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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Èíñòèòóò „ÐÅÃÎ“: Èçáîðè
â ÑÀÙ íà âñÿêà öåíà
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Èíñòèòóò „ÐÅÃÎ“: Èçáîðè
â ÑÀÙ íà âñÿêà öåíà

Åâãåíèé Ïðèìàêîâ - ñòðàòåãúò,
äèïëîìàòúò, ó÷èòåëÿò

Проф. Светлана ШаренковаПроф. Светлана ШаренковаПроф. Светлана ШаренковаПроф. Светлана ШаренковаПроф. Светлана Шаренкова

днес

Âòîðî çàòâàðÿíå

Ñòîé÷î Ìëàäåíîâ:

Îò 2 ãîäèíè
íå ñúì ãîâîðèë
ñ øåô íà ÖÑÊÀ

ÑÏÎÐÒ

Ïðîó÷âàíå:
Áàéäúí âîäè

ñ 11% ïðåä
Òðúìï

ÑÂßÒ

Кандидатът на демократите на прези-
дентските избори в САЩ Джо Байдън
води с 11% пред президента Доналд
Тръмп. Това показват резултатите от
проучване на общественото мнение в
цялата страна, представени вчера от
телевизия Си Ен Би Си, пише Епицен-
тър. 51% от участниците в анкетата
подкрепят Байдън, а 40% - Тръмп.
През последните дни кандидатът на
демократите е увеличил подкрепата си
сред жените и възрастните избиратели
- две ключови групи.

кономиката на България няма да издър-
жи на второ затваряне в рамките на
една и съща година, алармира Българс-
ката стопанска камара (БСК). Тя насто-
ява за въвеждането на регулярен двусед-
мичен период, в края на който да се
прави преоценка на мерките за ограни-
чаване на пандемията, за да се прецени
тяхната ефективност и въздействие.
Камарата алармира, че бизнесът и
работещите ще бъдат поставени в много
тежка ситуация при евентуално второ

Стойчо Младенов написа обръщение
към феновете на ЦСКА на своя сайт, в
което казва, че от 2 години не е
разговарял с нито един шеф на
"червените". Повод за това са появи-
лите се новини по негов адрес, след
като се заговори, че той е вариант за
треньорския пост на ЦСКА. Една от тях
гласи, че шефовете на клуба са
потърсили Младенов, за да се завърне
на "Армията". Стойчо обаче поискал
много висока неустойка и това прова-
лило сделката.

убива бизнеса
Èçòè÷à ìîðàòîðèóìúò âúðõó êðåäèòèòå íà ìíîãî ôèðìè,
à òîâà ãè ïîñòàâÿ â òåæêà ñèòóàöèÿ, àëàðìèðàò îò ÁÑÊ
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Ìåðêèòå ñðåùó
COVID-19 - õàîñ,
ñòðàõ, ñóìàòîõà

мерките има един
хаос - първо
разпускаме -
нещата вървят уж

добре, после пак затяга-
ме. Институциите си
противоречат - едните
казват едно, другите
друго, решенията се
променят в крачка.
Затова не може да се
създаде стройна органи-
зация.

Сега например всички
студенти преминават на
дистанционно обучение,
не се прави разлика
между специалностите.
Как например ще се
обучават студентите по
медицина или зъболека-
рите.

Има нещо нередно в
оповестения случай
новозаразени с коронави-
рус. Лабораториите, които
правят PCR тестове,
са 60.

Как тогава станаха
11 000 теста за дено-
нощие, пита проф.
Гайдарски. Нещо не
съвпада при данните.

Хората са достатъчно
разумни, почти всички си
слагат маски.  95% от
българите разбират
опасността и се предпаз-
ват. Маските са ефек-
тивни, но не и тези,
които се носят по цяла
седмица. Някои ги
приемат като аксесоар
към облеклото, тогава
няма смисъл.

Ситуацията в българс-
ките болници е критична,
защото нямаме достатъч-
но подготвени специалис-
ти в областта на вирусо-
логията. Суматохата,
която се създава, плаши
хората. Плаши дори
лекарите и сестрите, вече
няма желаещи, които да
работят. Затова се
получават тези аномалии.

А намесата на много
политически и финансови
интереси пречи на
успешното справяне с
коронакризата.

Проф. Радослав
ГАЙДАРСКИ

Водещ български хирург,
бивш министър на здравеопаз-
ването, член на ИБ на НС на
БСП

От участието му в
Би Ти Ви, заглавието е
на ЗЕМЯ< 13

затваряне, включително заради изтича-
нето на мораториума върху плащането
на банковите кредити за много фирми,
а също и заради невъзможността безра-
ботните повторно да ползват адекватно
обезщетение от НОИ. Ограничителните
мерки следва да са обвързани и със
съответните икономически и социални
мерки, настояват още от БСК. Тя при-
помня, че правителството трябва да
мисли както за здравето на хората, така
и за икономиката. < 5

