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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Русия откри военно представителство в
Централноафриканската република
(ЦАР) и дари 10 бронирани машини на
страната, съобщи руският посланик,
цитиран от РИА Новости. Москва
засилва присъствието си в ЦАР през
последните години. Петима служители
на руските въоръжени сили пристигнаха
в събота в столицата Банги, начело с
Олег Полгуев, висш офицер, който ще
оглави представителството на Минис-
терството на отбраната на Русия. ç

вросубсидиите, давани за обработване на
земята, които получава фермер за годи-
на, ще започнат да се намаляват при дос-
тигане на таван от 60 000 евро, а ферме-
рите няма да могат да вземат повече от
100 000 евро. В сравнение с настоящия
програмен период годишната сума, която
може да получи един стопанин за обра-
ботване на земята си, се намалява 3 пъ-
ти. Сега фермер за година не може да
получи повече от 300 000 евро, а субсиди-
ите започват да му се намаляват поетап-
но, ако надскачат 150 000 евро. Такава е

Националът Кристиян Малинов записа
цял мач при престижната победа с 2:1
на Льовен над Брюж, който е действа-
щият шампион на Белгия.  Бившият
футболист на ЦСКА бе засипан с
похвали за представянето си в срещата
от 10-ия кръг на първенството. Малинов
получи жълт картон през първото
полувреме, но стабилните му намеси се
оказаха решаващи за крайната победа.
В класирането Льовен е на пето място с
18 точки, а Брюж е втори с 19. ç
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амо за минути
новината за пап-
ското одобрение на
"гражданските

съюзи между хомосексуа-
листи" преди дни  обико-
ли целия свят.

Тази глобална бързина
не е случайна - тя е
въпрос на внимателно
предварително планиране.
Общественото мнение се
формира от първото
внушение. Какво беше
първото внушение? Че
папата е одобрил еднопо-
ловите "бракове".

Какво точно е казал
папата?

Че одобрява граждан-
ските съюзи между
хомосексуалисти (!) и се
е борил (!) за това.

Известно е, че тази
група отдавна драпа за
узаконяване на унаследя-
ването. Без никакво
съмнение, тази стъпка е
част от много по-големия
план не само да се
изравнят като права със
семейството (от мъж и
жена, друго няма). Не
само това, но и да
доминират над семейство-
то, да го маргинализират
и да разрушат семейство-
то. Не се съмнявайте в
това.

Пред кого го е казал
папата?

Пред екип, подготвящ
документален филм за
него от повече от година
насам. Това значи откро-
вено и близко общуване.
В никакъв случай не е
случайно изтървана
фраза, това е внимателно
обмислено и целенасоче-
но действие.

Какви са последстви-
ята?

Юридически. Никакви
преки последствия.

Папата очевидно може
да одобри "бракове"
между еднополови.

Гражданските съюзи
обаче не са обект на
действие на църквата и
на папата - те са обект
на светското законода-
телство.

позицията на Европарламента относно ре-
формата на селскостопанската политика
на ЕС за периода след 2022 г.  На стопа-
ните обаче би могло да се разреши да
приспадат 50% от заплатите, свързани със
селскостопанската дейност, от общата су-
ма преди намаляването. Най-малко 6%
от националните директни плащания след-
ва да се използват за подпомагане на мал-
ките и средните земеделски стопанства, но
ако се използват повече от 12%, прилага-
нето на горна граница следва да е добро-
волно. ç
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Въпреки че РЗИ
официално ми свали
карантината, още в
петък отложих всички
срещи и публични
прояви за предстоящи-
те дни. След два PCR
теста от днес съм
положителен с
COVID-19, пише
премиерът.

"Като цяло имам
общо неразположение,
към момента по
преценка на лекарите
оставам на домашно
лечение. Всички
контактни с мен са
подадени на РЗИ.
Сигурен съм, че
спазвайки мерките,
заедно ще се спра-
вим!", добавя премие-
рът. ç

ÿêî îðÿçà

Áîðèñîâ
ñ COVID-19
Това съобщи лично
премиерът в профила
си във Фейсбук, засе-
га остава на домашно
лечение

Велико
Търново.
Изложението
"Златна
благодатна
есен на
Самоводска-
та чаршия"
събра
занаятчии
и артисти,
както и
много гости
на града.

Снимка
Пресфото
БТА
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Íîâè 1043 ñëó÷àÿ íà çàðàçåíè ó íàñ
ïðè ïî-ìàëêî òåñòîâå

1043 са новозаразените с коро-
навирус у нас. Очаквано числото
на заболелите за последните 24
часа у нас намаля, коментира
Епицентър.бг. Причината е, че през
уикендите се правят по-малко
тестове, отколкото през делнични-
те дни. Припомняме, че лекият
спад в числата се забелязва още
от събота. В петък случаите в
рамките на денонощие в страната
бяха 1589, а в черния четвъртък,
когато бе поставен антирекорд у
нас, те бяха 1595 за денонощие.
Направените PCR тестове в събота
са 7094. Това означава, че 14,7% от
взетите проби са дали положите-
лен резултат. За съжаление, през
изминалите 24 часа 7 души са
починали от коронавирус, инфор-
мира Единният информационен
портал. Така общият брой на жерт-
вите става 1084. Преди няколко
дни бе поставен предишният черен
рекорд по брой починали от К-19
за денонощие за страната ни - 29
души. За последните 24 часа изле-

куваните са 130. Заразените у нас
вече са 37 562, активните случаи
са 18 246. Излекуваните общо са 18
232 души. Хоспитализирани са 1976
души, 138 са в интензивно отделе-
ние. От петък лечебните заведения
в областите със заболеваемост над
120 души на 100 хиляди население
преустановяват плановия прием и
плановата оперативна дейност.
Засега това важи за областите
София, Благоевград, Ловеч, Габро-
во, Русе, Търговище, Сливен и
Шумен. Всички лечебни заведения
в съответните области са задълже-
ни да разкрият COVID-19 структури
с минимум 10% от общия брой
легла, с които разполагат. Забрана-
та не се отнася за трансплантация-
та на органи, тъкани и клетки,
диагностиката и лечението на
пациенти с онкологични и онкохе-
матологични заболявания, дейнос-
тите по асистирана репродукция и
ражданията.

За срок от две седмици се
затварят нощните заведения в

Ñïèðàò ïëàíîâèÿ ïðèåì è ïëàíîâàòà îïåðàòèâíà äåéíîñò,
â Ñîôèÿ è äðóãè ãðàäîâå çàòâàðÿò íîùíèòå çàâåäåíèÿ

От стр. 1
Фактически. Несъмнени,

огромни и - най-вероятно -
непоправими щети в
съзнанието на огромен
брой католици по света.

Със своята необяснима
и напълно неаргументирана
в библейско-етичен план
стъпка, без съмнение
папата прави историческо
отстъпление от християнс-
ката позиция на любов към
хората и НЕОДОБРЕНИЕ на
греха и неговото институ-
ционализиране!"И аз не те
осъждам. Иди си и не
съгрешавай повече", казва
Спасителят на жената,
уловена в прелюбодеяние.
Спасителят не й казва -
иди си и влез в граждански
съюз с жена.

Едно е да проявиш
милост към човека, друго е
да го окуражиш да живее в
мрак и грях.

Това е, което направи
папата със своето
изявление - папа Франциск
окуражи тази група да
живее в мрак и грях и
весело да върви,
заслепена, в най-
страшната посока. Папа
Франциск даде индулгенция
на погиващите.

С това изявление
Франциск даде основания
на всички световни медии
леко да "пипнат" думите му
и да обявят подкрепата му
за хомосексуалните
"бракове".

Един световен лидер е
отговорен включително и
за контекстуалното звучене
на своите изявления. А в
случая думите на папата
изтикват Ватикана към ръба
на морална пропаст.

Пропаст, в която може
би някои в тези тъмни
покои вече са паднали
дълбоко, дълбоко...

Как трябва да се
приема това?

Без особена изненада.
Изкушения винаги

идват, но тежко на този,
чрез когото идват
изкушенията.

Надеждата и вярата ни
винаги остават обърнати
към Христос, а не към
човеци.

Христос е Спасителят, а
не папата.

Христос е Канарата, а
не Ватиканът.

Христос е Царят на
Царете, а не който и да е
световен лидер.

Александър
УРУМОВ

От Фейсбук,
със съкращения,

заглавието е на ЗЕМЯ

Ïàïàòà ñ
îäîáðåíèåòî
çà ãåé
„áðàêîâåòå“
çàñòàíà íà
ðúáà íà
ïðîïàñòòà

столицата. При проверките в
нощните заведения през последни-
те вечери не са открити наруше-
ния. От Столичния инспекторат
следяха дали на входа на заведе-
нията се проверява температурата
на гостите и дали има дезинфек-
танти, персоналът дали носи мас-
ки, или дали кубатурата на поме-
щенията съответстват на броя на
хората в тях. Няма глобени нощни
заведения, но доста столичани са
били санкционирани заради липса
на маски в градския транспорт и
търговските обекти. Затваряне на
нощните заведения предприеха
още в Перник, Шумен и Радомир.
В Перник ресторантите и кафенета-
та ще работят до 22.00 часа, а в
Радомир - до 21.00 часа. От днес
до 7 ноември затварят и нощните
заведения в област Благоевград. ç

В синодния параклис в
София се състоя каноничес-
кият избор за нов Дорос-
толски митрополит, съобщи
Двери.бг. Във вота взеха
участие всички синодни ар-
хиереи на БПЦ с изключе-
ние митрополита на САЩ,
Канада и Австралия Йосиф,
който заради епидемична-
та обстановка не може да
присъства.

Митрополитите гласува-
ха за един от двамата кан-
дидати - Величкия епископ
Сионий и Константийския
епископ Яков.

След явното гласуване
стана ясно, че са подаде-
ни 13 бюлетини - 11 за еп.
Яков, една за еп. Сионий
(подадена от Варненския и
Великопреславски митро-
полит Йоан) и една празна
(от Русенския митрополит

На 23 октомври т. г. ни на-
пусна големият български
учен, политически и държавен
деец, член-кореспондент на
БАН проф. Стоян Михайлов.
Това се случи броени седми-
ци след като, заобиколен от
родственици, съидейници и
съратници, отпразнува своя-
та 90-а годишнина. Сред по-
читателите  и учениците на
неговия научен принос и уди-
вителен характер на достоен
социалист, хуманист и поли-
тически мъдрец са издатели-
те и екипът в. ЗЕМЯ, които му
посветиха специално издание
на приложението "Патриот".
Проф. Стоян Михайлов стана
и носител на високата награ-
да "Димитър Благоев", с коя-

Èçáðàõà Êîíñòàíòèéñêèÿ åïèñêîï ßêîâ çà íîâ Äîðîñòîëñêè ìèòðîïîëèò

Наум). В края на вота Не-
гово Светейшество патри-
арх Неофит обяви за нов

Доростолски митрополит
Константийския епископ
Яков. Ние добре го позна-

ваме и се надяваме, че със
своето служение доброп-
лодно ще свидетелства и
ще бъде в съгласие с пра-
вославната вяра. С тия по-
желания възгласяваме за
него многолетие, каза пат-
риархът. Каноническият из-
бор за нов митрополит на
БПЦ за първи път се про-
вежда при изключителни
мерки за санитарна безо-
пасност. В параклиса бяха
допуснати само синодните
митрополити, клириците,
ангажирани с богослужени-
ето и подготовката на из-
бора, както и певците и по-
мощният персонал. Предс-
тавителите на медиите има-
ха достъп само до прием-
ния салон, където се про-
веде церемонията по поз-
дравленията на новия мит-
рополит. ç

Константийският епископ Яков (ляво) е новият Доростолски митрополит,
който беше избран с 11 гласа от Светия синод на Българската православна
църква - Българска патриаршия. Снимка Пресфото БТА

Íàïóñíà íè ñîöèîëîãúò
ïðîô. Ñòîÿí Ìèõàéëîâ

то го отличи 50-ият юбилеен
конгрес на БСП. Това само
потвърждава колко важно е
младите поколения да уважа-
ват делото и приноса на ве-
тераните към развитието на
България и на социалистичес-
кия идеал.

По повод кончината на го-
лемия учен синът му, социо-
логът проф. Михаил Мирчев
написа в петък: "Тази вечер
нашият Татко проф. Стоян Ми-
хайлов си отиде. Спокойно и
тихо след един прекрасен
слънчев ден. Бе обграден с
внимание и любов не само
от близките си, но и от тол-
кова много приятели и коле-
ги, съселяни и съграждани. 90
години достоен живот. Изпъл-

нен с висок дух и смела ми-
съл, с честност и дръзнове-
ние за добри дела. И с вед-
ра усмивка към всички. Мир
на душата му''.

Проф. Стоян Михайлов е
роден през 1930 г. в ботев-
градското село Скравена, къ-
дето живееше в последните
години. Той е ученик на ос-
новоположника на родната
социология проф. Живко
Ошавков и негов последова-
тел в развитието на тази на-
ука. През 70-те години на ХХ
век оглавява Института по со-

циология и Единния център
по философия и социология
при БАН, бил е завеждащ от-
дел, а от 1978-1988 г. и секре-
тар на ЦК на БКП. Бе при-
върженик на идеята за ра-
зумни промени в съществу-
ващото обществено устройс-
тво, като убеден марксист
мечтаеше за модерен и про-
менящ се социализъм с чо-
вешко лице. Автор е на де-
сетки научни и мемоарни кни-
ги, подготви стотици студен-
ти и докторанти, които вина-
ги ще го почитат като техен
Учител по социология и по чо-
вешки морал.

Поклон пред светлата му
памет!

Поклонението пред
тленните останки на проф.
Стоян Михайлов ще се със-
тои във вторник (27 октом-
ври) от 14. 00 часа в Обред-
ния дом на Православен
парк "Св. Архангел Михаил"
- Бояна.
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"Бюджетът, който пред-
лагат управляващите, е
бюджет, който ипотекира
бъдещето ни. По мнение на
специалистите това е
бюджет, който ще ни вкара
в дългова спирала, увели-
чава дефицита и дълга и
нарушава финансовата
стабилност, която сме
имали досега. "Блумбърг"
даде прогноза, че ако това
продължава така, от тук
нататък на година ще ни
трябват между 3 милиарда
и половина и 7 милиарда
заем, за да продължим.
Това е изключително
опасно", коментира лиде-
рът на БСП Корнелия
Нинова пред "Дарик ра-
дио".  По думите й бюдже-
тът е социален, има много
разходи. Важно е обаче,
подчертава тя, за какво се
правят тези разходи.

"Ако си държавник,
трябва да имаш цели и
приоритети в политиката.
Най-болезнените въпроси
за България са доходи,
бедност, неравенства,
здравеопазване, икономи-
ка, борба с корупцията.
През този бюджет няма
решение на тези пробле-
ми", категорична е тя.

