От стр. 1

В класацията на левите
крила Ицо е рамо до рамо с
Кристиано Роналдо, Ронал-
диньо, Тиери Анри и Карл-
Хайнц Румениге, Олег Бло-
хин, Драган Джаич, Райън
Гигс, Ривалдо и Ривелино.

Номинирани за най-добър
вратар: Гордън Бенкс , Джан-
луиджи Буфон, Икер Каси-
йяс, Сеп Майер, Мануел Но-
йер, Томас Нконо, Петер
Шмайхел, Едвин ван дер
Сар, Лев Яшин, Дино Дзоф;
за най-добър десен бек: Джу-
зепе Бергоми, Кафу, Карлос
Алберто, Джалма Сантос,
Клаудио Джентиле, Манфред
Калц, Филип Лаам, Вим Сур-
биер, Лилиан Тюрам, Берти
Фогтс; за най-добър центра-
лен защитник: Франко Баре-
зи, Франц Бекенбауер, Фа-
био Канаваро, Марсел Де-
саи, Роналд Куман, Боби
Мур, Даниел Пасарела, Ма-
тиас Замер, Гаетано Ширея,
Серхио Рамос; за най-добър
ляв бек: Андреас Бреме, Па-
ул Брайтнер, Антонио Кабри-
ни, Джачинто Факети, Жуни-
ор, Рууд Крол, Паоло Мал-
дини, Марсело, Нилтон Сан-
тош, Роберто Карлош; за
най-добър дефанзивен халф:

Йожеф Божик, Серхио Бус-
кетс, Роберто Фалкао, Сти-
вън Джерард, Жерсон, Пеп
Гуардиола, Йозеф Масопуст,
Лотар Матеус, Йохан Неес-
кенс, Андреа Пирло, Фернан-
до Редондо, Франк Рийкард,
Бернд Шустер, Кларънс Зе-
едорф, Луис Суарес (Испа-
ния), Марко Тардели, Жан Ти-
гана, Чаби Алонсо, Чави; за
позиция на офанзивен халф:
Роберто Баджо, Боби Чарл-
тън, Алфредо Ди Стефано,
Енцо Франческоли, Рууд Гу-
лит, Георге Хаджи, Андреас
Иниеста, Раймон Копа, Лас-
ло Кубала, Диего Марадона,
Алесандро Мацола, Пеле,
Мишел Платини, Ференц
Пушкаш, Джани Ривера, Ху-
ан Алберто Скиафино, Сок-
ратес, Франческо Тоти, Зи-
ко, Зинедин Зидан; за най-
добро дясно крило: Дейвид
Бекъм, Джордж Бест, Самю-
ел Ето'о, Луиш Фиго, Гарин-
ча, Жаирзиньо, Кевин Кий-
гън, Стенли Матюс, Лионел
Меси, Ариен Робен; за най-
добър нападател: Денис Бер-
гкамп, Йохан Кройф, Кени
Далглиш, Еузебио, Шандор
Кочиш, Герд Мюлер, Рома-
рио, Роналдо, Марко ван
Бастен, Джордж Уеа. ç
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ÇÅÌß07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)
08.00 "Общество и култура" (п)
09.00 "Не се страхувай" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Думата е ваша" (п)
12.05 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 "Студио Икономика" (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 Документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Лява политика" с Александър Симов
22.00 Новини (п)
22.30 "Актуално от деня" (п)
23.15 "Лява политика" (п)
00.15 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
01.30 "За историята свободно" (п)
02.30 "Студио Икономика" (п)
03.30 "Не се страхувай" (п)
04.50 "Общество и култура" (п)
05.50 "Дискусионен клуб" (п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
06.00 Денят започва - сутрешен блок с

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

вателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Когато сърцето зове - тв филм /8

епизод/
15.00 Очи в очи с животните - "Изящното

фламинго" и "Доктор Ох, боли"
15.20 Влакът на динозаврите 2 - анимаци-

онен филм
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории /п/
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум с Добрина Чешмеджие-

ва
22.00 Дълбоката държава - тв филм /5

епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 Моят плейлист /п/
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Домът на вярата - Мулдавски манас-

тир "Св. Петка", с. Мулдава/п/
04.25 Когато сърцето зове - тв филм /8

епизод/п/

bTV

05.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп. 1
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, с. 4, еп. 13
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър

Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.