"Няма нужда от вди-
гане на данъци, когато
можеш, ограничавайки
корупцията, от тези 10
милиарда да финанси-
раш другите системи",
обясни пред Би Ти Ви
лидерката на БСП Кор-
нелия Нинова. Тя ак-
центира, че кризата до-
каза нашата последова-
телна позиция - държа-
вата трябва да има клю-
чова роля в секторите
здравеопазване, обра-
зование и борба с ко-
рупцията". Нинова до-
пълни: "Предлаганият
от ГЕРБ бюджет краде
от бъдещето и обрича
поне няколко поколе-
ния. Наистина влиза-
ме в дългова спирал. 10
милиарда дефицит до
края на тази и за след-
ващата година и бли-
зо 40 милиарда дълг,
натрупан от правител-
ството на Борисов, кой-
то трябва да се връща
по някакъв начин. Бю-
джетът е прокризисен,
той ще задълбочи кри-
зата във всички посо-
ки", категорична е
Нинова.

Êîðíåëèÿ ÍèíîâàÊîðíåëèÿ Íèíîâà

ÃÅÐÁ êðàäå
áúäåùåòî íè
Íå âäèãàíå íà äàíúöèòå,
à áîðáà ñ êîðóïöèÿòà
ùå ôèíàíñèðà ñîöèàëíàòà
ïîëèòèêà, êàòåãîðè÷íà å
ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ
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Велико Търново. Ученици от
ОУ "Св. Патриарх Евтимий"

реализираха проект
"От употребявани неща деца

създават красота",
като оцветиха автомобилни

гуми и засадиха цветя
в тях в пространството

до своето училище.

ÈÈ

Снимка Пресфото БТА
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Ïàê èìàìå ðåêîðä íà çàðàçåíè
ñ êîðîíàâèðóñ ó íàñ

Председателят на Граж-
данската платформа "Изпра-
ви се.БГ" Мая Манолова по-
каза във видео на живо във
Фейсбук трафопост в благо-
евградското село Бело по-
ле, на чийто адрес са регис-
трирани 600 фалшиви изби-
ратели, съобщи Топновини.бг.
С тях избирателите в селото
ще бъдат 8874, при положе-
ние че жителите на Бело по-
ле са около 600 души, обяс-
ни Манолова. Тя подчерта, че
в единствената секция в се-
ло Бело поле, където е тра-
фопостът, на местните избо-

Ìàíîëîâà ïîêàçà òðàôîïîñò ñ 600 ôàëøèâè ðåãèñòðèðàíè èçáèðàòåëè

Ñúñ çàïîâåä íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð îò äíåñ - 29 îêòîìâðè, äî 12 íîåìâðè
â ñòðàíàòà ñå âúâåæäàò äîïúëíèòåëíè ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè

Не изключваме
създаването на полеви
болници
Трудно е да се прогнозира как ще
се развие пандемията у нас, тъй
като около болестта все още има
неизвестни. Не изключваме
възможността за създаване на
полеви болници. За тях обаче
трябва да намерим лекари, сестри
и санитари. Те в момента са
недостатъчно,  обяви здравният
министър проф. Костадин Ангелов
в ефира на "Нова телевизия". Той
посочи, че вниманието и усилията
на властите сега са насочени към
лечебните заведения и се работи
по тяхното преструктуриране.

Ново удължаване на
валидността на
документите за
самоличност
С промени в Закона за мерките
по време на извънредното
положение депутатите от правната
парламентарна комисия гласуваха
за поредното удължаване на
срока на валидност на документи-
те за самоличност, съобщи БНР.
По предложение на ГЕРБ се дава
нов шестмесечен гратисен период
за  лични карти, шофьорски
книжки и международни паспорти,
чиято валидност изтича до края на
годината. Според вносителите  по
този начин ще се избегне
струпването на хора пред
гишетата на МВР в условията на
пандемия от коронавирус.
Промяната беше подкрепена от
всички депутати от правната
комисия. Предстои гласуването й
и в пленарната зала.

Йорданка Фандъкова:
Засега няма да
затваряме детските
градини
Към момента детски градини в
София няма да се затварят,
обяви столичният кмет Йорданка
Фандъкова пред БТВ. По думите
й по-нататъшните мерки ще се
оценяват спрямо ситуацията и
броя на заразените. Никоя
система не може да издържи,
ако хората си останат у дома,
каза още столичният кмет и
изрази надежда, че всички
граждани ще се включат активно
в спазването на мерките. Според
нея не се налагат допълнителни
мерки, извън разписаните от
здравния министър. Преминава-
нето към дистанционно обучение
трябва да се случи внимателно.
В детските градини това е
изключително неудобство за
родителите, но ще реагираме
спрямо ситуацията, отбеляза
Фандъкова. В трите многопро-
филни градски болници леглата,
отделени за болни, са запълне-
ни, а във Втора градска болница
е открито допълнително отделе-
ние за прием на заразени с
COVID, обобщи Йорданка
Фандъкова.