"50 лева на всички
пенсионери, но до март
догодина, забележете.
Защо до март? Защото
март са изборите. Дотогава
по 50 лева, за да им купят
гласовете. Детските над-
бавки - ако имаш трайно
намерение да помогнеш на
младите семейства, защо
увеличаваш детските
надбавки за една година?
Защото догодина има
избори - парламентарни и
президентски. Истинското
решение, например за
пенсионерите, е преизчис-
ляване на всички пенсии.
Борисов ще остави 5
милиарда дефицит тази
година, 5 догодина - а
милиард и 200 милиона
струва преизчисляване-
то на пенсиите.

Управляващите нямат
приоритет трайно да се
справят с бедността",
коментира още Нинова и
припомни, че актуализация
на пенсиите на пенсионе-
рите не е имало от 12
години.

"Борисов 10 години
говореше: "аз плащам". Не,
българският народ плаща,
това не са личните му пари
от Банкя и чекмеджета, а
парите на данъкоплатеца.
Трябва да има някакво
трайно съгласие по някол-
ко приоритета", смята
Нинова.

По думите й бюджетът
не предвижда нищо за
работещите хора, а има и

Íå ñå ïðåäâèæäà íèùî çà ðàáîòåùèòå õîðà, à èìà è îãðîìíà ãðóïà
ðàáîòåùè áåäíè, çàÿâè ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ

огромна група работещи
бедни. За тях не се пред-
вижда нищо.

По отношение на здра-
веопазването тя коменти-
ра: "Предвиждат още пари,
добре, но да видим за
какво. Увеличението на
парите решава ли следните
проблеми: Ще даде ли по-
голяма възможност за
достъп на хората в райони-
те, в които няма болници
или са отдалечени? Не.
Ще намали ли цената на
лекарствата? Не. Ще
осигури ли кадри? Не.

Говорим за трайни
проблеми, които трябва да
се решават, включително
през бюджета. Успоредно
трябва да се направи така,
че болниците да не са
търговски дружества, да
се намали ДДС на лекарс-
тва. С това ще помогнем
на всички. Кадрите -
добре, 1000 лева на първа
линия. Истинското реше-
ние на проблема с кадри-
те е наредба за определя-
не на базова заплата. В
момента тя зависи от
печалбата на болницата,
защото е търговско дру-
жество. Това трябва да
бъде държавна политика.
Всички кадри да са гаран-
тирани от държавата, че
независимо дали болница-
та ще фалира или не, те
имат базова заплата."

"Икономика - от 10
милиарда дефицит, 300
милиона има заделени за
икономика. Това е абсурд-
но в криза, когато иконо-
миката ще издърпа държа-
вата. Няма нови мерки за
подпомагане на икономика-
та - при опасност още
повече да се срива иконо-
миката. Нищо ново, освен
60/40 и кредити. Корупция-
та - 10 милиарда изчезват
чрез корупция в държава-
та. Няма никакви мерки в
бюджета за борба с коруп-
цията", изтъкна още лиде-
рът на БСП.

По думите й
икономиката и раз-
витието стъпват
върху потребление,
инвестиции, износ.

"Инвестициите по офи-
циални данни на БНБ са се
сринали с 63 процента,
износът също е катастро-
фално надолу. Няма нито
една мярка в тази връзка в
бюджета на управляващи-
те. Погледа върху икономи-
ката изобщо го няма в
този бюджет, а това е
генератор на средства",
категорична е Нинова.

По Закона за публични-
те финанси Корнелия
Нинова припомни, че от
БСП преди години са

внесли в КС искане от
народни представители да
се произнесе по казуса
със Закона за публичните
финанси, че се харчат пари
извън бюджета: "Ние сме
доказали, че не одобрява-
ме този начин на преразп-
ределение на бюджета.
Преди КС да се произнесе,
те промениха закона.
Сигнализирахме Сметната
палата да направи провер-
ка. Гарантирам ви - начи-
нът на бюджетиране на
парите на българите ще се
промени, ако БСП управля-
ва. Ще се бюджетира
обективно. Те винаги
залагат по-ниски приходи,
защото знаят, че ще има
по-високи доходи, за да им
останат в излишък и да ги
харчат с постановления на
МС или еднолично от
джипа. Ще въведем ред и
принципи в харченето на
парите на България, който
и да е премиер."

По отношение на Ф-16
Нинова подчерта, че
във време на криза
не е момент да се
харчат пари за ново
въоръжение:

"Могат да отидат за
стимулиране на икономика-
та, малък и среден бизнес,
бедни, работещи бедни.
След това да се мисли за
въоръжение".

"Европа поставя въпро-
са за регионалните разли-
чия, но правителството на
Борисов го подминава",
заяви още председателят
на БСП и припомни, че от
левицата са изготвили
закон за развитие на
Северозапада с цел имен-
но преодоляване на регио-
налните различия.

"Екологията е наш
приоритет - чистата вода,
въздух, земя. Достъпът до
чиста вода е абсолютно
задължителен в 21-ви век.
Екологията е въпрос на
бъдещето. Чистият въздух
е въпрос за здравето на
нацията", смята още
Нинова.

По отношение позиция-
та на България по прегово-
рите на Северна Македо-
ния с ЕС Корнелия Нинова
коментира: "Смятаме, че в
тези преговори България
категорично трябва да
защити историята си,
националния интерес. Ако
това не се приеме - да се
изрази позиция". Тя при-
помни, че БСП категорич-
но е против промяната на
името на празника на 24
май.

На въпрос за напуснали
депутати от ПГ на БСП тя
изтъкна: "Виждам, че се
повтаря една стара опорна
точка от хората, които
критикуват БСП - говори се

отново за разцепление,
разединение. Ще оборя
това с факти и числа. Ние
имаме почти 81 хиляди
членове на партията.
Напусналите след това са
15 души. Новоприетите
членове са 2120. Твърдени-
ето, че след Конгреса и
избора на председател има
разцепление, не почива на
реални факти. Прекият
избор и конгресът постиг-
наха една консолидация
около политика. Членовете
избраха линия на водене
на политика  - опозиция на
това управление, без
задкулисни договорки,
изграждане на алтернати-
ва. Това се случи по най-
демократичния европейски
начин - какъвто не същест-
вува в друга партия в
България - прекия избор".

"Нашата позиция остава
категорична -
няма да дадем  и
един глас за 160-те
за свикване на ВНС,
коментира още Нинова и
добави, че ако някой от
отцепилите се депутати
гласува с управляващите,
това ще бъде оценка за
тях, а не за БСП.

По отношение на здрав-
ните мерки на правителст-
вото председателят на БСП
заяви: "Предлагам да
гледаме на тях по-комплек-
сно. Въпросът не е просто
дали да носим маски или
не. Това е въпрос на
управление на криза.
Предложихме разисквания
за актуализиране на
Национален план за проти-
водействие на грипна
епидемия, приет през 2006
година. Актуализиран е

през 2017 г. За нашата
парламентарна група е
изключително добро и
професионално решение
този план. Управляващите
доста елементарно се
отнесоха към въпроса,
който поставихме в пле-
нарната зала. Сега се
действа абсолютно хаотич-
но. Затова настоявахме да
се актуализира и да се
действа по него. С този
план ще се създаде ред,
предвидимост и отговор-
ност".

"Защо хората не вярват
на това, което предлагат
управляващите? Защото те
им казват, че не са дисцип-
линирани и не изпълняват
това, което европейците
изпълняват. Не е въпрос
обаче да обвиниш хората,
нито единствено на дис-
циплина. Големият въпрос
е доверието в управление-
то. Хората не вярват в това
управление. При първия
удар през пролетта запове-
дите се сменяха по три
пъти на ден. Онзи ден, още
неподписана заповедта за
носенето на маски на
открито, Борисов я смени
устно и еднолично. Хаосът
в политическите решение
води до недоверие, това
пречи да се овладее
кризата", смята още Нино-
ва. По думите й маските на
открито и в заведение са
нелогична мярка.  Лидерът
на БСП изтъкна още, че
личното й мнение е, че
ако някой е бил контактен
на заразен с вируса,
трябва да си направи тест
- ако той е отрицателен,
да бъде навън и да работи.
"Ние сме за разумни
мерки. Да не са прекале-
ни", обобщи тя. ç
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Ìíîçèíñòâîòî îò îáùî îêîëî 20 000
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За да си отговорим на този
въпрос, трябва откровено да
опишем състоянието на българ-
ското селско стопанство. От
общо около 20 000 фирми,
заети в сферата на селското,
рибното и горското стопанство,
приблизително 30% попадат в
категорията "микропредприя-
тия", 70% са малки и средни
предприятия и под 1%, или
само десетина предприятия,
могат да се определят като
големи. Практически всички
микро-, както и голяма част от
малките предприятия, работят в
условия на тотална несигур-
ност. Много от тях нямат
достъп до финансови средства
за разширяване и модернизи-
ране на производството си, а
много често дори за покриване
на текущите си разходи. Най-
сериозен обаче е проблемът с
реализацията на готовата
продукция. Често се стига до
похабяване и изхвърляне на
произведените с много труд и
лични средства хранителни
продукти. Това не е нова
ситуация заради коронавируса,
а перманентно състояние за
последните 30 години.

Във всички маркетингови
изследвания, които познавам,
българският потребител катего-
рично заявява, че предпочита
храните родно производство. На
практика обаче се случва друго.
Най-често заради по-ниската
цена, но нерядко и заради по-
добрия външен вид българинът
избира вносния продукт.

Нашата колбасарска
индустрия например работи
почти изцяло с вносно свинско
и телешко месо. Ако някоя
голяма търговска верига в
България реши да направи
едноседмична промоция на
прясно свинско месо от една
мускулна група - все едно врат,
бут или плешка, заради отстъп-
ката от 20-25% търсенето
нараства значително и дори с
комбинирани доставки от най-
големите български производи-
тели не могат да бъдат осигуре-
ни необходимите няколко
десетки тона. Звучи невероят-
но, но в рамките на една
седмица в България не могат да

се намерят два ТИР-а свински
бут и се прибягва до внос от
Германия, Испания, Дания или
друга страна.

От голяма помощ в това
отношение може да ни бъде
европейският опит за подпома-
гане на местните дребни
селскостопански производите-
ли. Но кой би имал интерес, а
и възможности за това?

Много полезни в предоста-
вянето на безвъзмездни или
ценово изгодни услуги биха
могли да бъдат университетите
и други научни и изследовател-
ски центрове, землячески
организации и разбира се,
общините. Практически всички
микро-, малки и средни
предприятия изпитват недостиг
на съвременно know-how и
висококвалифицирани специа-
листи. Те нямат финансов
ресурс да наемат външни
фирми например за разработ-
ване на схеми за т. нар. box/
basket delivery, създаване на
платформи за online продажби,
провеждане на обучения по
дистрибуция, маркетинг и CRM,
изработване на оптимални
маршрути и т. н. Освен пряката
помощ към производителите,
много важно е и запознаването
не само на децата, но и на
възрастните с ползите от
развитието на местното
селскостопанско производство.
Организирането на опознава-
телно-възпитателни курсове по
тази тема е типично поле за
изява на подобни организации.

Местният бизнес също
трябва да осъзнае своята
заинтересованост от развитие-
то на малките местни произво-
дители на храни.

За осъществяването на
подобни партньорства на
местните производители на
храни с държава, общини,
обществени организации и
бизнес трябва да се работи в
две направления.

Първо, да се осигури на
малките селскостопански
производители закупуване или
наем при изгодни условия на
необходимото им оборудване,
както и консултации за по-
ефективна организация на
производството и продажбите.
Тези дейности могат да се
поемат от различни организа-
ции - фондации, сдружения,
търговски дружества или дори
подразделения на съществува-
ща общинска, браншова или
друга структура. Подобни
партньорства ще помогнат да
се избегне намесата на излиш-
ни посредници при реализация-
та на регионалните продукти.
Обикновено в дефинициите за
регионален продукт се акценти-
ра на разстоянието между
точките на производство и
потребление. Много по-важно
обаче е изграждането на къса
верига на снабдяване (short

supply chain), включваща
минимален брой посредници -
най-добре само един. Инициа-
тивата за съкращаване на
веригата на снабдяване не
трябва да се оставя само на
селскостопански производите-
ли, защото те често нямат
достатъчно висока предприема-
ческа култура и не знаят какви
възможности съществуват за
реализацията на техните
продукти.

Един фермер трудно ще
дойде сам до идеята да разпо-
ложи в близкия град автомат
на самообслужване (vending
machine) за продажба на
неговите пресни продукти. Още
по-малко вероятно е фермерът
да произведе атрактивно
брандиран щанд или да си купи
специализирана каравана, от
които да продава. Наличието на
история зад продукта, която да
добавя стойност към покупката
и да създава лоялност, е
изключително важен елемент
от характеристиката на един
регионален продукт. Ясно е, че
едно микропредприятие с 3-4-
ма заети трудно ще създаде и
лансира атрактивно историята
на своя продукт. Стана дума
вече, че малките предприятия
имат нужда и от редица услуги,

10 000 италиански ферми и
кооперативи от различни
райони се предлагат под общо
лого в над 1000 фермерски
пазара, 500 ресторанта и 200
магазина Campagna Amica в
цяла Италия. С цел събиране и
транспортиране на продуктите
до магазините Campagna Amica
е създадена CAI (Agricultural
Associations of Italy). Така един
производител от Сицилия може
да продава портокалите си в
магазин на Campagna Amica в
Милано, без физически да
присъства там, но механизмът
и приходите за него са като
при директната продажба на
един фермерски пазар.

Наличието на подобна
национална марка, гарантираща
качествени и пресни регионал-
ни продукти, значително ще
облекчи държавата и обществе-
ния сектор в усилията му да
подпомогне местните дребни
производители. Така например
разпоредба на общинските
власти на Рим изисква между
консумацията и беритбата на
пресните плодове и зеленчуци,
използвани в училищните кухни
в града, да са минали не
повече от 3 дни. България има
отлични традиции в производс-
твото на вино и редица храни-

Çàùî ÿäåì äîìàòè îò Ïîëøà è ìeñî îò Èñïàíèÿ?
експерти на Министерството на
храните и представители на
различни потребителски и
специализирани организации и
в нея участват над 1700
предприятия.

В заключение бих искал да
обобщя:

1. Завръщането на родните
хранителни продукти на нашата
трапеза е пряко свързано с
нарастването на дела на
дребните местни селскостопан-
ски производители в общото
потребление на храни в
България.

2. Малките местни произво-
дители на пресни храни се
нуждаят от сериозна подкрепа,
за да бъдат конкурентоспособ-
ни. Тази подкрепа трябва да
дойде от обединените усилия
на държавата, общините,
различни обществени организа-
ции и местния бизнес.

3. Ролята на държавата и
общините в подобни партньорс-
тва е сериозна не само заради
възможностите за разпределяне
на средствата от бюджета и
европейските фондове. Създава-
нето на единна национална
марка, запознаването на хората
от всички възрасти и социални
слоеве с предимствата на
регионалните продукти и
"култивирането" на едно по-
отговорно отношение на всички
нас като потребители към
българския селскостопански
потребител е задача, която е
невъзможно да бъде осъществе-
на, от който и да е самостоя-
телно работещ стопански агент.