2, еп. 111
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 15,

еп. 94 - 96
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 14, еп. 72
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,

еп. 85
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" -

риалити, с. 6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 5
01.00 "Новите съседи" - сериал, еп. 45
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 54

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 12
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Роботи под прикритие" - сериал, с. 4,
еп. 2 - 5

08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп.
12

09.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 9
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 5
11.00 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 9
12.00 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 12
13.00 "Дом на гнева" - екшън, комедия

(Хонконг, 2005), в ролите: Антъни
Чо-Сан Уонг, Джилиан Чънг, Стивън
Фънг, Шарлийн Чой, Майкъл Уонг

15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп.
13

16.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 10
17.00 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 13
18.00 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 10
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с. 3, еп. 6
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Записът" -

сериал, еп. 6
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Стрелецът" - ек-

шън, криминален, психотрилър (Ис-
пания, Великобритания, Франция,
2015), в ролите: Шон Пен, Идрис
Елба, Джазмин Тринка, Хавиер Бар-
дем, Рей Уинстън, Марк Райлънс и
др. [14+]

00.15 "Записът" - сериал, еп. 6
01.15 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 10
02.15 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 6
03.15 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 13
04.15 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 10

bTV COMEDY

05.00 "Гранд" /п./ - сериал
06.00 "Гранд" - сериал, с. 3, еп. 6, 7
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
08.30 "Полицаят от Рубльовка" /п./ - сери-

ал
09.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
10.00 "Шофьорски курс" - комедия, драма,

романтичен (Великобритания, САЩ,
2014), в ролите: Патриша Кларксън,
Бен Кингсли, Грейс Гъмър, Джейк
Уебър и др.

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

сериал
14.00 "Полицаят от Рубльовка" /п./ - сери-

ал
15.00 "Преспав" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 3, еп. 19, 20
19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,

еп. 104
20.00 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 57
20.30 Премиера: "Преспав" - сериал, еп.

93, 94 (последен)
22.00 "Полицаят от Рубльовка" - сериал,

с. 2, еп. 3
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 4, еп. 17, 18
00.00 "Шофьорски курс" /п./ - комедия,

драма, романтичен (Великобритания,
САЩ, 2014)

02.00 "Гранд" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 2, еп.
19, 20

08.00 "В кадър" - рубрика
08.15 "Натрапник" - трилър (Канада, 2018),

в ролите: Кели Съливан, Ана Ван
Хуфт, Дан Пейн, Алиша Нютън и др.

10.15 "Ривърдейл" - сериал, с. 2, еп. 21, 22
12.30 "Зимна приказка в Ню Йорк" - драма,

фентъзи, мистъри, романтичен (САЩ,
2014), в ролите: Колин Фарел, Дже-
сика Финдли, Ръсел Кроу, Уил Смит,
Мат Боумър, Дженифър Конъли, Уи-
лям Хърт и др.

15.00 "Психиатрията Стоунхърст" - трилър,
хорър (САЩ, 2014), в ролите: Кейт
Бекинсейл, Джим Стърджис, Дейвид
Тюлис, Брендън Глийсън, Бен Кингс-
ли, Майкъл Кейн, Джейсън Флеминг

17.15 "Денис Белята атакува отново" -
комедия, семеен (САЩ, 1998), в
ролите: Дон Рикълс, Джордж Кенеди,
Джъстин Купър, Бети Уайт, Брайън
Дойл-Мъри и др.