Óïðàâëÿâàùèòå âúâåäîõà çàòâîð çà íåëåãàëåí ïðåâîç íà ïúòíèöè ïðåç äðóã çàêîí
Който извърши обществен пре-

воз на пътници без разрешение,
регистрация или лиценз, които се
изискват по нормативен акт или
акт на Европейския съюз, се на-
казва с лишаване от свобода от
две до пет години, като моторно-
то превозно средство, послужи-
ло за извършване на деянието,
се отнема в полза на държавата,
независимо чия собственост е. Та-

Манолова призова кмета
на Бело поле от ВМРО, об-
ластния управител от ГЕРБ
и кмета на Благоевград, не-
зависим, но подкрепен от
БСП, да почистят списъка с
мъртви души. Благоевградс-
ка община води по мъртви
души - вместо реалните око-
ло 70 хил. души, които живе-
ят тук, по списъците са 115
хил. души. В областта е ма-
сова практика вписване в
списъците на граждани от
Северна Македония. Същи-
те практики има в Рилци,
Бистрица, Кюстендилско и в

:
Íàêðàòêî

София, каза още Манолова
и допълни, че по данни на
експерти има над 1,2 млн.
мъртви души в избирателни-
те списъци. Жител на Бело
поле обясни, че това обус-
лавя успеха на кметския вот
и евентуално на парламен-
тарния. Необходима е абсо-
лютна дерегистрация, кате-
горичен бе той.

За ГЕРБ мъртвите души са
добре, защото могат да бъ-
дат "активирани" за избори-
те, каза още Манолова, ци-
тирана от пресцентъра на
движението. ççççç

зи промяна в Наказателния ко-
декс беше приета от мнозинст-
вото в парламента. Промяната бе-
ше направена през друг законоп-
роект, което вече е традиция в
този парламент. В случая промя-
ната беше направена през пре-
ходните и заключителните разпо-
редби на гласуваните промени в
Кодекса на търговското корабоп-
лаване. Текстовете бяха предла-

така и не се стигна заради съп-
ротивата да се инкриминира т.
нар. споделено пътуване.

След спорове в пленарната за-
ла промяната вече е факт, а тя
предвижда и завишено наказание
за случаите, в които нарушението
е извършено от двама или повече
души, сговорили се предварител-
но. Ако се използва и подправен
документ или документ с невярно

Втори пореден ден с
рекордни нива на заразени
с коронавирус в страната.
От днес влизат в сила по-
строги мерки - учениците в
гимназиалния курс и студен-
тите минават на дистанци-
онно обучение, спортните
състезания на закрито ще
са без публика, а театрите
ще работят при 30% капаци-
тет. Много болници имат
нужда от помощ, търсят се
доброволци. Ако мерките
продължат, ще има фалити
и безработни - алармират
от Асоциацията на заведе-
нията в България.

В следващите две сед-
мици противоепидемичните
мерки няма да бъдат
променяни, заяви здравни-
ят министър проф. Коста-
дин Ангелов в предаването
пред БНТ. Със заповед на
здравния министър от днес
- 29 октомври, до 12 ноемв-
ри в страната се въвеждат
допълнителни противоепи-
демични мерки. Преустано-
вяват се присъствените
учебни занятия за ученици-
те в гимназиален етап на
образование;

Преустановява се при-
съственият учебен процес
във висшите учебни заведе-
ния;

Преустановяват се
груповите извънкласни
дейности и занимания в
присъствена среда, присъс-
твените занятия в езикови
центрове, образователни
центрове, занимални и
други, организирани от
юридически и физически
лица. Изключение се
допуска за дейностите по
интереси и занималните за
ученици в начален и про-

гимназиален етап на обра-
зование;

Преустановяват се
присъствените занимания в
центровете за подкрепа на
личностното развитие;

Провеждането на конг-
ресно-конферентни мероп-
риятия, семинари, изложе-
ния и други обществени
мероприятия в присъствена
форма се допуска при
участие на не повече от 30
души;

Допуска се провеждане-
то на културни и развлека-
телни мероприятия (театри,
кина, сценични прояви,
концерти, занятия от танцо-
вото, творческото и музи-
кално изкуство) при заетост
на местата до 30 %;

Колективните и индиви-
дуални спортни мероприя-
тия с тренировъчен и
състезателен характер на
закрито и открито се
провеждат без публика.
Изключение се допуска за
международния турнир по
тенис Sofia Open 2020, като
настаняването на зрителите
е най-малко през две
седалки;

Преустановяват се
посещенията в дискотеки,
пиано-барове, нощен
барове, клубове и нощни
заведения за развлечения
на закрито.

Заведенията за хранене
и развлечения (ресторанти,
заведения за бързо обс-
лужване, питейни заведе-
ния, кафе-сладкарници и
барове, с изключение на
нощните заведения) трябва
да осигурят дистанция от
1,5 м между облегалките на
най-близко разположените
столове от две съседни

маси. Не се допускат
повече от 6 души на маса.

Собствениците и управи-
тели на обекти с обществе-
но предназначение, търгов-
ски, административни и
други обекти, предоставящи
услуги на гражданите,
трябва да създадат органи-
зация така, че да не се
допуска повече от 1 човек
на 3 кв. м в съответния
обект.