Надявам се, че и нашите
политици ще осъзнаят стратеги-
ческото значение и високата
"възвръщаемост" на политиката
за реално подпомагане на
дребните селскостопански
производители. Правителството,
което получи тяхното призна-
ние, ще спечели още симпатии-
те на многобройните им
клиенти и в крайна сметка на
обществото като цяло.

Бойко Сачански е завършил
МИО в УНСС има и магис-
търска степен от Германския
университет за администра-
тивни науки в Шпайер. За-
почва кариерата си в "Бул-
гарплодекспорт", кантора
"Износ на пресни плодове и
зеленчуци за Западна Евро-
па", а последните 20 години
преминава през различни
висши ръководни позиции
във водеща търговска вери-
га у нас и в Русия. Бойко
Сачански е единственият уп-
равител на търговска верига
в България, удостоен с наг-
радата Мистър Икономика в
категорията "Земеделие и
хранителна промишленост".

От сайта "Твоят биз-
нес", online списание за

предприемчивите българи

Бойко САЧАНСКИ

свързани с маркетинг, обучение
на персонала, осъществяване
на ветеринарно-санитарен
контрол, достъп до нови
технологии и др.

Дребните селскостопански
производители трудно биха се
организирали сами и за
осъществяването на т. нар.
колективни директни продажби
- например съвместен кетъринг
за обществени организации,
общ уебсайт на няколко
производители, провеждане на
регионален фестивал, създава-
не на съвместен магазин,
където няколко фермери
предлагат продукцията си.
Обществени и бизнес организа-
ции трябва активно да предла-
гат подобни услуги, без да
търсят моментна печалба, а да
се задоволяват с покриване на
разходите си. Положителните
ефекти за тях ще дойдат от
общото развитие на региона.

Второто направление е
свързано с изграждането на
един общ национален бранд за
всички регионални хранителни
продукти. Аз лично съм инспи-
риран от примера на Италия в
това отношение. В резултат на
проучване, доказало огромната
притегателна сила на марката
Made in Italy. Огромно разнооб-
разие храни и напитки от над

телни продукти, а нашата почва
ражда най-вкусните плодове и
зеленчуци. Доверието на
българите в марката "Произве-
дено в България" е аналогично
на привързаността на италиан-
ците към техните храни и
напитки. Затова създаването на
една национална марка за
търговия с български регионал-
ни хранителни продукти,
подкрепена от държавата и
обществения сектор, е обрече-
но на успех.

Изкушавам се да дам още
два примера. Германската
провинция Баден-Вюртенберг
стартира мащабна кампания за
подпомагане на селскостопанс-
ките производители под
надслов Wir versorgen unser
Land (Ние снабдяваме/изхран-
ваме нашата страна). Същест-
вен елемент от нея е лого с
текст: Natuerlich. Von daheim
(Естествено. От нашия край).

Австрийската селскостопан-
ска камара е регистрирала лого
и марка Gutes vom Bauernhof
(Добро от селския двор). Чрез
лицензионен договор те се
предоставят на добри и строго
контролирани предприятия за
производство на селскостопан-
ска продукция. Тази концепция
за директно маркетиране е
създадена в сътрудничество с
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Климатичните измене-
ния се отразяват най-
видимо при отглеждането
на  рапица в България,
показват статистическите
данни на МЗХГ. За крат-
кия период от 2018 г.
досега площите на масло-
дайната култура намаляха
около 15 пъти, като в
това абсолютно драстич-
но свиване нямат никаква
намеса пазарът и разме-
рът на подпомагането.
Напротив дори, рапицата
винаги се е отглеждала
като балансираща култу-
ра в случай на пазарни
трусове с житните и
слънчогледа.

Данните на агроста-
тистиката показват, че
към 15 октомври 2020 г.
засетите с рапица площи
са 79 753 декара. През
2019 г. по същото време
те са били почти 97
хиляди. През 2018 г. в
средата на октомври

маслодайната култура е
била заела 1 331 000 дка,
а през 2017-а - 1 285 500
декара. Между оператив-
ните и окончателните
данни на МЗХГ отклоне-
нието достига 20 и пове-
че процента и пример за
това може да се види
при информацията за
площите с рапица към
средата на октомври
2019 г. спрямо началото
на юли 2020 г., когато
тази култура вече е
определена на 118 320
декара. Така можем да
предположим, че при
жътвата догодина ще
имаме повече рапични
площи, които може би
ще са около 100 хил. дка.

През последните две
години у нас в края на
лятото, когато са техноло-
гичните срокове за зася-
ване на рапица, липсата
на валежи отказа доста
зърнопроизводители от

отглеждането на масло-
дайното растение, а други
накара да заложат далеч
по-малко площи с него.
Тазгодишното още по-
силно засушаване допъл-
нително редуцира площи-
те, а тези, които все пак
засяха рапица, ще носят

последствията от късната
сеитба с намалени доби-
ви догодина. Последстви-
ята от ограничаването на
рапичните полета са
намалена възможност за
сеитбооборот и загуби от
приходи в стопанствата.
Отделно от това по-

малкото площи с тази
медоносна култура нама-
ли и производството на
мед на пчеларския
бранш. Макар и да не
харесват този мед заради
бързото му кристализира-
не, пчеларите винаги са
разчитали и на него. ç
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Кооперация "Граница", с. Граничар, общ. Шабла

П О К А Н А

УС на Кооперация "Граница", с. Граничар, общ. Шабла свиква общо събрание
на член-кооператорите на 14 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
"Граница", 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 14.11.2020 г. УС на Кооперацията

Първите товари със
слънчоглед от новата
реколта минаха през
Варненското пристанище.
Количеството е 16,9 хил.
тона, се посочва в пос-
ледните оперативни
данни на Министерството
на земеделието. При
царевицата за последната
седмица са изнесени 4,4
хил. тона, като от начало-
то на настоящата пазарна
година до момента коли-
чеството е 181 205 тона.
Така общият износ през
порта на Варна изостава
със 7% на годишна база.
Износът на пшеница
също изостава, но с
доста по-драстични пока-
затели. От началото на
текущия пазарен сезон
до 18 октомври сме
продали за навън общо
356,3 хил. тона, което е с
61,5% по-малко на годиш-
на база. За сметка на
това експортът на ечемик
през порта е със 77,8%
повече спрямо година по-
рано, а товари с рапица
от новата реколта все
още не са преминавали.

По отношение на
есенната кампания
сеитбата продължава да
се движи с по-бавни
темпове. Изоставането
на засетите площи се
наблюдава при всички
есенници, като е най-
осезаемо при тритикале-
то (-58,6%), следвано от
пшеницата  (-56,7%) и
ръжта (-54,8%).

Междувременно все
още тече жътвата на
царевица от реколта
2020, която е прибрана
на близо 91%. При сре-
ден добив от 486 кг/дка
са реколтирани общо
малко над 2,5 млн. тона,
което е с -14,9% по-
малко от миналата годи-
на по това време.

Слънчогледът е по
хамбарите на 99,2% при
среден добив от 203 кг/
дка. Ожънатото количест-
во от общо над 1,6 млн.
тона е с -4,7% по-малко
спрямо година по-рано
заради продължителното
засушаване, констатират
експертите от Агроминис-
терството. ç
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На 22 октомври 2020 година в
гр. София се проведе разширено за-
седание на Управителния съвет на
ЦКС с участието на Контролния и
Председателския съвет на Съюза. На
него бе отбелязана 130-та годиш-
нина от началото на кооперативно-
то движение в България и бяха взе-
ти решения за реализиране на про-
екти с висока добавена социална
стойност в нови сфери на
кооперативния бизнес.

Преди началото на заседанието
членовете на ръководните и контрол-
ни органи на Съюза имаха възмож-
ност да разгледат на място закупе-
ните от ЦКС здравен автомобил и
десетте нови мобилни магазини, ко-
ито се присъединяват към 600-те
обекта на верига КООП в цялата стра-
на. С тях специализираната медицин-
ска помощ и стоки от първа необ-
ходимост ще достигат ежедневно на
справедливи цени до най-малките на-
селени места на София, Пловдив, Ру-
се, Ловеч, Шумен, Бургас, Варна,
Кърджали и Пазарджик.

Присъстващите имаха възмож-
ност да се насладят и на великолеп-
ния спектакъл, с който младите кън-
кьори от столичен клуб  откриха но-
вата "ледена" пързалка на територи-
ята на Супермаркет КООП в кв. Красна
поляна. Тя e изградена от иновати-
вен синтетичен материал и ще рад-
ва целогодишно деца и възрастни,
при най-строго спазване на сани-
тарните и здравни изисквания.

130 години кооперативно
движение в България

Заседанието на Управителния съ-
вет на ЦКС започна с отбелязване
на 130 години от началото на коо-
перативното движение в България.
За съжаление, пандемията от COVID-
19 попречи за реализирането на го-
ляма част от предвидените събития,
като домакинството на Глобалния
борд на Международния кооперати-
вен алианс, Борда на Кооперативна
Европа и множество инициативи и
мероприятия в страната. Въпреки
епидемичната обстановка коопера-
тивните организации доказаха, че са
в състояние да продължат да работят
и снабдяват хората с основни стоки
и храни, дори в малките населени
места. Те не затвориха нито един ма-
газин, а хората се увериха, че могат
да разчитат на тях, дори и в неси-
гурни времена.

Като признание за приноса им
в съхраняването на кооперативните
принципи и ценности и в чест на
надвековната годишнина, Централ-
ният кооперативен съюз връчи на
членовете на Управителния, Контрол-
ния и Председателския съвет юби-
лейни знаци "130 години коопера-
тивно движение в България".

По останалите теми от дневния
ред на заседанието Управителният съ-
вет на Съюза взе редица решения, с
които доказа, че независимо от
проблемите и пандемията, коопера-
тивните организации са заедно и
продължават да работят с грижа за
своите членове и живеещите в по-
вече от 2300 населени места в цяла-
та страна, като търсят своя коопера-
тивен отговор на предизвикателст-
вата, пред които са изправени.

Мобилна търговия и
мобилна здравна помощ

Една от основните теми на засе-
данието бе обсъждането на нови
възможности за разширяване на ко-
оперативната търговия на дребно и
повишаване на приходите чрез при-
лагане на съвременни форми за про-
дажба, като мобилна и електронна
търговия. В планинските и малкона-
селени места се наблюдава силно ог-
раничаване на търговската дейност,
поради значителното намаляване на
населението и неговата покупателна

ЦКС стартира проект с висока добавена социална стойност
и отбеляза 130 години кооперативно движение в България

способност, в резултат на което фун-
кционирането на традиционните тър-
говски обекти става изключително
нерентабилно. Пандемията от СОVID-
19 допълнително ускори тези про-
цеси. Това създаде сериозни пред-
поставки, от една страна, живеещи-
те в тези населени места да нямат
постоянен достъп до основни храни
и стоки от първа необходимост, а от
друга да се освободи ниша за тър-
говците от сивата икономика, които
без наличието на ценови регулатор,
какъвто са кооперативните органи-
зации, ще доставят тези стоки на спе-
кулативни цени.

Решението:

За постигане на стратегическа-
та цел и реализиране на проекта за
мобилна търговия, ЦКС закупи 10
високопроходими автомобила, с
възможност за продажба на храни-
телни и нехранителни стоки. Те ще
предлагат над 200 вида качестве-
ни стоки КООП, мляко и млечни про-
дукти, месо и мести продукти, пе-
рилни и почистващи препарати и
други стоки от първа необходи-
мост. С първите мобилни магазини
дружеството на ЦКС "КООП Мар-
кет" ЕООД и 8 кооперативни съюза
ще обслужват населени места в 9

то му и ще бъдат взети решения
относно неговото актуализиране и
бъдещо развитие.

Заедно с мобилните магазини
бе представен и новият специали-
зиран медицински автомобил, ко-
ито е оборудван с апаратура за
спешна медицинска помощ и за
мобилни медицински услуги в об-
ластта на кардиологията, невроло-
гията, ендокринологията и вътреш-
ните болести, за експресни изслед-
вания на кръвна захар, премест-
ване и придвижване на пациенти,
педиатрична помощ и др. Той е пре-
доставен за ползване от високок-
валифицирания екип на коопера-
тивния балнеокомплекс "Здраве" в
гр. Банкя и ще оказва специали-
зирани медицински услуги по ди-
агностика и лечение в населени
места, в които не се предлага ме-
дицинска помощ.

Освен с оборудването във висо-
копроходимия автомобил, екипът
разполага с последно поколение мо-
билна ултразвукова апаратура
Accusion S2000 Siemens, която е пър-
вата по рода си в България. В него-
ва помощ е и новата лаборатория
на СБР "Здраве" Банкя, която има
възможност в рамките на един час
да изследва COVID-19, всички видо-
ве грип, хепатит А, В и С, стафило-
кокови инфекции и други заболява-
ния. Лабораторията е в процедурата
по акредитация.

Електронни
магазини КООП

Участващите в заседанието на
Управителния съвет обсъдиха още
една важна и все по-актуална тема
за развитието на кооперативната
търговия - електронните магазини.

Добре разработеният електронен
магазин осигурява много по-лесен
достъп до всеки артикул от това, ко-
ето потребителите виждат в тради-
ционните кооперативни обекти. Не
се наемат търговски площи и не е
необходимо инвестиране в оборуд-
ване. Правилното позициониране в
интернет значително разширява въз-
можностите за рекламни кампании
и други маркетингови стратегии.
Всичко това прави развитието на
електронната търговия в кооператив-
ната система изключително необхо-
дим процес и създаването на елект-
ронен магазин би увеличило попу-
лярността и продажбите на търговс-
ките обекти.

В условията на развиващата се
вирусна пандемия, стана ясно, че тър-
сенето на нов тип търговия особено
за труднодостъпните региони, е по-
вече от наложително. Чрез тези но-
ви форми се осигурява регулярност
на доставките, повече удобство и по-
лесен достъп до продуктите и услуги-
те - за потребителя, възможност да
продължат да изпълняват своята со-
циална мисия и да доставят основни
продукти на неспекулативни цени -
за кооперативните организации.

области на страната: София, Плов-
див, Русе, Ловеч, Шумен, Бургас, Вар-
на, Кърджали и Пазарджик.

Присъстващите на заседанието
успяха да разгледат новите мобил-
ни магазини преди неговото нача-
ло. Решението по темата бе прието
единодушно от членовете на Упра-
вителния съвет и проектът получи
подкрепата на кооперативните ор-
ганизации за неговото стартиране.
След шест месеца ще бъдат анали-
зирани резултатите от изпълнение-

Решението:

Да продължи обновяването и
развитието на трите електронни
магазина на ЦКС:

www.cooptrade.bg - за продажба
на стоки КООП

www.bioshopcoop.bg - за продаж-
ба на стоките, които се предлагат
от БИО МАГАЗИН КООП гр. София

www.chococoop.bg - за продаж-
ба на шоколадовите изделия, про-
изведени от Работилницата ШО-
КО КООП.