19.00 "Ефектът на спусъка" - драма, трилър
(САЩ, 1996), в ролите: Кайл Маклок-
лън, Елизабет Шу, Дърмът Мълроуни,
Ричард Т. Джоунс, Бил Смитрович,
Майкъл Рукър и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Бебе Бос" - анимация,

комедия, семеен (САЩ, 2017), режи-
сьор Том Макграт

23.00 "Несломим" - биографичен, драма,
исторически (САЩ, 2009), в ролите:
Морган Фрийман, Мат Деймън, Скот
Истууд, Ленгли Къркууд, Джулиън Лю-
ис Джоунс и др.

01.45 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 2, еп.
21, 22

03.30 "Зимна приказка в Ню Йорк" - драма,
фентъзи, мистъри, романтичен (САЩ,
2014), в ролите: Колин Фарел, Дже-
сика Финдли, Ръсел Кроу, Уил Смит,
Мат Боумър, Дженифър Конъли, Уи-
лям Хърт и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

005.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал,
сезон 8 /п/

06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Откраднат живот: Антитела" (преми-

ера) - сериен филм, сезон 10
21.00 "Игри на волята: България" (премие-

ра) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал,

сезон 21
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал,

сезон 8
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 8
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериал /п/

Êèíî Íîâà

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

07.00 "Мистериите на Хейли Дийн: Смърто-
носно имение" - мистерии с уч. на
Кели Мартин, Джакомо Баесато, Ма-
тю Мако и др.

09.00 "Извън обхват"- семеен филм с уч. на
Миша Бартън, Шон Ферис, Би Джей
Мичъл, Кристъл Харис и др.

11.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10

12.00 "Любимата ми сватба" - романтична
комедия с уч. на Маги Лоусън, Пол
Грийн, Кристин Шатълейн, Питър Бен-
сън и др.

14.00 "Наполеон" - семеен филм /п/
15.30 "Баща похитител"- комедия с уч. на

Патрик Суейзи, Холи Бери, Майкъл
Айрънсайд, Боб Гънтън, Брайън Бон-
сал, Сабрина Лойд и др. /п/

17.30 "Шанхайски рицари" - приключенски
екшън с уч. на Джеки Чан, Оуен
Уилсън, Фан Уонг, Аарон Джонсън и
др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 4

21.00 "Индиана Джоунс и храмът на обре-
чените" - приключенски екшън с уч.
на Харисън Форд, Кейт Капшоу, Ке
Хуи Куан, Дан Акройд, Амриш Пури,
Филип Стоун и др.

23.30 От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 4 /п/

00.30 "Лесна услуга" - криминален филм с
уч. на Ана Кендрик, Блейк Лайвли,
Хенри Голдинг, Андрю Ранелс, Линда
Карделини и др.

Тв програма - вторник, 20 октомври 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.

Затопляне
Днес в страната съществена промяна на времето няма да нас-

тъпи. Ще бъде слънчево, а сутрешните мъгли, които ще се образу-
ват на места в котловините и низините ще се разсеят. Минимални-
те температури ще бъдат от 1 до 6 градуса, а максималните от 10
до 17 градуса.

Студено сутрин ще бъде и в сряда, но дневните температури в
хълмистите части на низините ще се повишат слабо и ще са в
интервала от 14 до 19 градуса.

В четвъртък в Дунавската равнина ще се появи слаб западен
вятър. Минималните температури ще бъдат от 4 до 9 градуса, а
дневните - от 18 до 23 градуса. Облачността ще се увеличи и ще
бъде променлива.

Топло за сезона, с температури сутрин от 6 до13 и дневни от
19 до 24 градуса ще остане времето в петък и събота.