Преустановява се орга-
низирането на екскурзии и
групови посещения на
туристически обекти;

На всички пазари,
тържища и базари на
открито и закрито се
създава организация за
еднопосочно движение и
осигуряване на дистанция
от 1,5 м между посетители-
те. Работещите и посетите-
лите са длъжни да носят
защитна маска за лице;

Със същата заповед се
посочва, че преустановява-
нето на плановия прием в
областите в червената и
оранжева зона не се
отнася и за дейностите по
рехабилитация, продължи-
телно лечение и психиат-
рична помощ.

Все по-утежнена изглеж-
да ситуацията с развитието
на епидемията - и в столи-
цата, и в страната. Минахме
2500 случая за денонощие и
тенденцията е нагоре.
Процентът на положителни-
те проби е почти 23%. Над
2200 са настанените в
болница в страната - трябва
да отбележим, че вече
внимателно се преценява
кой може да бъде приет -
останалите се лекуват
вкъщи. В интензивно отде-

ление са 145. В столицата
минахме 1000 заразени за
денонощие. Висок е броят
на починалите - 25. Заразе-
ните лекари за 24 часа са
72-ма - най-много от начало-
то на епидемията. По-
строгите мерки не са
закъснели, дори отстрани
да изглежда така, коменти-
ра министър Ангелов.

Мерките, които наложих-
ме преди ден, са резултат
на вслушване в мнението
на всички професионалис-
ти, които са отговорни за
вземането на това реше-
ние. Очакваме те да дадат
резултат, такъв какъвто
всички искаме да има,
заяви той. При промяна на
ситуацията мерките все пак
могат да бъдат ревизирани.
Здравната система като
брой легла, като апаратура,
като медикаменти е подгот-
вена. Тази система обаче
няма да издържи на натис-
ка, ако той продължава да
се увеличава, предупреди
проф. Ангелов. Изключи-
телно остър е недостигът
на медицински сестри,
напомни председателят на
Асоциацията на професио-
налистите по здравни
грижи. За да има кой да
работи, тя настоява за
стартова заплата за сест-
рите в размер на поне три
минимални заплати. Тряб-
ваше заплатите да бъдат
драстично вдигнати, като
израз на отношението на
държавата към нашата
професия, категорична е
Милка Василева - предсе-
дател на Българската
асоциация на професиона-
листите по здравни гри-
жи. ççççç

съдържание, наказанието скача от
пет до десет години затвор, глоба
до петнадесет хиляди лева, както
и конфискация на имуществото. От
опозицията остро възразиха сре-
щу начина на извършване на про-
мените - чрез преходните и зак-
лючителни разпоредби на друг за-
конопроект и определиха това ка-
то "поредното законодателното
безсилие на това мнозинство. ççççç

ри е имало записани 574 из-
биратели с настоящ адрес,
а за парламентарните избо-
ри ще са 8874 души с посто-
янен адрес.

гани на няколко пъти от управля-
ващите, но до тяхното приемане
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Áåç âäèãàíå íà äàíúöè!
Îãðàíè÷àâàéêè êîðóïöèÿòà, ùå
ôèíàíñèðàìå äðóãèòå ñèñòåìè

"Важно e да се увеличи
финансирането в приори-
тетните области, но още е
по-важно е как се прави и
с каква цел. Този бюджет
краде от бъдещето и обри-
ча поне няколко поколения.
Наистина влизаме в дълго-
ва спирал. 10 милиарда де-
фицит до края на тази и за
следващата година, и бли-
зо 40 милиарда дълг, нат-
рупан от правителството на
Борисов, който трябва да
се връща по някакъв на-
чин." Това заяви председа-
телят на БСП Корнелия Ни-
нова пред БТВ. По мнени-
ето й определението на уп-
равляващите, които нари-
чат бюджета "антикризи-
сен" изобщо не отговаря на
истината.

„Бюджетът е прокри-
зисен, той ще задълбочи
кризата във всички
посоки“, категорична е
Нинова.

По повод социалните
плащания, тя коментира: "По
начина, по който ги правят,
категорично са предизбор-
ни. Борисов си купува - вся-
ко левче - глас. 50 лева за
всеки пенсионер - много ху-
баво, но до март. Кризата
до март няма да свърши.
През март са изборите. Ня-
ма мисъл за увеличение на
доходите и грижа за хората
в тази криза - има грижа

Êðèçàòà äîêàçà íàøàòà ïîñëåäîâàòåëíà ïîçèöèÿ - äúðæàâàòà ñ êëþ÷îâà ðîëÿ
â çäðàâåîïàçâàíåòî, îáðàçîâàíèåòî, åêîëîãèÿòà è ñ ïðîçðà÷íî óïðàâëåíèå
как той да си осигури спо-
койствие до март.

"По отношение на детс-
ките надбавки. Докога? Са-
мо за една година. Защо са-
мо за една година? Така ли
ще преборим демографска-
та катастрофа. Една година,
защото догодина са избори-
те - и парламентарни и пре-
зидентски", констатира
председателят на левицата.

"Това е предизборен бю-
джет, с грижа единствено
как да оцелее премиерът и
правителството.

Купуване на гласове, без
никаква грижа за хората
и за икономиката.