Всеки кооперативен съюз и коо-
перация да прецени възможности-
те и ефективността от използва-
нето на електронни продажби и при-
ложението, което те могат да на-
мерят за разширяване на тяхната
търговска дейност, получаване на
допълнителни приходи и достига-
не до повече потребители.

Наръчник за управление
на търговския процес
в обектите на
търговска верига КООП

Друга важна тема, свързана с
развитието на кооперативната тър-
говия, е тази за разработване на
общи правила за нейното ефектив-
но осъществяване и подобряване
функционирането на обектите от тър-
говска верига КООП. Това мотивира
направление "Търговия" на ЦКС да
предприеме разработването на на-
ръчник, който да опише всички тър-
говски процеси от заявката, прие-
мането и регистрирането на стоките
в търговската информационна сис-
тема на обекта, до тяхната продажба
и инвентаризация.

Решението:

Разработеният проект да бъде
обсъден в кооперациите и коопе-
ративните съюзи, които осъщес-
твяват активна търговска дей-
ност, и да бъде допълнен с техни-
те предложения и предложенията
на научните работници от катед-
ра "Икономика на търговията" на
УННС .

Допълненият и актуализиран
проект на "Наръчник за управление
на търговския процес в обектите
на ТВ КООП" да бъде предложен ут-
върждаване от Управителния съвет
на ЦКС.

Инвестиционна
политика

Една от кооперативните цели на
приетата от Централния коопера-
тивен съюз Стратегия 2030, е ефек-
тивното управление на активите,
подобряване на свързаността и
осигуряване на по-голяма "споде-
лена полза". За да бъдат постигна-
ти тези цели е нужно разширява-
не на кооперативния бизнес във
вече съществуващи и нови иконо-
мически сфери. За целта, през
2020 г. Централният кооперативен
съюз стартира реализирането на
инвестиционни проекти, свързани
с производството на брашно и тес-
тени изделия, както и обновяване
и разширяване на предлаганите ус-
луги в областта на туризма. По вре-
ме на своето заседание Управител-
ният съвет на ЦКС взе решения,
които допълват и разширяват ин-
вестиционната политика на Съюза
в тези направления.

Решението:

С цел по-ефективна реализация
на посочените инвестиционни про-
екти, Управителният съвет взе ре-
шения за закупуване и продажба на
недвижими имоти, които ще обез-
печат инвестиционната програма и
ще доведат до увеличаване на дъл-
готрайните активи и разширяване
на възможностите на кооператив-
ния бизнес.

Дирекция "КООП медии
 и реклама"

ЦКС стартира проект с висока добавена социална стойност
и отбеляза 130 години кооперативно движение в България
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Âëàäèìèð Ïóòèí: Ãëîáàëíàòà äîìèíàöèÿ
íà Ðóñèÿ è ÑÀÙ e ìèíàëî. Ñâåòúò e
íà ïðàãà íà òåêòîíè÷íè ïðîìåíè!
Ïàíäåìèÿòà îò íîâèÿ êîðîíàâèðóñ ïîêàçà íà ñòðàíèòå ïî ñâåòà, ÷å òðÿáâà äà ñå äåéñòâà
ñúâìåñòíî, íî ÷îâå÷åñòâî çàñåãà íå ñå å íàó÷èëî íà òîâà, ñìÿòà ðóñêèÿò ïðåçèäåíò

Времето, когато Русия
и САЩ решаваха всичко,
остана в миналото,
заяви пред дискусионния
клуб "Валдай" руският
президент Владимир
Путин и изрази готов-
ност да дискутира гло-
балните проблеми с
други страни, ако въз-
никне необходимост,
предаде Ройтерс, цити-
рана от БТА.

Китай и Германия,
имайки предвид тяхното
политическо и икономи-
ческо влияние, вървят
към статут на свръхдър-
жави, докато САЩ вече
не могат да претендират
за някогашното си доми-
ниране. Съществено се е
трансформирала ролята в
международните дела на
Великобритания и Фран-
ция, каза Путин, цитиран
от ТАСС.

Путин нарече фикция
"вносните" модели
на демокрация.

"Виждаме как функцио-
нират вносните модели
на демокрация. Това е
просто обвивка (...) фик-
ция, лишена от вътрешно
съдържание и даже от
подобие на суверенитет",
заяви руският държавен
глава. Според него "там,
където се реализират
подобни схеми, народа
за нищо не го питат, а
ръководителите са не
повече от васали, а
вместо васала, както е
известно, всичко решава
господарят".

Пандемията от новия
коронавирус показа на
страните по света, че
трябва да се действа
съвместно, но човечест-
вото засега не се е
научило на това, смята
руския президент.

"Светът e на прага на
тектонични промени",
каза още Владимир
Путин в годишното си
традиционно обръщение
към дискусионния клуб
"Валдай".

Президентът на Русия
Владимир Путин посочи,
че Москва оценява адек-
ватно интелектуалните,
териториалните, икономи-
ческите и военните си
възможности и потенци-
ал. Той ce включи в
заключителната пленарна

ceсия на традиционната
годишна среща на клуба
по видеоконферентна
връзка от резиденцията
си в Ново Огарьово.

Путин коментира конк-
ретно очакванията за
отслабване на Русия под
ударите на cанкциите от
Запада и пандемията от
СОVID-19.

"Гледайки на това,
което ce случва в света,
в другите страни, искам
да кажа на тези, които
още чакат постепенен
срив на Русия, че нас по
този повод ни безпокои
cамо едно нещо - да не
ce простудим на вашето
погребение", заяви Путин.

В обръщението си
той обърна внимание
на контрола над
въоръжаването.

Без ограничения в
тази сфера, отбеляза
руският президент, няма
да има бъдеще за света.
И допълни, че Русия не e
против включването на
Китай към договора
СТАРТ, но e против Ва-
шингтон да й прехвърля

отговорността да прего-
варя c Пекин за това.

Путин изрази надеж-
да, че Съединените щати
ще допринесат към
усилията на Русия за
прекратяване на военни-
те действия между Арме-
ния и Азербайджан.
Според него за вече
близо месец двете стра-
ни ca дали общо към
5000 жертви. Утре във
Вашингтон предстоят
срещи на външните
министри на двете стра-
ни c държавния cекретар
Майк Помпейо.

Руският президент
призна, че има различия
в позициите по въпроса c
Реджеп Ердоган. Според
Путин обаче

турският президент
може и да изглежда
много твърд,
но всъщност e гъвкав
политик и надежден
партньор на Русия.

И по още една тема от
изказването на Владимир
Путин: за опозиционера
Алексей Навални.

Президентът попита
защо, ако някой в Русия
наистина го e отровил,
Навални e бил пуснат на
лечение в Германия.
Путин заяви, че лично e
настоял пред прокурату-
рата опозиционерът да
бъде пуснат на лечение в
Берлин въпреки водените
срещу него дела.

В речта си в продъл-
жителност от около 40
минути той акцентира
върху необходимостта от
съхраняване на създаде-
ния след Втората светов-
на война международен
ред.

Той ce обяви за запаз-
ването на Организацията
на обединените нации, на
Съвета за сигурност на
OОН и на правото на
вето на петте постоянни
страни - членки на Съве-
та, сред които e Русия.

Руският държавен
глава повтори предложе-
нието си към CАЩ за
започване на двустранен
диалог в сферата на
киберсигурността като
стъпка към укрепване на
взаимното доверие.

Той посочи, че Москва

e готова да работи със
следващата американска
администрация, независи-
мо от това кой ще я
оглави след президентс-
ките избори.

Владимир Путин
изрази надежда, че
отделните държави ще
могат да ce обединят, за
да ce борят c реалните,
a не c мнимите заплахи
за човечеството.

Според него глобална-
та роля на CАЩ e нама-
ляла, заедно c тази на
Великобритания и Фран-
ция, докато

Пекин (Китай) и Берлин
(Германия) започват
да придобиват статут
на суперсили

по отношение на тяхната
политическа и икономи-
ческа тежест.

C оглед на президент-
ските избори в CАЩ на
3 ноември Путин заяви,
че ce надява новата
администрация на Белия
дом да e готова за диа-
лог по сигурността и
контрола върху ядрените
оръжия.
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Òÿ ñúçäàâà ðàçäåëèòåëíè ëèíèè â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, êàòåãîðè÷åí
å äèïëîìàòúò Âàëåíòèí Ðàäîìèðñêè

Åêñïåðò: Èíèöèàòèâàòà "Òðè ìîðåòà"
íå å ïîëåçíà çà Áúëãàðèÿ

"В момента инициативата
"Три морета" може да ста-
не една от основните при-
чини, която да предизвика
ново разделение в Евро-
пейския съюз. Трябва да бъ-
дем изключително внима-
телни, тъй като това не е в
полза на България."
Това каза пред БНР дип-

ломатът Валентин Радомир-
ски във връзка с участието
през миналата седмица на
президента Румен Радев в
Талин в среща на върха на
инициативата "Три морета",
председателствана от ес-
тонския му колега Керсти
Калюлайд.
По думите му България не

трябва да допусне да по-
падне в източноевропейс-
ки блок, независимо как ще
бъде наречен той, който да

Цензура, индоктринация и
идиотокрация. Парализира-
ща пропаганда, мазохизъм,
умопомрачен либерализъм,
улично насилие и унизител-
ни изяви на преклонение и
подчинение към мачкащия
многоцветен ботуш на тира-
нията. Тирания в името на
толерантността. Или с дру-
ги думи - нормална седми-
ца за новото нормално в са-
моизяждащата се Западна
цивилизация. Сгъстената
програма за демонтиране и
заличаване на култура и ис-
тория с корени в древност-
та произвежда заглавия и
сюжети едновременно по
Оруел, Граучо Маркс и Мел
Брукс.  Сатирата танцува с
трагедията, простотата про-
никва в претенцията. Лудост-
та се разлива от Лондон до
Ню Йорк.
Протестърската урина по

стотиците съборени, обезг-
лавени и осквернени памет-
ници на велики личности от
Колумб до Сервантес още
не е изсъхнала, ала силите
на прогреса вече организи-
раха официално разследва-
не на "расистки" колекции и
артефакти в Британския му-
зей по естествена история
и осъдиха великото изсле-
дователско пътешествие на
Чарлз Дарвин с кораба
"Бийгъл" през 30-те години
на 19-и век като акт на "вре-
ден колониализъм".
В същото време Петата

симфония на Бетовен се
оказа проблематична за из-
тъкнати прогресивни експер-
ти, които заявиха, че него-

се противопоставя на ста-
рата Европа.
Инициативата обединява

12 държави от Източна и
Централна Европа и вчера
в Талин Радев прие Бълга-
рия да бъде ротационен
председател. Държавният
глава предложи в "Три мо-
рета" да бъдат приети и дру-
ги държави като Кипър и
Гърция.
Радомирски припомни ге-

незиса на инициативата
"Три морета". Инициатор е
Полша, която и в първата
половина на ХХ век има по-
добна инициатива - за меж-
думорието, на практика - са-
нитарен кордон за сдържа-
не на Съветска Русия. Ав-
тор на идеята тогава е мар-
шал Йозеф Пилсудски.

"Полша се върна към нея

веднага след събитията в
Киев през 2014 г. В Украй-
на дойде правителство, ко-
ето искаше по-голяма интег-
рация със Запада", припом-
ня Радомирски.

"Трябва да укрепваме
връзките с Европа, защото
това е единственият засега
източник на някакви гаран-
ции за нашата сигурност",
категоричен беше той.
Според него обаче има

стари наслоения между дър-
жавите, които биха попречи-
ли на някакво обединение
около източноевропейска ос.

"Всички изследователи
твърдят, че инициативата
"Три морета" има антирус-
ки и дори антикитайски ха-
рактер. Тя трябва да спре
евентуални помисли за
връзки между старата За-

Çàïàäúò - ðåöåïòà çà êàòàñòðîôà!
Çàêëåéìÿâàò Áåòîâåí è Äàðâèí, Ñåðâàíòåñ è Êîëóìá,
ïðåíàïèñâàò èñòîðèÿòà, ñúáàðÿò ñòàòóè, íàëàãàò
öåíçóðà â èìåòî íà ôàëøèâà ïîëèòêîðåêòíîñò

вата музика "явно излъчва
яростта на импотентен из-
насилвач и е символ на за-
душаващата елитарна класи-
ческа култура, която крепи
властта на белите мъже и
потиска гласовете на жени-
те, чернокожите и LGBTQ
общността".
Подобни безумни мнения

не са продукт на някаква
лумпенизирана периферия
от анонимни ботове в ин-
тернет. Моралните присъди
пристигат от върховете на
университети и медии, от хо-
ра с плашещо много влия-
ние върху обществените
послания.

"Вашингтон Поуст" пое
кампания срещу "расизма
на класическата музика", а
"Ню Йорк Таймс получи "Пу-
лицър" за проекта 1619, кой-
то пренаписва американска-
та история и с груби мани-
пулации реорганизира осно-
ваването на нацията изця-
ло около робството.
Преди да заклейми Бето-

вен и Дарвин, многомили-
ардната машина за синте-
тична антиреалност осъди
класики на други отписани,
отречени и отменени гении
като Шекспир и Чосър, Марк
Твен и Лъвкрафт, Киплинг и
всеки творец, който не се е
сетил да пише за пробле-
мите на гейове и черноко-
жи преди 200 години. За ко-
мисарите по разнообрази-
ето всичките са просто "мър-
тви бели мъже". Тяхното пос-
тепенно изличаване медии-
те наричат "деколонизация
на образованието".
Галопиращата глупост ни

снабдява с общата клинич-
на картина на цивилизация
в самоубийствен режим, ре-
шила да изгуби ума си и да
се намрази ритуално. Расо-
ви и джендър квоти в кино-
то, институциите и корпора-
циите. Британското прави-
телство и американските
компании вече задължават
своите служители да мина-
ват през принудителни кур-

сове по "расова чувствител-
ност", вдъхновени от "критич-
ната расова теория", според
която западните общества
са изначално и системно
злонамерени към жените и
всички малцинства. Винаги
и навсякъде. Преди, сега и
после. Без право на крити-
ка и различно мнение. Без
шанс за изкупление отвъд
тоталното подчинение. И
спонсориране, разбира се.
Това е рекет и религия.