В неделя облачността ще се увеличи и по-късно след обяд на
отделни места ще превали дъжд. Ще се появи и усилва вятър от
изток. Температурите ще започнат да се понижават.

bTV Cinema, 23.00 ч., "Несломим" - биографичен,
драма, исторически, в ролите: Морган Фрийман,

Мат Деймън, Скот Истууд, Ленгли Къркууд,
Джулиън Люис Джоунс и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 198

ВОДОРАВНО: "Деца на килограм". Типар. Тер-а-тер.
Синап. Нагар. Ре. Реноме. Аламо (Франк). Аир. Ли-
мит. Филе. Лидар. Танин. Дека. Аника. "Ота". Сарос.
Номер. "Севил". Набат. "Не". "Тоника". Оника (Дмит-
рий). Мис. Никел. Каба. Балан. ПАН АМ. Лема. Ето-
ре. Абе (Кобо). Тонир. Торит. Лиман. "Симон". БИ.
Митева (Цонка). Анорак. Бар. Ралин (Радой). "За-
ра". "Томирис". СИЛАН. "Саво". Омилетика.
ОТВЕСНО: "Четиридесет и петимата". Цинер (Хе-
да). Кавос (Катерино). Момиров (Димо). Капан. Ла-
рин (Иван). Банат. Мо. "Наполи". Олина. Инери. Лар.
Мидас. Килер. Варо. Неман. Накат. Салим (Джа-
вад). Дита ("Дита, рожба човешка"). "Ирина". "Ено-
ти". Иси. Легат. Кобол. Роман. Корал. Таман (Гус-
тав). Перон. Се. Гарафа. Етика. Инозит. Орт. Ми-
нор. Канат. Рали. Аеролит. Набаб. Барак. Емре. Ена-
ке (Стела). "Американа".
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Íàêðàòêî

Ñòðàõèë Íàéäåíîâ ïîêàçâà
èçêóñòâîòî íà ìîçàéêàòà

Леонардо ди Каприо, Мерил
Стрийп, Ариана Гранде и Джона Хил
са новите попълнения в звездния
актьорски състав на комедията "Не
поглеждай нагоре", която режисьо-
рът Адам Маккей снима за платфор-
мата Нетфликс. Към предварително
оповестените звезди на продукция-
та Дженифър Лорънс, Кейт Бланшет
и Роб Морган се присъединяват съ-
що Тимъти Шаламе, Матю Пери, Кид
Къди, Химеш Пател, Томер Сислей.

Освен режисьор на филма, Адам
Маккей ("Големият залог", "Американ-
ска схема", "Вице") е и негов сцена-
рист.

Филмът "Не поглеждай нагоре"
проследява историята на двама нез-
начителни астрономи, опитващи да
предупредят човечеството за приб-
лижаващ астероид, който ще уни-
щожи света.ç

Ëåîíàðäî äè Êàïðèî è Ìåðèë Ñòðèéï çàåäíî âúâ ôèëì

Àöòåêèòå ãîñòóâàò âúâ Âèåíà
За първи път посетители-

те имат възможността да се
запознаят с преколумбийс-
ката цивилизация в цялост-
ния й културен контекст. От-
криването бе на 15 октомв-
ри, ще остане до 13 април
догодина.

Ацтеките, които сами са
се наричали "мексика", са
владеели голяма част от Ме-
зоамерика в началото на
16-и век - времето на испан-
ските колонизатори. Като
номадски народ, чиято ро-
дина според легендите е Ац-
тлан, откъдето идва и име-
то им, се установяват на
множество малки острови в
езерото Тексакоко, където
през 1325 г. основават град
Теночтитлан - днешния град
Мексико. През 15-и век ац-
теките създават мощно цар-
ство и цивилизацията им от



На 21 октомври Къщата
на София представя
изкуството на мозайката
на Страхил Найденов, с
вернисаж от 18 до 21.00 ч.
В експозицията са вклю-
чени и каменни пластики -
скулптуриран камък с
вградена мозайка.

И двете техники -модул-
на мозайка и скулптурна
мозайка, са авторски
хрумвания, съчетаващи
класическата мозайка и
търсенията на автора, на
нови изразни средства.
Целта е да представи това
монументално изкуство, в
кавалетна форма - достъпно
за всякакви интериорни и
екстериорни пространства.

Страхил Найденов
използва само естествен
камък - мрамор, гранит,
варовик, пясъчници.
Мозаечните елементи -
тесери,са ръчно сечени и
с естествен цвят.