В бюджета има само 300
милиона за икономика. Ако
нещо ще ни изведе от кри-
зата, това е производство-
то и икономиката", посочи
Нинова. По думите й мяр-
ката "60/40" не е ефективна
- фирмите казват, че канди-
датстват за нея и за да по-
лучат помощ, им правят ре-
визия 10 години назад.
"Страшен натиск, бюрокра-
ция, бухалка върху бизнеса
е тази мярка", смята още тя.

По темата за здраве-
опазването, Нинова изтък-
на: 10 години управление на
Борисов - постоянно увели-
чение на средствата за
здравеопазване. Дайте да
видим дали е постигната
целта - да има достъпно
здравеопазване, да няма бе-
зумни доплащания, да има
лекари, екипи, медицински
персонал. Колко болници в
този период - общински,
малки - бяха затворени? На-
мали се достъпът до здра-
веопазването. Виждате ка-
къв е гладът за кадри - не-
що направи ли се? Има ре-
шение на този въпрос. От
години го предлагаме и те
го отхвърлят."

По думите й увеличение-
то на средствата трябва да

върви с няколко стъпки:
- Болниците да не са тър-

говски дружества - защото
заплатите няма да зависят
от печалбите на болниците,
както е в момента;

- Заплащането на меди-
ците да не зависи от печал-
бата, а да има държавна на-
редба, която да определя ба-
зова заплата. Над нея - бол-
ници с печалба да дават до-
бавки. "Лекарите и медицин-
ският персонал да са сигур-
ни, че държавата им гаран-
тира базова заплата", пояс-
ни Нинова.

- Да се намали ДДС на
лекарства: "Всички ползва-
ме лекарства. Лекарствата
е единствената стока, при
която е гарантирано, че ако
намалее ДДС, пада цената",
коментира лидерът на БСП.

Нинова изтъкна, че

европейските институ-
ции са посочили, че в
 криза падат ограничени-
ята за държавна помощ.

"Тази криза доказа наша
стара позиция - държавата
трябва да има ключова ро-
ля в секторите образование,
здравеопазване, инфраст-
руктура. Цял свят се връща
към това. Този неолибера-
лен модел, с пълната сво-
бода на пазара, доказа, че
не работи.

По повод темата образо-
вание, Корнелия Нинова по-
сочи, че е било правилно да
се увеличат заплатите на
учителите. "Качеството на
образование променя ли
се? Увеличават се функцио-
нално неграмотните деца",
каза тя.

"Страшното, което чува-
ме от авторитетни междуна-
родни институции е, че ако
продължаваме така, както е
започнал Борисов, всяка го-
дина ще ни трябват между
3,5 и 7 милиарда лева нов
заем, за да поддържаме

системите. Ние казваме дру-
го - крадете 10 милиарда ле-
ва годишно през корупци-
онни схеми. Няма нужда от
вдигане на данъци, когато
можеш, ограничавайки ко-
рупцията, от тези 10 мили-
арда да финансираш други-
те системи", обясни Нино-
ва. Тя акцентира, че леви-
цата настоява за семейно
подоходно облагане. "През
този бюджет никой от тези
въпроси не се решава", ка-
тегорична е Нинова.

По повод мерките на
правителството за справя-
не с кризата около корона-
вируса, тя коментира: "Такъв
хаос и безотговорност ки-
пят в момента, че вместо да
помогнат на кризата, те я
задълбочават. Онзи ден из-
лиза здравният министър и
казва: "ще носите маски на
открито". След половин час
излиза премиерът - виждай-
ки, че започва политическо
напрежение, и казва: "Ще ги
носите на открито, но само
ако има много хора". Глав-
ният здравен инспектор ка-
за, че ще се промени запо-
ведта за карантината и за
някои хора тя няма да се
отнася. Първият въпрос е от-
къде-накъде? Всички сме
равни. След два часа изли-
за здравният министър и
казва, че няма да се про-
меня заповедта за каранти-
ната.

Нямат никаква идея как
да овладеят кризата,
избягаха от отговорност,
прехвърлят отговорността
на кметовете - кога да зат-
варят заведенията; на ди-
ректорите - кога да затва-
рят училищата. Сменят си
заповедите по три пъти.
Нямат плана, за който нас-
тояваме. Настояваме да
въведат в действие Наци-
оналния план за действие
при грипна пандемия, кой-
то гарантира ред, предви-

В позиция на социалисти-
те се казва: "От ПГ на "БСП
за България" заявяваме ка-
тегоричната си подкрепа към
протестиращите против про-
мените в Кодекса на труда
под надслов "Кодекс на тру-
да или Кодекс на роба" и тех-
ните справедливи искания.
Казваме "Не!" на извънред-
ния труд и сумираното работ-
но време.

Чрез промените в Кодек-
са на труда управляващите
се опитват да облекчат ре-
жима на въвеждане на из-
вънреден труд и да удължат
срока на сумарното изчис-
ляване на работното време
при въведен режим на из-
вънреден труд. Това го пра-

ÁÑÏ: Ïðîìåíèòå â Êîäåêñà íà òðóäà ñà â óùúðá íà áúëãàðñêèÿ ðàáîòíèê
тивата - без възможности за
заобикалянето им.