Или си с нас, или си расист.
Световният бестселър на Ро-
бин Дианджело "Бялата
крехкост" е библията на но-
вата либерална секта и дик-
тува правилата на играта -
белите хора са расисти и
със самото си съществува-
не репресират малцинства-
та. Винаги са били такива и
винаги ще бъдат. Затова кни-
ги като "Бялата крехкост" и
курсовете по расова чувст-
вителност са толкова неза-
меними. А парите за тях -
тъй важни и необходими.
Същата идеология стиму-

лира новите стандарти за
"Оскар". Филми, движени и
от идеи и талант, направе-
ни по художествени подбу-
ди - това звучи толкова рет-
роградно, пропито от ксено-
фобия и бяла привилегия.
Време е за квоти по иден-
тичност, които да придвижат
киното към прогресивната
утопия. Сляпата промоция
на етнически и сексуални
малцинства на всяка цена -
това е единственият пече-
ливш сценарий. За креатив-
ността и конкуренцията ве-
че няма дори и поддържа-
щи роли. Дълго време кул-
турата на забраняване, за-
личаване, подменяне и пре-
написване се задържаше в
медиите и университетите,
в корпорациите и социални-
те мрежи. Технологичните ги-
ганти улесниха работата на
активистите за смазване на

различното мнение и фак-
тологичната реалност с ал-
горитми и безлика цифрова
цензура.
Но от лятото се разгръща

физическа ескалация. Ог-
ромната машина за налага-
не на една-единствена и
правилна версия за света
вече оперира с екстремист-
ки крила, готови за сплаш-
ване по улиците, заведени-
ята и домовете. Индоктри-
нирани и зомбирани тълпи
в кафяво ходят на адреси и
превъзпитават враговете на
прогреса. Карат ги да коле-
ничат и да се разкайват за
това, което са, за минало-
то, настоящето и бъдещето.
Историята на политичес-

ката коректност е история
за колективната и наследс-
твена вина. Всеобхватната
и вечна вина като инстру-
мент за власт.
Всички тези квоти и кур-

сове, забранени книги и
филми, съборени статуи,
строшени витрини, пренапи-
сани истории и подпалени
квартали, всички тези цен-
зурирани хора и идеи. Всич-
ко се прави, за да задово-
ли един древен глад - глада
за контрол и власт над дру-
гите.
А другите сме ние и всич-

ки хора, за които е изтощи-
телна глупост да гледат на
света единствено под ъгъла
на раса и пол, на насилник
и жертва. Дарвин и Бето-
вен не са просто "мъртви бе-
ли мъже". Добро кино не
значи задължително патети-
чен триумф на героична чер-
нокожа жена или транс миг-
рант, който се изправя сре-
щу патриархалните устои на
Запада.
Себеомразата не е форму-

ла за спасение и проспери-
тет. Тъкмо обратното. Това е
рецепта за катастрофа.

падна Европа и тези две
държави, които се явяват
основни конкуренти на
САЩ сега", коментира още

дипломатът. И обърна вни-
мание, че на Германия е от-
казано да се присъедини
към инициативата.

Владислав АПОСТОЛОВ
От БНР и "Гласове"



ÎÒÒÓÊ-ÎÒÒÀÌ 26.10.2020
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

9

Имате шесто чувство?

Каква е вредата от самоизолацията

Яжте и без да сте гладни

От dir.bg и обекти;

Режимът на самоизола-
ция и дистанционното обу-
чение заради пандемията
от новия коронавирус са
станали причина за небла-
гоприятни психически ре-
акции у 80 на сто от деца-
та и подрастващите в Ру-
сия, като при над 40 на сто
от тях се наблюдава деп-
ресия.

Това сочат резултати от
допитване на националния
медицински изследовател-
ски център за детско здра-
ве към руското министерс-
тво на здравеопазването.

Онлайн допитването е
проведено от 27 април до
26 май 2020 г. В него са

Гладът може да е много
ясен знак, че метаболизмът
ви е добър и тялото ви ра-
боти, както трябва. Но все
пак не бива той да е единс-
твеният показател, че е вре-
ме да се нахраните. Ако тър-
сите нещо за хапване само
в моментите, когато сте мно-
го гладни и тялото ви търси
начин да продължи да функ-
ционира, последствията мо-
же да не ви харесат.

Има поне няколко факта
в подкрепа на максимата, че
не трябва да чакате да ог-
ладнеете, за да се нахрани-
те.

Големият глад води и до
голямо преяждане

Хората, които пропускат
хранения и хапват само ко-
гато са много прегладнели,
обикновено преяждат, за да
компенсират пропуснатото
хранене. Човешкото тяло се
нуждае от храна на всеки 4
часа. Колкото повече се за-
бавите, толкова повече рас-
те нуждата на организма от
захар и обикновено в такива
случаи си я набавяме от най-
неподходящите храни - бед-

ни на полезни хранителни ве-
щества, богати на калории и
бързи въглехидрати.

Гладът не помага за отс-

лабване
Много хора вярват, че ко-

гато гладуват, отслабват. Ис-
тината е, че ако сте на дие-
та, която ви кара да се чув-
ствате постоянно гладни,
скоро ще се откажете от нея.
Когато започнете да приема-
те много малко калории, то-
ва задвижва защитните ме-
ханизми на тялото ви, което
започва да трупа запаси, за
да се съхрани. То започва
да действа така че да оце-
лее, приемайки, че запаси-
те, които трупа, ще му тряб-
ват в бъдеще.

По-лош избор на храни
Когато човек е много

гладен, той обикновено при-
бягва към храна, която бър-
зо ще го засити - десертче-
та, мазни сандвичи и т. н.
Причината е, че падналите
нива на кръвна захар за-
ради гладуването действат
на емоционалното ни със-
тояние и ни прави нетърпе-
ливи просто да се доберем

до някаква храна.
Не винаги разпознава-

ме кога сме гладни
Два са основните хормо-

ни, които влияят на глада -
грелин, който стимулира апе-
тита и лептин, който го по-
тиска. Когато не сте яли от
известно време, нивата на
грелин се увеличават. А след
като се нахраните, лептинът
казва на тялото ви, че сте
сити.

Но хранителният бароме-
тър не винаги е много точен.
Обикновено при хората, ко-
ито се подлагат на различ-
ни диети, мозъкът започва
да модифицира чувството на
глад. Някои могат да изка-
рат цял ден само с едно хра-
нене, но това не означава,
че храненето само веднъж
на ден е нормално.

Гладът не е добър за
здравето

В дългосрочен план гла-
дуването може да се отрази
много зле на здравето на чо-
века - от това да засегне
ментално му здраве до рис-
ка от развиване на хронич-
ни заболявания. Някои от

симптомите, които придру-
жават глада, са липса на кон-
центрация, неприятно усеща-
не в стомаха, отпадналост,
замайване, гадене и повръ-
щане, раздразнителност, гла-
воболие, лош сън.

Видовете глад и как да
ги разпознаем

Учените са стигнали до
заключението, че съществу-
ват три типа глад: физичес-
ки, психологически и опор-
тюнистичен. Физическият е
нормалната нужда да се хра-
ним, когато в стомаха ни ня-
ма храна за преработване.
Психологическият е свързан
със силните емоции, които
често ни карат да посягаме

към храната, подтикнати от
нуждата от нещо друго. От
желанието да се чувстваме
щастливи, от нуждата да се
освободим от нервността си.
Обикновено с този глад за-
пълваме емоционалната си
празнота. Опортюнистични-
ят глад е да видим някаква
храна и да я изядем просто
така. Той няма нищо общо с
това дали сме гладни точно
в този момент, или не. Ако
се придържаме само към фи-
зическия глад и избягваме
другите два вида, е много по-
вероятно да водим по-здра-
вословен начин на живот и
да не страдаме от трупане
на излишни килограми.

участвали 29 779 ученици
от пети до единадесети
клас от 79 региона на Ру-
сия.

"При 83,8 на сто от уче-
ниците се наблюдават неб-
лагоприятни психически
реакции на гранично ниво.
Наличието на депресивни
прояви може да се допус-
не при 42,4 на сто от учас-
тниците в анкетата, асте-
нични състояния - при 41,6
на сто , обсесивно-компул-
сивни състояние - при 37,2
на сто, хиперкинетични ре-
акции - при 29,2 на сто, на-
рушения на съня - при 55,8
на сто, главоболие - при
26,8 на сто. Всеки пети уче-

ник казва, че самоизола-
цията е непоносима", се по-
сочва в изследването.

Основно средство за
всекидневно ползване при
децата е смартфонът, пре-
дава БТА. 73,1 на сто каз-
ват, че са използвали това
устройство за дистанцион-
но обучение. Почти полови-
ната от участниците в ан-
кетата съобщават за увели-
чаване на времето за ра-
бота с компютър и други
електронни устройства в пе-
риода на дистанционното
обучение, а почти 60 на сто
- за увеличаване на време-
то за изпълнения на зада-
чите за домашна работа.

Вторият пръст на крака
по-дълъг ли е от палеца?
Припокриват ли се пръстите
на краката ви, или сочат нап-
ред? Тялото издава много за
личността на човека. Каква
форма има носът ви, какъв
цвят са очите ви, кръстосва-
те ли краката си при седене
- това са само някои от  при-
мерите. Според женското
списание Good House-
keeping формата на стъпало-
то също разкрива някои чер-
ти на характера ви.

 Полегатата форма. На-
вярно тя се среща най-чес-
то. Ако пръстите на краката
ви образуват наклонена ли-
ния от палеца към кутрето,
вие сте уравновесена лич-
ност. Общителни и спонтан-
ни, вие обичате да се запоз-
навате с нови хора и сте от-
ворени за непознатото. Ха-
ресвате пътешествията, за-
щото така опознавате нови
места и култури.

Стъпалото пламък. Нео-
бикновеното в тази форма е,
че вторият пръст е по-дълъг
от палеца. Ако това важи за
вас, вие сте изявена спорт-

Стъпалото разкрива характера
на личност. Освен това сте
много креативни и ви харес-
ва да откривате и да си пред-
ставяте нови неща. Толкова
бързо се въодушевявате, че
увличате и другите с ентуси-
азма си. Понякога сте пре-
калено импулсивни.

 Квадратното стъпало.

Всички пръсти са приблизи-
телно еднакво дълги. Ако стъ-
палото ви има тази форма,
вие сте истински мислители.
Прекалено се безпокоите и
си блъскате главата с излиш-
ни мисли. Претегляте внима-

телно всички "за" и "против",
преди да вземете някакво
решение. Вие сте практични
и на вас може да се разчи-
та. Умеете да пазите тайни..

С припокрити пръсти.

Стъпалата ти са сравнител-
но дълги и пръстите леко се
застъпват. Ако стъпалото ви
има такава форма, вие сте
интровертна личност. Задъл-
бочени и разсъдливи, вие
трудно показвате чувствата
си. Понякога обаче действа-
те импулсивно и настроени-
ето ви често се променя.

Повечето хора смятат, че е
трудно да се разпознае психопат
или социопат. А психолозите от-
давна спорят върху въпроса какво
точно означава някой да е такъв.
Но повечето специалисти са съг-
ласни, че психопатията зависи ос-
новно от два компонента: доми-
нация без страх и егоистична им-
пулсивност.

Ето някои от другите често сре-
щани признаци на психопатията:

1. Генералните мениджъри, ад-
вокатите и хората в медиите огла-
вяват списъка с професиите, кои-
то имат най-много психопати. То-
ва не означава, разбира се, че все-
ки професионалист там е психо-
пат, а само че има голямо припок-
риване между черти на личността
при психопатите и черти на лич-
ността при тези, които работят из-
броените неща.

2. Има два основни типа пси-
хопати: първични и вторични. Пър-
вичните могат да помагат, да са
приятелски настроени и да рабо-
тят заедно с другите. "Хората с те-
зи характеристики държат да се
случи тяхното на всяка цена, ня-
мат страх от последиците и могат
да издържат стреса много добре."
Докато вторичните са обикновени
унищожителни, не помагат и се

6 признака, че някой е психопат
представят зле в работата.

3. Лягат си късно: хората, кои-
то имат тенденция да си лягат по-
късно е по-вероятно да притежа-
ват нарцисистични тенденции и
психопатии. За тях е по-добре да
използват времето, когато светли-
ната е тъмно, другите спят и имат
намален когнитивен капацитет от
естествената умора и биологичен
ритъм.

4. Не изпитват емпатия. Пси-
хопатите са егоистични, манипу-
лативни, безстрашни, доминиращи
и най-вече, не изпитват емпатия.

5. Противно на общоприето-
то мнение, това, че някой е пси-
хопат не го прави автоматично
престъпник, въпреки, че го улес-
нява. Ключовата разлика между
психопатите престъпници и оста-
налите психопати, е липсата на
себеконтрол и силен фокус към
това, което психолозите наричат
"награда".

6. Психопатите обичат горчи-
ви храни и питиета, предишни из-
следвания са свързвали този вкус
с психопатии, нарцисизъм и сади-
зъм. За разлика от хората, които
не харесват горчиви храни, които
много по-лесно се съгласяват с ос-
таналите.



ÑÂßÒ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß10 26.10.2020

Íàé-âåðîÿòíèÿò ñëåäâàù ïðåìèåð å áèâøàòà
ôèíàíñîâà ìèíèñòúðêà Èíãðèäà Øèìîíèòå

Ñúñòîÿ ñå âòîðèÿò òóð íà èçáîðèòå
çà ïàðëàìåíò â 3-ìèëèîííà Ëèòâà

Майка с маска гласува в избирателна секция по време на втория
тур на парламентарни избори вчера във Вилнюс, Литва. Очаква се
гласуването да доведе до смяна на правителството след първия тур,

произведен на 11 октомври.

Франкфурт отмени
коледния пазар
Франкфурт въведе по-
строги ограничения, тъй
като случаите на заразени
с новия коронавирус
продължават да се
увеличават. Една от
мерките предвижда
отмяна на годишния
коледен пазар, предаде
ДПА. Градът, който е най-
големият в провинция
Хесен, е регистрирал над
176 случая на вируса на
100 000 жители за 7-
дневен период. Франкфурт
разшири и зоните, в
които е задължително да
се носи маска.

Папата номинира
13 кардинали
Папа Франциск номинира
13 нови кардинали. Сред
тях е и първият чернокож
от САЩ - Уилтън Грегъри,
архиепископът на столи-
цата Вашингтон, предаде
АП. В изненадващото
съобщение, което направи
от прозореца на своя
кабинет пред събралите
се вярващи на пл. "Свети
Петър", главата на Римо-
католическата църква
каза, че новите кардинали
ще бъдат ръкоположени
официално на церемония
на 28 ноември.

24 са жертвите на
атентат в Кабул
Броят на жертвите при
самоубийствения атентат,
извършен от "Ислямска
държава" в събота в
Кабул, нарасна до 24
души, съобщи АФП.
Специалните афганистанс-
ки сили са убили високо-
поставен водач на "Ал
Каида", издирван и от
САЩ. Атентатор камикадзе
се взриви на алея,
водеща до образователен
център в западната част
на афганистанската
столица, когато бил
забелязан от охраната.
Отговорност за нападени-
ето пое терористическата
групировка "Ислямска
държава".

Почина президентът
на "Самсунг"
Президентът на "Самсунг"
(Samsung) И Кун-хи
почина на 78-годишна
възраст, обяви южноко-
рейската компания в
комюнике, предаде АФП.
Смъртта му настъпва 6
години след като бе приет
в болница с инфаркт. Той
помогна бащиният му
бизнес за търговия на
макаронени изделия да се
превърне в най-големия
конгломерат в Южна
Корея, отбеляза Ройтерс.
"И бе истински визионер,
който превърна "Самсунг"
от местен бизнес във
водещ световен иноватор
и промишлен гигант", каза
в комюнике компанията.
При неговото управление
"Самсунг" се разрасна от
второразреден производи-
тел на телевизори до най-
голямата по приходи
технологична компания в
света.