Íåïîêàçâàíè
îðèãèíàëíè
èëþñòðàöèè
îò ðîìàíà
"Ïîä èãîòî"

В Габрово гостува из-
ложба на Националната
библиотека "Св. св. Ки-
рил и Методий", която
представя непоказвани
оригинални илюстрации
от първото издание на
романа "Под игото". По-
водът е премиерата на
спектакъла "Под игото -
1894-та" на габровския те-
атър. Темата на изложба-
та е и една от водещите
в сюжетната линия на
постановката. Експозици-
ята в кулоарите на теа-
търа може да бъде разг-
ледана в работните дни
до 22 октомври. Илюст-
рациите в романа са ри-
сувани от художниците
Иван (Ян) Мърквичка, Ан-
тон Митов, Антони Пиот-
ровски и Йозеф Оберба-
уер. Първото самостоя-
телно издание е от 1894
г. на Тодор Чипев, съдър-
жа 25 изображения.ç

Авторът има участие в
десетки изложби в стра-
ната и чужбина. Негови
творби са собственост на
наши и чужди галерии и
колекционери. Мисията му
е да популяризира едно
от най-древните изкуства
и да го направи достъпно
и желано за по-голяма
аудитория.

 Страхил Найденов е
роден на 02.09.1973 г. в
Плевен. Работи в областта
на мозайката, 3D мозай-
ката и скулптурната
мозайка. В своята работа
използва естествени
камъни, минерали и
керамика. Член е на СБХ,
на Международната
асоциация за пластични
изкуства АИАП (ЮНЕСКО)
и на Групата на плевенс-
ките художници. Участва в
изложби в България, САЩ,
Италия, Япония, Франция,
Турция.ç

16-и век е подробно доку-
ментирана.

Изложбата започва с пе-
риферията на империята на
ацтеките (1430 - 1521 г.), с ней-
ното културно и природно
многообразие и постепенно
се приближава към вътреш-

Акварелните пейзажи
на Чудомир греят
в Стара Загора

Изложба, която представя
акварелните пейзажи на
Димитър Чорбаджийски-
Чудомир (1890-1967), се
открива на 22 октомври
от 17.00 ч. в Градската
художествена галерия.
Колекцията е от фонда на
Литературно - художест-
вен музей "Чудомир",
Казанлък. Картините са
рисувани между 1920 и
1964 г. Изложбата
включва 40 произведе-
ния. Експозицията ще
остане до 10 ноември.

Румънска писателка
представят в Балчик
Романът "Паяжината на
паяка" на румънската
писателка Чела Серги бе
представен в Художестве-
ната галерия-Балчик.
Организатори на събитие-
то са Историческият
музей, читалище "Паисий
Хилендарски", издателство
"Нордиан" - Балчик.
Румънската авторка е
родена в Констанца. Чела
Серги (1907-1992)
запазва полъха на
Добруджа през целия си
живот.
,

ността на империята и сто-
лицата й Теночтитлан, рели-
гиозен и културен център.
Минава през различни за-
ли, илюстриращи определе-
ни аспекти от живота, стига
до двореца на император
Монтесума и влиза в "сър-

цето" на империята - главен
храм Темпло майор.

Изложбата показва над
200 обекта, собственост на
австрийските музеи и заем-
ки от мексикански и евро-
пейски музеи, сред които са
Музеят на Темпло майор, На-
ционалния музей по антро-
пология в Мексико-град,
Кралският музей за изкуст-
во и история в Брюксел, На-
ционалният музей на Дания
в Копенхаген, Тропическият
музей в Амстердам, Етног-
рафския музей в Лайден,
Музеят на културите в Ба-
зел, Музеят на Ротенбаум -
култури и изкуства на света
в Хамбург.  Експозицията до-
пълва световноизвестен ек-
спонат - мексиканската ко-
рона от пера "Пеначо" - част
от постоянна експозиция на
Световния музей във Виена.ç