Тези промени трябва да
са консенсусни, балансира-
щи и не ощетяващи, а запаз-
ващи интересите, правата и
придобивките на всяка от
страните в трудовия процес.

По-рано днес депутатите
от ПГ на "БСП за България"
Виолета Желева и Георги
Свиленски се включиха в
протеста на синдикатите, кой-
то е под надслов "Кодекс на
труда или Кодекс на роба".
Пред медии Желева комен-
тира: "Извънредният труд е
вреден и не трябва да допус-
каме увеличението му на 300
часа. Нашата позиция на ПГ
на "БСП за България" я изра-

димост и отговорност."
По повод евентуално

напрежение между нея и
президента, Нинова комен-
тира: Отношенията с прези-
дента винаги са били прин-
ципни. Първо - още от пър-
вия ден откакто е президент,
БСП не се меси в работата
му. Тя е негова отговорност.
Там, където имаме съвпаде-
ния - винаги категорично
сме го заявявали. Там, къ-
дето сме имали противоре-
чия - аз съм ги изразявала.
Когато напуснахме парла-
мента, президентът призо-
ва да се върнем в парла-
мента. Тогава казах, че тези
неща си ги решаваме в пар-
тията и призовах да не се
меси в партийните ни въп-
роси. Не разбирам мотива
за отстраняването на Кало-
ян Методиев, ако той е при-
съствието му на тържество
на лидера на БСП. Твърде
рано е да се каже дали Ра-
дев ще бъде подкрепен за
втори мандат  - има една
година, партията ще каже.
Имаме процедури и устав,
срокове, номинации. БСП е
дисциплинирана партия".

"Днес в парламента се
гласува закон за избор на
нашите прокурори в Евро-
пейската прокуратура. Пос-
тавяме този въпрос вече
две години. Обръщам се
към хората, които протес-
тират, защото днес не ги
виждам, в този ключов мо-
мент. Реши се прокурори-
те, които България ще изп-
рати в Европейската про-
куратура, да се избират без
критерии и изисквания за
стаж, ще бъдат избирани
единствено от прокурорска-
та колегия на ВСС. Отво-
рете очите си, хора, ако ще
се борим с корупцията. На-
ли това е каузата на про-
теста - борбата с корупци-
ята. Единствени днес в пар-
ламента гласувахме против
това", заяви Нинова. ç

Êîðíåëèÿ
Íèíîâà:

вят под прикритието на тран-
спониране на Директива
2003/88/ЕО на ЕС. Тези про-
мени не се приемат и от ПГ
на "БСП за България", защо-
то някои от тях са в явен
ущърб на работниците и слу-
жителите.

От "БСП за България" сме

направили предложение
между първо и второ четене
да отпаднат всякакви въз-
можности за въвеждане на
повече часове извънреден
труд и сроковете при сумар-
ното работно време да ос-
танат точно такива, каквито
са регламентирани в дирек-

зихме категорично и ясно на
комисия, че сме против тези
промени. Българският работ-
ник е достатъчно демотиви-
ран от ниското заплащане и
лошите условия на труд. За-
това и близо 2 млн. българи
вече работят зад граница. С
тези промени управляващи-
те  прехвърлят още повече
тежест на плещите на бъл-
гарския работник. С допус-
кане на двойно повече извън-
реден труд и удължаване на
допустимия период за изчис-
ляване на допълнителното ра-
ботно време, българските
граждани ще полагат труд
при условия, които няма как
да доведат до по-голяма про-
изводителност." ç
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Àãðîìèíèñòåðñòâîòî òðÿáâàøå äà ñòèìóëèðà ñòîïàíèòå ïîä 40 ãîäèíè
ñ îòäàâàíå íà äúðæàâíè çåìè ñ ïðåôåðåíöèÿ

"Земеделски стопани
до 40 години ще могат да
кандидатстват за свобод-
ни земеделски земи от
ДПФ (Държавен поземлен
фонд). Това предвижда
новият Закон за земедел-
ските земи, публикуван за
обществено обсъждане" -
съобщението е на Минис-
терството на земеделието
от 5 ноември 2019 г. Какво
обаче се случи за тази
почти една година, питат
фермери. Сред тези
млади фермери, които
имат интерес от една
такава нормативна промя-
на, е и зеленчукопроизво-
дител от Добричко. Сега
той е на 35 години, но се
опасява, че докато се
вземе такова решение,
вече няма да е чак толко-
ва "млад", пише Екатерина
Арсенова от Агри.БГ. "Да
стимулираме земеделието
чрез отдаване на държав-
ни земи с преференция за
стопани под 40 години -