Литовците гласуваха в
неделя на втори тур на
парламентарните избори,
на които дясноцентрист-
ката опозиция очаква да
постигне победа в мо-
мент, когато безработица-
та и дългът рушат попу-
лярността на правителст-
вото, съобщи Ройтерс.

Балтийската държава
с население под 3 млн.
души се справя относи-
телно добре с кризата с
коронавируса, въпреки
че напоследък броят на
заразените се увеличи,
както и на други места в
Европа.

Премиерът Саулюс
Сквернелис обаче е
критикуван, че не успя
да създаде работни
места и да спре увелича-
ването на дълга.

Опозиционният Съюз
"Отечество" - Литовски
християндемократи,
чиито корени са в анти-
съветското движение за
независимост от 80-те,
води в пропорционалния

:
ÍàêðàòêîСнимки Пресфото БТА

и Интернет

Работник дезинфекцира в
Сантяго зона от Националния
стадион, която ще служи като

избирателна секция за
референдума за нова консти-

туция на Чили, която да
замени основния закон от
времето на диктатурата на
генерал Аугусто Пиночет.

Според проучванията новата
конституция, написана от

специално избрана гражданска
колегия, ще бъде одобрена с
голямо мнозинство от около
2/3. Референдумът ще бъде

произведен при строги
здравни мерки и засилена
охрана. Хората трябва да

гласуват, тъй като няма да има
опасност за здравето им,

увери министърът на вътреш-
ните работи Виктор Перес.

Àíà Áúðíàáè÷ ñúîáùè èìåíàòà
íà ìèíèñòðèòå â íîâèÿ êàáèíåò

Мандатоносителката Ана
Бърнабич съобщи имената
на министрите в новото
сръбско правителство, пре-
даде агенция Бета.

За нов външен министър
е предложен генералният
секретар на президента Ни-
кола Селакович. Министър
на вътрешните работи ще
бъде Александър Вулин, а
на отбраната - Небойша
Стефанович.

За социалистите са
предвидени 2 министерски
места, от които едно без
портфейл, които ще бъдат
съобщени по-късно.

Бърнабич изтъкна, че то-

След заседанието в Белград Ана Бърнабич каза, че бившата депутатка от
Демократическата партия Гордана Чомич ще бъде министър за човешки и
малцинствени права и социален диалог. Основна задача на правителство-
то ще бъде борбата с престъпността и корупцията, каза Ана Бърнабич.

ва ще бъде правителство,
пълно с енергия, готово за
всички предизвикателства.

Това ще бъде правител-
ство на политическа прием-
ственост, заяви президен-
тът на Сърбия и лидер на
Сръбската прогресивна
партия Александър Вучич.

Вучич се спря на ситуа-
цията с COVID-19 в страна-
та, като изтъкна, че поло-
жението в Белград е най-
тежко. Той каза, че две
COVID болници ще бъдат го-
тови до 1 декември, и се
надява, че до Никулден ще
могат да приемат първите
пациенти. ç

вот от първия тур с 24,8
процента.

Управляващият Литов-
ски съюз на селяните и
зелените получи 17,5 на
сто.

Според смесената
избирателна система 71
депутати в 141-местния
Сейм се избират в едно-
мандатни райони по
мажоритарна система в 2
тура, а 70 - пропорцио-
нално по партийни спи-
съци в един тур.

На първи тур бяха
избрани само трима
депутати по мажоритар-
ната система и на вче-
рашния втори тур имаше
гласуване в 68 окръга с
по двама кандидати.

Като мярка за безо-
пасност в условията на
пандемията за пръв път в
историята се осигурява
възможност избирателите
да гласуват от автомоби-
лите си.

В изборните секции
са задължителни маски-
те и спазването на

физическа дистанция.
Най-вероятно е след-

ващ премиер да е бивша-
та министърка на финан-
сите Ингрида Шимоните.
Тя обеща да модернизи-
ра икономиката, като

направи така, че страна-
та да премине от сегаш-
ния модел, залагащ на
евтината работна ръка,
към производство с по-
висока добавена стой-
ност. ç
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Èççåõà äåñåòêè õèëÿäè òîðáè ñúñ çúðíî,
îðèç è ïàêåòè ñ ìàêàðîíåíè èçäåëèÿ

Все повече масови
грабежи се извършват в
Нигерия въпреки репреси-
ите и призивите за спо-
койствие след 2 седмици
демонстрации, които,
изглежда, постепенно
прерастват в гладни
бунтове в най-населената
държава в Африка, съоб-
щи АФП.

Видеоклипове, циркули-
ращи в социалните мре-
жи, шокираха в събота
Нигерия. Те показаха
плячкосването на склад
за хранителни продукти в
Джос, Централна Нигерия,
където се съхраняват
десетки хиляди торби със
зърно, ориз и пакети с
макаронени изделия,
които са били предназна-
чени за раздаване на
населението по време на
карантината през март и
април.

Малки групи хора
нахлуха в склада, за да
вземат храна. Няколко
часа по-късно не бе
останало нищо, хората
избягаха с всички торби

Äåìîíñòðàöèèòå â Íèãåðèÿ ïðåðàñòâàò
â ìàñîâè ãðàáåæè è ãëàäíè áóíòîâå

Американски изследова-
тели, проучили шимпанзета
в резерват в Уганда и уста-
новили, че и те, досущ като
хората, започват да подби-
рат по-внимателно приятели-
те си с напредването на въз-
растта, пише в. "Дейли мейл".

Техният приятелски кръг
се стеснява и те залагат на
по-стойностни другари в
живота. Връзките на шим-
панзетата стават също та-
ка по-позитивни, когато те
попаднат в зряла възраст.

Екипът на Александра
Розати от университета в
Мичиган осъществил 78 000

Øèìïàíçåòàòà, äîñóù êàòî õîðàòà, èçáèðàò
ïî-âíèìàòåëíî ïðèÿòåëèòå ñè ñ âúçðàñòòà

Шимпанзетата приятели от мъжки пол ловуват и споделят храната си,
колективно патрулират по границите на своите територии и създават
съюзи, за да постигнат и запазят висок ранг в своите групи, което от

своя страна води до по-индивидуален репродуктивен успех

Íàðîäúò â Áàãäàä íàñòîÿâà çà ïúëíî
îáíîâÿâàíå íà ïîëèòè÷åñêàòà êëàñà

Хиляди иракчани се съб-
раха на пл. "Тахрир" в Баг-
дад, за да протестират сре-
щу властта, която все още
не е направила реформа,
нито е хвърлила светлина
по потушаването на рево-
люцията от миналата годи-
на, предаде АФП.

Според студента Моха-
мед Али денят е важен, за-
щото "сме се събрали да
продължим движението, за-
почнало през октомври 2019
г". То бе белязано от наси-
лие, отнело живота на бли-
зо 600 души, преди да бъде

Иракски демонстранти се събират в неделя на пл. "Тахрир", за да
отбележат първата годишнина от антиправителствените протести в Багдад.
Мобилизирани са и полицейски части за борба с безредиците. Протести-
ращите обаче са решени да отбележат годишнината от бунта, защото
според тях нищо не се е променило в Ирак през последната година.

Снимки Интернет и Пресфото БТА

Началникът на полицията в най-големия нигерийски град Лагос излезе с изявление, за да призове тълпите за
ред: "Достатъчно. Актовете на вандализъм, хаос и насилие, които доведоха до плячкосване на магазини,

търговски центрове и складове, ни задължават да спрем това залитане към анархия".

засенчено първо от напре-
жението между Иран и
САЩ, а след това и от пан-
демията от COVID-19.

Имаме същите искания
както и миналата година.
Искаме пълно обновяване
на политическата класа,
край на ширещата се коруп-
ция и работа и услуги за
всички, допълва Мохамед.

През 2019 г. стотици хи-
ляди демонстранти блокира-
ха с месеци Багдад и южна-
та част на Ирак, който е вто-
рият по големина произво-
дител на петрол в ОПЕК.

Протестното движение
доведе до изграждането на
палатков лагер на емблема-
тичния площад "Тахрир".

Тази година отново хи-
ляди демонстранти предя-
виха исканията си.

САЩ и Иран, две враж-
дуващи страни, са основни-
те действащи фактори в
Ирак, отбелязва АФП.

От събота вечерта в Баг-
дад военни издигнаха бари-
кади в центъра на града и
не допускат никакви коли
до "Тахрир" и мостовете към
Зелената зона. ç

часа наблюдения върху со-
циалните отношения на те-
зи човекоподобни маймуни
в течение на две десетиле-
тия. В проучването били об-
хванати 21 мъжки шимпан-
зета на възраст между 15 и
58 години.

Самците на стари годи-
ни предпочитали да общу-
ват с установени приятели,
доказали верността си. Те
не се интересували от но-
ви запознанства, разчитай-
ки на старите.

Шимпанзетата ветерани
изграждали по-позитивни
връзки в сравнение с мла-

доците, които често изпа-
дали в ненужни конфликти.

"Най-интересното в слу-
чая е удивителната прили-
ка на шимпанзетата с чо-
вешките същества, изтъква
Александра Розати. С въз-
растта тези животни са
склонни да предпочитат по-
тесен кръг от стойностни
приятелства, да търсят мир
и спокойствие!"

Например 40-годишен
мъжки екземпляр има сред-
но 3 пъти повече високока-
чествени приятелства и 1/
3 повече женски приятелс-
тва. ç

със зърнени храни, раз-
казва журналист на АФП
от мястото на събитието.

"И така, по време на
затварянето бяхме гладни,
а те криеха храната!",
възкликва Мафег Пам,
жителка на Джос: "Какво
правителство имаме? Ние
сме слаби и мнозина
гладуват".

"Те крият тази храна от
началото на карантината
(края на март). Всички
цени са се увеличили. Как
да оцелеем?", каза пред
АФП Мохамед Ибрахим по
пътя към склада, пълен с
хора, носещи торби с
печати "Не е за продан.
Правителство на Нигерия".

В няколко града на
страната масовите грабе-
жи продължават, като
например в Еде в югоза-
падния щат Осун, където
няколко хиляди души
също нахлуха и разграби-
ха огромен склад за
храни и блокираха трафи-
ка в града в петък.

Нигерия, най-големият
производител на петрол в

Африка с 200 млн. души
население, е разтърсена
от протестно движение,
започнало в Лагос преди

2 седмици срещу полицей-
ско насилие. След това то
прерасна в антиправител-
ствени демонстрации. 12

души бяха убити при
смазването на протестите
по информация на "Амнес-
ти интернешънъл". ç
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Треньорът на Левски
Георги Тодоров хвърли
оставка в ефир след
загубата с 1:2 от Черно
море в десетия кръг на
Първа лига . "Сините"
допуснаха обрат срещу
десет от Черно море.
Мартин Райнов (20) даде
аванс на домакините, а в
края на полувремето
Илиан Илиев-младши бе
изгонен с втори жълт и
червен картон. С човек
по-малко "моряците"
изравниха чрез Матиас
Курьор (55), а след това
стигнаха и до пълен обрат
с гола на Васил Панайо-
тов (69). Това е първи
успех за тима от Варна на
"Герена" за първенство от
62 години насам. В края
на срещата от трибуните
на "Георги Аспарухов" се
чуха скандирания за
оставка.

"Феновете ще получат
моята оставка. Четири
месеца знам през какво
минах. Лесно е да се
говори отстрани. Когато
се печеш на това място и
гледаш грешките им,
трябва да се отнасяш

Не искам да се занимавам с тъпи интриги, футболът е за мъже и с това трябва
да приключим, заяви Георги Тодоров

64-годишният Георги Тодоров не издържа на "Герена" и хвърли оставка
Снимки Пресфото БТА

Един от акционерите в Левски - Конс-
тантин Папазов,  обяви кога ръководст-
вото на "сините" ще обсъжда заместника
на подалия оставка треньор Георги Тодо-
ров, с което потвърди, че тя е приета.
Това ще стане днес, а Папазов призова за
повече коректност към специалиста от
онези, които го нападат, тъй като е поел
тима в много тежък момент.

"Георги Тодоров пое риска да поеме
отбора и да работи с млади момчета, ко-
ито ги познава от академията. Грехота е,
аз тренирам баскетбол, разбирам от пси-
хология. Вчера си говорихме с целия тре-

внимателно, защото са
млади футболисти и
трябва да ги запазиш.
Вече ми омръзна. Срещу
Славия заслужавахме да
вземем точка. Сега Черно
море спечели мача през
втората част. Грешките на
играчите са причината за
оставката. Още от първия
двубой се започна. Когато
не си вземеш поука, става
малко глуповато", заяви
Тодоров .

"Причина за загубата е
неопитността, младостта и
несигурността. Изиграхме
добро първо полувреме,
но не успяхме да удвоим
резултата. Всеки мач едно
и също. Една и съща
грешка. Уморих се. Хората
са прави да искат оставка
и да питат няма ли бекове
в България. Няма, за
съжаление. Нямаме въз-
можност да си позволим
нещо по-добро. Това го
имаме. Глупави грешки. От
Славия загубихме по
същия начин. Вместо с
човек повече да ги натис-
нем и да отбележим гол,
ние допуснахме грешки.
Половината започнаха да

треперят. Левски е много
висока топка за някои
футболистите чисто психо-
логически", добави специ-
алистът.

Георги Тодоров  напра-
ви и скандално разкритие
за обвинения за манипу-
лиране на мачове - зара-
ди "някакви коефициенти
е казвал на футболист да
играе по различен начин".
Специалистът обаче не
назова конкретни имена.
"Писаха, че не съм пускал
играч, а той по това
време беше в Сърбия или
заради някакви коефици-
енти съм казвал на футбо-
лист да играе по различен
начин. Ако някой ми
доведе футболист, който
да каже, че съм го карал
да прави това, ще се
откажа веднага от профе-
сията. Не искам да се
занимавам с тъпи интри-
ги. Футболът е за мъже и
с това трябва да приклю-
чим. Кой ще ме замести?
Това ще е решение на
собствениците, а не мое",
допълни Тодоров.

Изпълнителният дирек-
тор на Левски Павел

Колев не бе чул за пода-
дената оставка от треньо-
ра Георги Тодоров. "Аз не
знам да има оставка. Ще
се съберем Управителният
съвет и ще говорим по
въпроса. Няма да комен-
тирам под влияние на
адреналин. Ще преспим и
ще мислим. Предполагам,
че и Наско Сираков
трябва да вземе отноше-
ние, той трябва да вземе
решението. Нямам жела-
ние да си споделям мне-
нието по въпроса какво
се случва на терена. Не е
уместно. Хората са изнер-
вени, достатъчно дават за
клуба през седмиците и
месеците. Отборът не се
отплаща поне като жела-
ние. Изиграхме прилично
първо полувреме, а през
второто поредният сцена-
рий на абсурда, не мога
да си обясня", каза Колев.

"Не мога да коменти-
рам какво е казал Георги
Тодоров. Няма как криза-
та да не дава отражение,
но трябва да попитате
футболистите. Левски
много пъти в историята
си е имал периоди, в
които не е бил в цветущо
състояние, а е постигал
убедителни победи. Не
знам да има конфликт
между треньор и футбо-
листи. Не мисля, че са
ескалирали нещата
дотам. По-далеч съм от
отбора, но не мисля, че
има такъв конфликт. Аз
ще ви кажа моето мне-
ние. Смятам, че като
треньор на Левски тряб-
ва да защитаваш играчи-
те във всяка ситуация и
да можеш да поемеш
отговорност. Не съм
съгласен с Тодоров",
добави Колев. ç

Øåôîâåòå ùå ðåøàâàò äíåñ çà íîâ íàñòàâíèê
ньорски щаб. При наличието на Наско
Сираков в Левски е глупаво аз да изразя-
вам мнение кой трябва да застане наче-
ло на тима. Всяко решение сме го прави-
ли с мисъл за Левски. Ще се постараем
да направим най-доброто и да намерим
начин да се отблагодарим на милионите
фенове на Левски. Представяте ли си как-
ви щяха да бъдат резултатите от дарител-
ската кампания, ако имахме успехи и на
терена", заяви Папазов пред БНТ. - Те-
жък момент е. Призовавам цяла "синя"
България да бъде коректна към Георги
Тодоров."

Босът на Локомотив
(Пловдив) Христо Крушарс-
ки говори след успеха с 3:0
над Царско село за амбици-
ите пред клуба и бъдещето
на българския футбол. Дими-
тър Илиев се отличи с две
попадения в София. Той вка-
ра втория и третия гол в сре-
щата. Първото попадение на
футболист номер 1 на Бъл-
гария дойде в 69-ата минута.
В 81-вата опитният напада-
тел оформи крайното 3:0,
след като Джони Пласид не
успя да изчисти една върна-
та към него топка и я пода-
ри на Илиев. Първото попа-
дение за Локомотив падна в
53-тата минута и бе дело на
Диниш Алмейда.

Веднага след срещата
собственикът на пловдивския
клуб  изяви желание да уто-
ли жаждата на футболисти-
те с бира. "Момчета, ще ни
забавите. Трябва да идем да
купим бира, за да напълним

Áîñúò íà Ëîêîìîòèâ (Ïä) ÷åðïè èãðà÷èòå  ñ áèðà ñëåä ïîáåäàòà â Ñîôèÿ

рейса, че играчите са измо-
рени и жадни. Аз първо пи-
там треньора Акрапович,
след това питам тях. В Ло-
комотив (Пд) си има ред.
Мисля, че си заслужиха. Кру-
шарски дава толкова пари,
колкото има. Ето сега имах
два лева и им ги дадох за
премия. Само за пари се го-
вори в тази държава. Никой
не говори за работа. Ние
вършим работа, ама пари ня-
маме. Ако станат първи и иг-
раят така, съм оставил едни

пари. Скрил съм ги в дюше-
ка. Ще го разпоря и ще ги
вземат. Ако не ги вземат, ще
ми останат за старини. Ви-
наги съм ненаситен и искам
да сме първи. Играем мъж-
ки. Искам да играят така, как-
то днес, а не както в мача с
Арда. Щом има игра и рад-
ват феновете, значи е доб-
ре", коментира Крушарски
двубоят от десетия кръг на
Първа лига.

"В тези мачове, които гле-
даме, не виждаме сърцата

на футболистите. Ако футбол-
ните хора, които ръководим
клубовете, не се загледаме
какво има при нас, няма да
стане нищо. Крайно време
е футболните босове да се
съберем, да си поставим не-
щата на масата, да си опра-
вим къщите, да се подготвим
за конгреса и да направим
нещо хубаво, което ще по-
каже, че действително има-
ме интерес. Мен ме обвиня-
ват, че съм от кръга "Царско
село", защото аз тук често
идвам. За първи път загово-
рих за футбол със Стойне
Манолов  (собственик на
Царско село) от месец вре-
ме насам. Моето предложе-
ние към него бе да се ви-
дим, да си изпеем песента
преди конгреса, ако трябва,
да си ударим по един ша-
мар и да оправим цирка.
Иначе е театър без артисти.
Дали е реалистично, време-
то ще покаже. Ако ние се съ-

берем и си кажем "право, ку-
ме, в очи", нещата ще се слу-
чат. Ако мислим да си игра-
ем на това кой е по-силен и
да се яздим като магарета -
нищо няма да се случи", ка-
за Крушарски.

Той коментира и ситуаци-
ята около стадион "Локомо-
тив". "Чакаме ръководство-
то на Общината да вземе
тежките решения и да ви-
дим какво ще стане. Къщич-
ката и сега я има, но тряб-
ва да се пооправи. Ние ве-
че втора година участваме
в Европа и малко е срамно,
като дойдат хора и кажат:
"В тази къща ли живеете?".
Постарахме се, пооправих-
ме, но не е достатъчно. Тряб-
ва основно да се почисти
къщата и да се направят но-
вите стадиони. Не само при
нас, а в България да започ-
не нещо да се прави", за-
върши шефът на "черно-бе-
лите". ç

Капитанът
на Локомо-
тив (Пд)
Димитър
Илиев
(вдясно)
отбеляза
два гола
във вратата
на Царско
село
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ЦСКА 1948 унижи
Славия и надделя с 5:1 в
двубоя помежду им от
10-ия кръг на Първа лига.
Мартин Камбуров (33,53-
дузпа) наниза два гола
във вратата на Георги
Петков и вече имам 244
попадения в елита. До
израняването на рекорда
на Петър Жеков (253) го
делят 9 гола. Ангел Басту-
нов (65,81) също се
отчете с два гола, след
като замени опитния
нападател, а един добави
Васил Шопов (43). За
Славия точен бе Емил
Стоев (49).

Главният мениджър на
ЦСКА 1948 Красимир
Балъков бе доволен от
играта на младите футбо-
листи. "Не очакваме само
категорични победи.
Момчетата показват
уникално постоянство,
във всеки мач дават 100
%, играят с агресия, с
правилно движение по
терена и с добра преса",
коментира Балъков.

"Хубавото е, че млади-
те влизат в час, така да
се каже, Бастунов пока-
за, че е готов с тези два
гола, играем мач за мач.
Видяхте как Черно море
показа характер с 10
души срещу Левски. Ще
бъде интересно гостува-

Отборът на ЦСКА 1948 нанесе разгромна загуба на Славия

"Червените" победиха с 5:1, Мартин Камбуров с нови два гола,
делят го девет попадения от рекорда на Петър Жеков

Георги Кабаков ще ръко-
води двубоя от групите
на Шампионската
лига между Шахтьор (Донецк) и Ин-
тер. Помощници на родния съдия
ще са Мартин Маргаритов и Диян
Вълков. Четвърти съдия ще е Во-
лен Чинков. Двубоят на стадион
"Републикански" в Киев е на 27 ок-
томври от 19,55 часа българско
време. Шахтьор шокира Реал пре-
ди седмица в Мадрид с 3:2, а Ин-
тер завърши наравно 2:2 у дома
срещу Борусия (Дортмунд).
Раул Албентоса е спряган
за ново попълнение
на Ливърпул.  Авторитетният сайт
"90 минути" е направил списък на
възможните свободни агенти, кои-
то биха заменили контузения Вър-
джил ван Дайк. "Албентоса е на 32
години и няма отбор от миналото
първенство. Той има и опит в анг-
лийския футбол. През сезон 2014/
2015 бе част от тима от Чемпиън-
шип Дарби Каунти, където записа
9 мача", коментира медията. Албен-
тоса бе любимец на "червените" фе-
нове заради попадението си за 2:2
в дербито с Левски. По време на
извънредното положение той разт-
рогна договора си с ЦСКА.
Шампионът Ливърпул
направи обрат
и победи гостуващия Шефилд с 2:1
в мач от шестия кръг на английс-
ката Висша лига и се изравни по
точки с лидера и градски съперник
Евертън. Други резултати: Астън Ви-
ла - Лийдс 0:3, Уест Хям - Манчес-
тър Сити 1:1, Фулъм - Кристъл Па-
лас 1:2 и Манчестър Юнайтед - Чел-
си 0:0.
Барселона загуби
от Реал (Мадрид)
с 1:3 на "Камп Ноу" в първото Ел
Класико за сезона и мач от сед-
мия кръг на Ла Лига. Федерико Вал-
верде (5) даде преднина на гости-
те, но младокът  Ансу Фати (8) из-
равни и на 17 години и 359 дни
стана най-младият футболист с гол
в дербито на испанския футбол.
Предишният рекорд бе на Виниси-
ус Жуниор, разписал се на 19 го-
дини и 233 дни. Серхио Рамос (63
- дузпа) стана първият играч на
"кралете", който реализира дузпа
в сблъсък срещу каталунците след
Кристиано Роналдо през февруари
2013 година в турнира за Купата
на краля. Лука Модрич (90) пък
оформи крайния резултат.

Íàêðàòêî
:

Българският национал
Божидар Краев и съотбор-
ниците му от Мидтиланд
направиха впечатляващ об-
рат срещу един от основ-
ните си конкуренти за тит-
лата на Дания Брьондби.
Шампионите спечелиха гос-
туването си в столицата с
3:2, след като до 62-рата ми-
нута губеха с два гола, а

Îáðàò ïðàòè Êðàåâ è Ìèäòèëàíä
íà âúðõà â Äàíèÿ

Âåçåíêîâ ñ 20 ìèíóòè èãðà
ïðè ïîðàæåíèå îò Áàéåðí

Гръцкият Олимпиакос, с
българския национал Алек-
сандър Везенков в състава
си, загуби като гост от Ба-
йерн (Мюнхен) с 68:74 в
среща от петия кръг на Ев-
ролигата по баскетбол за
мъже и прекъсна серията
си от три успеха. Везенков
се появи в игра като резер-
ва в началото на втората

победното попадение пад-
на в 93-тата минута.

Двубоят беше от 6-ия
кръг на датската Суперли-
га, а този успех прати Мид-
тиланд на първо място, из-
мествайки именно "жълто-
сините". Краев бе титуляр
за участника в Шампионс-
ката лига, като остана на
терена до 75-ата минута. ç

част и се отличи със 7 точ-
ки, 5 борби и 1 асистенция
за 20 минути на игрището.

В испанското дерби от
кръга Барселона победи Ре-
ал (Мадрид) със 79:72.

Байерн, Жалгирис и Бар-
селона са начело в класи-
рането с по 4 победи и 1 по-
ражение. Олимпиакос заема
шесто място с баланс 3-2. ç

Лудогорец и треньорът
Павел Върба се разделят,
обявиха шампионите на офи-
циалния си сайт. "Ръководс-
твото на клуба стартира пре-
говори с чешкия наставник
и екипа му, включващ Зде-
нек Бечка и Мартин Тихачек,

Øåôîâåòå
íà Ëóäîãîðåö
îñâîáîäèõà
Ïàâåë Âúðáà

за прекратяване на догово-
рите им", съобщиха "орлите".

В четвъртък "орлите" за-
губиха с 1:2 домакинството
на Антверпен на старта на
груповата фаза в Лига Евро-
па. Преди тази среща Лудо-
горец направи 1:1 с Царско

село у дома в миналия кръг
от шампионата.

Временно отборът ще бъ-
де воден от Станислав Ген-
чев. Младият специалист бе
старши треньор на Лудого-
рец в периода август - де-
кември 2019 г. ç

нето ни във Варна в
следващия кръг, два
отбора с офанзивен
футбол, дано зарадваме
феновете на стадиона и
тези пред телевизорите",
добави Балъков.

Наставникът на Славия
- Александър Тарханов,
обясни загубата с отсъст-
вието на двама основни
футболисти.  "За една
седмица играем трети
мач. Това е едната стра-
на. Знаете и че при нас
дойде коронавирусът.
Лиши ни от двама игра-
чи, създаде се напреже-
ние. Това не може да не
се отрази. Но за този
резултат не е само това
причината", заяви Тарха-
нов.

"Отсъстват и двама от
основните играчи - Кара-
бельов и Филип Кръстев,
и ми се налага да проме-
ням непрекъснато, което
е много неприятно за
един треньор. И третото -
много грешки по време
на играта от всички
футболисти. Първото
полувреме играта ми
хареса, имаше взаимност
в атаките. След това
вкарахме гол, което ми
даде малка надежда.
Индивидуалните грешки
обаче продължиха и една
от тях доведе и до дузпа-

та. Три гола с глава е
прекалено много за един
футболен мач, но Славия
ги получи. И аз не мога
да си обясня защо се
получи този спад. Отда-
вам го на непостоянност
в играта на отделни

играчи. Ние показахме
как не трябва да се
играе в защита и неслу-
чайно получихме толкова
голове. След това прибег-
нах към "младите" смени,
за да се каляват", допъл-
ни Тарханов. ç

Григор Димитров загуби от австралиеца Алекс де Минор в полуфиналния сблъсък на турнира в Антверпен -
6:7(4), 7:6(3), 4:6, в двубой, продължил близо три часа
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Бони НЕМСКИ
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Теофан ГЕРМАНОВ

СТИЛИСТ
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Величка ТАСКОВА,
Светлана ВУЧКОВА,
Венцислав ЗАФИРОВ
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Печат Алианс Медиапринт

Вестник ЗЕМЯ
е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß00.05 „Цветен следобед“ (п)
01.30 „За историята свободно“ (п)
02.30 „Общество и култура“ (п)
03.30 „Акценти от седмицата“ (п)
04.30 „Не се страхувай“ (п)
05.30 „Лява политика“ с Александър Си-

мов (п)
06.30 Музикален антракт
07.00 „Студио Икономика“ (п)
08.00 „Дискусионен клуб“ (п)
09.00 „Общество и култура“ (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 „За историята свободно“ (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 „Нашият следобед с БСТВ“ с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 Музикален антракт
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 „Не се страхувай“ с Васил Василев
22.00 Новини (п)
22.30 „Актуално от деня“ (п)
23.15 „Не се страхувай“ с Васил Василев

(п)

ÁÍÒ 1

05.40 Телепазарен прозорец
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
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Когато сърцето зове тв филм /12,

последен епизод/
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Очи в очи с животните Сезоните на

блатото
15.20 Влакът на динозаврите 2 анимацио-

нен филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg История на българската

писменост
22.00 Дълбоката държава тв филм /8,

последен епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 Библиотеката
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Джинс Родът на Георги Данчов -

Зографина/п/
04.25 Когато сърцето зове тв филм /12,

последен епизод/п/

bTV

05.30 "Ловци на храна" /п./
06.00 "Трансформърс: Роботи под прик-

ритие" - анимация, сериал, с.4 еп.17
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.115
15.30 "Търговски център" - сериал, с.15

еп.106 - 108
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.76
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.3

еп.89
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" -

риалити, с.6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с.20 еп.9
01.00 "Новите съседи" - сериал, еп.49
02.50 "Преди обед" /п./

bTV Action

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Роботи под прикритие" - сериал, с.4
еп.14 - 17

08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал,
еп.16

09.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп.13
10.00 "Супергърл" - сериал, с.3 еп.8
11.00 "Тежки престъпления" - сериал, с.6

еп.1
12.00 "Стоте" - сериал, с.6 еп.3
13.00 "На ръба на утрешния ден" - фантас-

тика, екшън (САЩ, Канада, 2014),
режисьор Дъг Лайман, в ролите:
Том Круз, Емили Блънт, Брендън
Глийсън, Бил Пакстън, Масайоши
Ханеда и др.