Âëàñòòà èçëúãà ìëàäèòå ôåðìåðè

"влизането в сила на
ОСП"? След 2020 г., когато
ще сме в двугодишен
преходен период и ще
важат старите правила,
или след 2023 г., когато
наистина заработи новата
аграрна политика и то в
случай, че ЕП, ЕК и
Съветът на министрите се
разберат за нейния окон-
чателен облик. Освен това
Законът за земята се
работи вече няколко
години и все не стига до
никъде. Преди време
министър Десислава
Танева коментира, че
работата по проектодоку-
мента е замразена заради
отпор от страна на асоци-
ация на собствениците на
земеделски земи. Дали
някога ще се стигне до
компромисен вариант
между собственици,
ползватели и държавата,
и колко "млади" ще са
сегашните млади ферме-
ри, кой ли знае… ç

Пазарът на яйца в Запад-
на Европа се свива, научи
Агрозона. "Първите призна-
ци на смущение на пазара
бяха още в началото на сеп-
тември", коментира Иван Ан-
гелов, най-големия произво-
дител на яйца от свободно
отглеждани кокошки в стра-
ната. След приключване на
летния сезон и в началото
на учебната година се усе-
щат първите откази или не-
търсене на яйца. Фабрики,
с които досега са работили
българските производители
са започнали да отказват
доставки. Втората по-сери-
озна вълна на свиване на
пазара е през октомври. "Го-
ляма част от предприятията
имат трудности с реализа-
цията на готовата продукция

След заседание на Уп-
равителният съвет на Дър-
жавен фонд "Земеделие" бе
утвърдено стопаните в об-
ластите Бургас, Варна,
Добрич, Сливен, Силистра,
Шумен, Ямбол да получат
финансов ресурс в размер
на 13,4 млн. лева по de
minimis за компенсиране
на щетите от сушата през
2020 г. В областите, в кои-
то ще бъдат подпомогнати
земеделските производите-
ли има спад от над 30 %
при реколтата от пшеница,
царевица за зърно или фу-
ражни култури. Размерът
на подпомагането ще се

На заседание на Ловния съ-
вет към Изпълнителната аген-
ция по горите, което се про-
веде на 27 октомври, стана яс-
но, че спорният законопроект
за изменение на ЗЛОД се от-
тегля и ще бъде върнат на ра-
ботна група. Това съобщиха от
НЛРС - "Съюз на ловците и ри-
боловците в България". До взе-
мането на това решение се
стигна, след като част от пред-
ложените промени предизви-
каха общественото недоволс-
тво, което беше изразено във
входиране на над 1500 стано-
вища от граждани и организа-
ции, които се обединиха про-
тив части от текстовете.

Становището на Съюза на
ловците и риболовците в Бъл-
гария беше защитено на съве-
та от председателя инж. Васил
Василев. В становището кате-
горично е разписано, че  с раз-
решаването на използването
на забранени методи и средс-
тва за ловуване (примки, жи-
ви животни, използвани като
примамка, приспособления за
осветяване на целта, приспо-
собления за прицел за нощна
стрелба, съдържащи електро-
нен преобразувател или уве-
личител на образа, електричес-
ки уреди, способни да убиват
или зашеметяват, експлозиви,
капани, отрова или стръв с от-
рова или упойващи вещества)
се нарушават  "Конвенцията за
опазване на дивата европейс-
ка флора и фауна и природни-
те местообитания", както и Ди-
ректива 92/43/ЕИО на Съвета
за опазване на естествените
местообитания и на дивата
флора и фауна от 21 май 1992
година. В изразената позиция
Съюзът се обяви и против
включването на армия и поли-
ция  в борбата с Африканска-
та чума по свинете, заради ви-
соката опасност от инциденти
при допускането на неподгот-
вени хора да ловуват", комен-
тират от НЛРС.

На Ловния съвет е обсъде-
но и състоянието на попула-
цията на дива свиня в Бълга-
рия. От изнесените данни ста-
ва ясно, че в по-голямата част
на страната популацията на ди-
вата свиня е намаляла драс-
тично. Цифрите показват гъс-
тота от 0,1 животни на 100 хек-
тара, което е значително на-
маление на броя животни в зо-
ните, засегнати от АЧС. Изклю-
чение правят само Югозапад-
ната част на страната и Рило-
Родопския масив, където забо-
ляването все още не се е раз-
пространило повсеместно.На
съвета е взето решение да не
се увеличават цените на раз-
решителните за ловуване.
Вноската за стопанисване на
дивеча също остава непроме-
нена, като остават и намале-
нията за пенсионерите и ин-
валидите. ç

Ñïðÿõà Ïðîåêòà
çà èçïîëçâàíå íà
çàáðàíåíè ëîâíè
óðåäè â ãîðèòå

Ïàçàðúò íà ÿéöà â Çàïàäíà Åâðîïà
ñå ñâèâà, ÁÃ ïðîèçâîäèòåëèòå
íàìàëÿâàò èçíîñà

и започнаха сторниране на
заявки, откази на покупки
и през втората половина на
този месец има огромно
предлагане на яйца в Запад-
на Европа", уточнява Анге-
лов. В същото време обаче
купувачите са малко. Паза-
рът е много нестабилен, по-
добно на март, април и май.
Традиционно октомври, но-
ември и декември са силни
месеци за покупка на яйца
във връзка с подготовката
за зимните празници, но яв-
но в момента нещата се пре-
ориентират. "Голяма част от
нашите партньори казват, че
са намалили с 50%, 60% до
80% производството си", ка-
за още Ангелов.