15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал,
еп.17

16.00 "Лонгмайър" - сериал, с.6 еп.1
17.00 "Стоте" - сериал, с.6 еп.4
18.00 "Тежки престъпления" - сериал, с.6

еп.2
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл"

- сериал, с.3 еп.9
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Записът" -

сериал, еп.8 (последен)
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Тай-Чи майстор"

- екшън (САЩ, Китай, Хонконг, 2013),
режисьор Киану Рийвс, в ролите:
Киану Рийвс, Тайгър Ху Чен, Карън
Мок, Ю Хай и др.

00.00 "Записът" - сериал, еп.8
01.00 "Тежки престъпления" - сериал, с.6

еп.2
02.00 "Супергърл" - сериал, с.3 еп.9
03.00 "Стоте" - сериал, с.6 еп.4
04.00 "Лонгмайър" - сериал, с.6 еп.1

bTV COMEDY

05.00 "Гранд" /п./ - сериал
06.00 "Гранд" - сериал, с.3 еп.18, 19
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 "Посади любов" - романтичен, ко-

медия, драма (тв филм, САЩ, Кана-

да, 2015), в ролите: Джеси Шрам,
Джеси Хъч, Роуън Кан, Патриша
Айзък, Уили Еймс и др.

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

сериал
14.00 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
14.30 "Селцето" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с.4 еп.2, 3
19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,

еп.108
20.00 "На гости на третата планета" -

сериал, еп.61
20.30 Премиера: "Селцето" - сериал, еп.4
22.00 "Полицаят от Рубльовка" - сериал,

с.2 еп.7
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с.5 еп.1, 2
00.00 "Почти магия" - комедия, романти-

чен (САЩ, 2018), режисьор Хедър
Греъм, в ролите: Хедър Греъм, Ан-
джела Кинси, Стефани Беатрис, Крис
Д`Елиа, Майкъл Аронов, Джони Нок-
свил, Клоуи Греъм и др.

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

bTV Cinema

05.30 "Звездите отблизо" - биографична
рубрика

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с.3 еп.5,
6

08.00 "Психиатрията Стоунхърст" - три-
лър, хорър (САЩ, 2014), режисьор
Брад Андерсън, в ролите: Кейт Бе-
кинсейл, Джим Стърджис, Дейвид
Тюлис, Брендън Глийсън, Бен Кинг-
сли, Майкъл Кейн, Джейсън Фле-
минг и др.

10.30 "Ривърдейл" - сериал, с.3 еп.7, 8
12.45 "В кадър" - рубрика
13.00 "Нашествие" - фантастика, трилър

(САЩ, Австралия, 2007),  в ролите:
Никол Кидман, Даниел Крейг, Дже-
реми Нортъм, Джефри Райт, Веро-
ника Картрайт, Силиа Уестън и др.

15.00 "Ефектът на спусъка" - драма, три-
лър (САЩ, 1996),  в ролите: Кайл
Маклоклън, Елизабет Шу, Дърмът
Мълроуни, Ричард Т. Джоунс, Бил
Смитрович, Майкъл Рукър и др.

17.00 "Коледата на Денис Белята" - фентъ-
зи, комедия, семеен (Канада, САЩ,
2007), режисьор Рон Оливър, в
ролите: Максуел Котън, Робърт Уаг-
нър, Луиз Флечър, Айзък Дърнфорд

19.00 "Студени пари" - екшън, трилър (САЩ,
1997), режисьор Сидни Фюри, в
ролите: Питър Уелър, Денис Хопър,
Тиа Карере, Дейвид Алън Гриър,
Джо Пантолиано, Кари Хироюки Та-
гава, Питър Койот и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Поклонение" - екшън,

исторически, драма (Ирландия, Бел-
гия, САЩ, 2017), режисьор Брендън
Мълдауни, в ролите: Том Холанд,
Ричард Армитидж, Джон Бърнтол,
Хю О`Конър, Стенли Уебър, Тристан
Макконъл и др. [14+]

23.00 "Перфектно убийство" - трилър, кри-
минален, драма (САЩ, 1998), режи-
сьор Андрю Дейвис, в ролите: Май-
къл Дъглас, Гуинет Полтроу, Виго
Мортенсен, Дейвид Сушей, Сарита
Чаудъри и др.

01.15 "Коледата на Денис Белята" - фентъ-
зи, комедия, семеен (Канада, САЩ,
2007), режисьор Рон Оливър, в
ролите: Максуел Котън, Робърт Уаг-
нър, Луиз Флечър, Айзък Дърнфорд
и др.

03.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с.3 еп.7
04.00 "Убий я, Джо" - криминален, трилър

(САЩ, 2011), режисьор Уилям Фрид-
кин, в ролите: Матю Макконъхи,
Емил Хърш, Джуно Темпъл, Томас
Хейдън Чърч, Джина Гършон, Марк
Маколи, Дани Епър и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериен
филм, 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 дъще-

ри" - сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен

филм
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериен

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

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Кошмари в кухнята" (нов сезон) -

риалити
21.00 "Игри на волята: България" (преми-

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

филм, сезон 21
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериен

филм, сезон 8
01.30 "Женени с деца" - сериен филм,

сезон 8
02.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
03.30 "Остани с мен" - сериен филм /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъще-

ри" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

07.10 "Този прекрасен миг" - романтична
комедия с уч. на Даян Нийл, Винсент
Спано, Травис Шулд, Моли Бърнет и
др. /п/

09.00 "Мистериите на Аурора Тийгардън:
Игра със смъртта" - мистерии с уч.
на Кандис Камерън Бър, Марилу
Хенър, Лекса Дойг и др.

11.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10

11.50 "Ласи" - семеен филм с уч. на Хелън
Слейтър, Джон Тени, Фредерик Фо-
рест, Мишел Уилямс, Томас Гуири и
др. /п/

13.45 "Мистерия 101" - криминален филм
с уч. на Джил Уагнър, Кристофър
Полаха, Престън Вандерслайс, Анди
Томпсън и др. /п/

15.30 "Робин Худ: Мъже в чорапогащи" -
приключенска комедия с уч. на Ке-
ри Елуис, Ричард Люис, Ейми Ясбек,
Патрик Стюарт и др. /п/

17.45 "Влакът трезор" - екшън с уч. на
Уесли Снайпс, Уди Харелсън, Дже-
нифър Лопес, Крис Купър и др. /п/

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

21.00 "Шифърът на Леонардо" - драма с
уч. на Том Ханкс, Жан Рено, Одри
Тоту, Иън Маккелън, Пол Бетани,
Алфред Молина, Юрген Прохнов
и др.

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

00.45 "Недосегаемите" - трилър с уч. на
Робърт Де Ниро, Кевин Костнър,
Чарлз Мартин Смит, Анди Гарсия,
Патриша Кларксън, Шон Конъри
и др. /п/

Тв програма - понеделник, 26 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.

Превалявания
Днес преди обед все още ще превалява в североизточните

райони, но около обяд и там валежите ще спрат и облачността ще
се разкъса и намалее. В следобедните часове над цялата страната
ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, в източните райони до
умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между
16 и 21 градуса. Над Черноморието ще е предимно слънчево с до
умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури на
въздуха 16-18 градуса. Над планините ще бъде предимно слънче-
во. Ще духа слаб, по билата умерен вятър от запад-северозапад.
Максимална температура на височина 1200 метра около 12 граду-
са, на 2000 метра - около 5 градуса. Във вторник ще е предимно
слънчево, със слаб вятър от изток-югоизток. Дневните температу-
ри слабо ще се повишат. В сряда облачността бързо ще се увели-
чи и на места, с по-голяма вероятност в Централна и Източна
България, ще превали дъжд. Минималните температури ще са  между
7 и 12 градуса, в котловините в Западна България - около 4
градуса, максимални - между 16 и 21 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Поклонение" - екшън,
исторически, драма, режисьор Брендън Мълдауни,

в ролите: Том Холанд, Ричард Армитидж,
Джон Бърнтол, Хю О`Конър, Стенли Уебър,

Тристан Макконъл и др. [14+]
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Идва нов филм
за Чип и Дейл
Пълнометражен
филм за образите на
Чип и Дейл ще бъде
заснет скоро.Те ca
сред най-популярни-
те анимационни
герои. Новият филм
ще e комбинация
между актьорска
игра и мащабни
компютърни ефекти.
Филмът ще e за
платформата
Disпеy+.
Oсновния сюжет ще
бъде взет от анима-
ционния cериал "Чип
и Дейл: Отряда за
бързо реагиране".Ре-
жисьор e Акива
Шафър, a продуцен-
ти са Дейвид Хобер-
ман и Тод Либерман.

Джаред Лето отново
влиза в ролята
на Жокера

Íàêðàòêî

"Áåðëèí Àëåêñàíäúðïëàö" ñïå÷åëè
ãîëÿìàòà íàãðàäà íà "Ñèíåëèáðè"

Френската актриса е ра-
ботила с велики имена в ки-
ното като Луис Бунюел и
Роман Полански, където
често играе буржоазни же-
ни, люшкащи се по ръба на
емоционалните състояния.
Известна е като една от
най-добрите и задълбочени
актриси в Европа.

Родена на 22 октомври
1943 г. в Париж. Трета от
четирите дъщери на семей-
ство актьори - Морис Дор-
леак и Рьоне Деньов. Де-
бютира едва 14-годишна в
киното през 1957 г. и про-
дължава с малки участия,
докато Роже Вадим й пове-
рява главна роля в "Грехът
и добродетелта" (1963).

Жалко е, че филмът
"Кратка нощ" така и не мо-
же да се реализира. Тряб-
ва да го режисира Алфред
Хичкок. Поради влошеното
здраве на режисьора ,
Universal Pictures отменя

Êðàñèâà è îò÷óæäåíà: Êàòðèí
Äåíüîâ íà 77

"Õîðúò íà Òóðåöêè" ñ áåçïëàòåí êîíöåðò íà õúëìà Àëüîøà â Ïëîâäèâ
Известният руски ан-

самбъл "Хорът на Турецки"
в тази трудна пандемична
година направи невъзмож-
ното - да обиколи за 10 де-
на половин Европа с му-
зикалния проект "Песни за
победата". "Хорът на Турец-
ки" заедно с дамската му
формация SOPRANO ще
пее и у нас на 1 ноември,
от 14.00 ч. пред Паметни-
ка на Альоша в Пловдив.

С турнето "Песни на по-
бедата" хорът  пътува през
6 държави и 8 града - Вие-
на, Братислава, Будапеща,
Любляна , Торино , Рим ,
Дрезден и Берлин. Проек-
тът "Песни на победата" съ-
ществува от 5 години. Та-
зи година артистите го
осъществяват под мотото
"Музика за мир и здраве".

:

Филмът "Берлин Алек-
сандърплац" на германс-
кия режисьор от афганис-
тански произход Бурхан
Курбани спечели голяма-
та награда на  фестивал
"Синелибри".  "Възпитание
на чувствата" - това мото
води на срещата между
киното и литературата.
Литературните адаптации
превзеха фестивалния
екран в София и още 7
кино дестинации в стра-
ната. Жури с председател
Жан Жак Ано определи
победителите.

В конкурса "Ако всич-
ки мислихме еднакво,
нямаше да има конкурси"
грабна голямата награда
германският режисьор от

Âðú÷èõà ëèòåðà-
òóðíèòå íàãðàäè
"Éîðäàí Ðàäè÷êîâ"
На празник в Берковица на 25

октомври по повод недоживяна-
та 91-годишнина на писателя
Йордан Радичков бяха връчени
Националните литературни награ-
ди "Йордан Радичков".
Голямата национална литера-

турна награда бе присъдена на
писателя Деян Енев за разказа
"Лала боса". Награди получиха
още девет писатели. Специалната
награда бе присъдена на Йордан-
ка Белева за разказа "Свирепо
настроение" от сборника "Кедер".
Имаше и двудневен базар с кни-
ги на отличените в конкурса ав-
тори, среща с проф. Иван Доб-
чев и проф. Маргарита Младе-
нова, които разказаха за рабо-
тата си с Радичков.
Гости на празника в Беркови-

ца бяха синът на Йордан Радич-
ков - Димитър Радичков. Писате-
лят е роден в близкото до Бер-
ковица село Калиманица, което
днес не съществува.ççççç

афганистански произход
Курбани с филма "Берлин
Александърплац" по
едноименната книга от
20-и век, която е вдъхно-
вила Райнер Фасбиндер.
Прожекциите продължа-
ват. Има и още един
конкурс за късометражни
филми. А финала на
първи ноември ще сложи
култовият филм на Дей-
вид Линч "Диво сърце".

Португалската галаве-
чер e с премиера на 29
октомври на  "Годината
на смъртта на Рикарду
Рейш" на реж. Жоао
Ботелю по случай 10-ата
годишнина от смъртта на
Нобеловия лауреат Жозе
Сарамаго. Изкусителен

Сцена от унгарския филм "Пилат"

кинематографски разказ
за изкуството, истината,
любовта. Унгарска гала-

вечер с премиера на
филма "Пилат" e на 28
октомври.ççççç

За първи път проектът
"Песни на победата" се
състоял преди 5 години в
Москва на хълма Поклон-
ная, където събра рекорд-
ните 150 хиляди души .

проекта. "Дневна красави-
ца" на Луис Бунюел позво-
лява тя да разкрие огром-
ния си актьорски потенци-
ал. Деньов играе отегчена
буржоазна съпруга. Обра-
зът й носи специфична
свенливост и в музикалния
филм "Чадърите на Шербур"
(1964). Успехът й идва бър-
зо, Тя играе романтична де-
войка, влюбена в млад вой-
ник, но обречена на нещас-
тен брак с друг.  В края на
60-те тя завършва този си-
лен цикъл от роли с филма
на Франсоа Трюфо "Сире-
ната от Мисисипи" и "Трис-
тана", отново на испанския
режисьор Луис Бунюел.ççççç

През 2017 г. хорът пее
"Песни за победата" в Бер-
лин на централния площад,
пред 20 хиляди зрители и
8 милиона гледания в ин-
тернет.

Концертът на хор "Ту-
рецки" при Паметника на
Альоша в Пловдив ще бъ-
де с максимален капаци-
тет от 1000 зрители.

Концертът е безплатен.ççççç

Джаред Лето ще се
върне към ролята на
Жокера в новата
версия на "Лига на
справедливостта",
режисьор Зак Снай-
дер. Сега Лето ще се
присъедини към Бен
Афлек, Рей Фишър и
Амбър Хърд в новия
филм. Премиерата
на новата творба в
четири епизода е
през 2021 г.