На фона на ниските це-
ни от есента има и много

лошо покачване на цените
на суровините. Царевицата
от 270 лв./т с транспорта
на място през 2019 г. вече
е 320-330  лв./т, слънчогле-
довия шрот от 280 лв./тон,
на места достига 390-480
лв./т. При нерафинираното
олио картината е още по-

Çàðàäè ñóõîòî ëÿòî êîìïåíñèðàò ñòîïàíèòå â 7 îáëàñòè ñ 13,4 ìëí. ëåâà
която стопаните ще полу-
чат, е изчислена при еди-
нична ставка в размер на
20 лв./ха за всички култу-
ри. Общият размер на по-
мощта по схемата de
minimis, която един земе-
делски стопанин може да
получи е до левовата рав-
ностойност на 25 хил. ев-
ро за период от три пос-
ледователни данъчни годи-
ни. Предстои Министерст-
во на земеделието, храни-
те и горите съвместно с
Държавен фонд "Земеде-
лие" да изготвят указания
за предоставяне на по-
мощта. ç

тази идея много се прок-
ламираше, щеше да се
случва и сякаш всички
забравихме за нея",
коментира младият все
още фермер.

За да не остави неща-
та просто ей така да си
висят във въздуха, той
решава да попита лично
Десислава Танева на
нейния фейсбук профил.
От там той получава

следния отговор: "Проек-
тът на Закон за земеделс-
ките земи е в процес на
разработка и тази проце-
дура е предвидена в него.
След влизането в сила на
Общата селскостопанска
политика ще продължи
работата по този проект",
се казва в отговора на
земеделския министър.

Неизвестните обаче си
остават. Какво означава

зле и от 1230 лв./т в мо-
мента минава 2000 лева за
тон без ДДС.

Към момента няма дан-
ни за вдигане на цените на
яйцата в магазините и край-
ните клиенти няма да усе-
тят засега тези негативни
промени, уточни Ангелов. ç

определя въз основа на ин-
формацията за установени-
те в заявленията им пло-
щи по СЕПП, съобразно

проекта на специализира-
ния слой "Площи, допусти-
ми за подпомагане".

Финансовата подкрепа,
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Òâúðäå îïòèìèñòè÷åí å ñöåíàðèÿò íà ïðàâèòåëñòâîòî
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Îãðîìíèòå äåôèöèòè â Áþäæåò 2021
íè ïðàâÿò ðèñêîâà äúðæàâà

България ще бъде разглеждана
като все по-рискова държава на
международните пазари, тъй като
за тази и следващата година зало-
жените дефицити са огромни.
Сравнително консервативната
фискална политика, на която Бълга-
рия се наслаждаваше през послед-
ните години и която се оказа пред-
поставка за успешната емисия на
дълг тази година, в момента е
пречупена и всяка следваща еми-
сия ще има все по-високи изисква-
ния от международните пазари.
Това прогнозира в ефира на
Bloomberg TV Bulgaria в предаването
"Светът е бизнес" финансистът доц.
д-р Димитър Чобанов от Института
за икономика и политики към
Университета за национално и
световно стопанство.

Той заяви, че рисковете в Бю-
джет 2021 не са достатъчно добре
преценени. "Заложените дефицити
за 2020 и 2021 г. са действително
огромни, като на касова основа
тяхната обща сума възлиза на 9,8
млрд. лева", посочи финансистът.
"Увеличението на публичните раз-
ходи в социалния сектор е призна-
ние за неуспешно свършена рабо-
тата от страна на правителството,

което, изглежда, се стреми да
навакса липсите в сектора, без да
има ресурса да го направи", заяви
още той.

По думите на доц. Чобанов
"раздаването на пари в момента е
неоправдано, тъй като не е съгласу-
вано нито с доходите, нито с теку-
щото финансово състояние на
работещи и пенсионери". "Очаква
се да се излеят огромни суми пари,
които, вместо да стимулират пот-
реблението, прогнозирано да се
увеличи дори и от самото правител-
ство тази година, трябва да бъдат
насочени в други направления - в
стимулиране на частния сектор и
бизнес средата, които поемат най-
големия удар от кризата. Мярката
60/40 се оказа недостатъчна и
прогнозата на правителството, че
ще бъдат запазени 300 хиляди
работни места, е твърде оптимис-
тична", коментира финансистът.

Доц. Чобанов изрази тезата, че
мерките, заложени в проектобю-
джета за догодина, са по-скоро
свързани с предстоящите избори,
отколкото в борбата с коронакриза-
та и отраженията й върху българс-
ката икономика. "Твърде оптимисти-
чен е сценарият на правителството

Планирането на мерките и
дейностите за борба с бед-
ността не е достатъчно ефек-
тивно. Това е основното зак-
лючение от одитен доклад на
Сметната палата за ефектив-
ността на мерките за борба с
бедността за периода от 2015
до 2018 година. Напредъкът
при постигането на национал-
ната цел за намаляване на
бедността е ограничен, като
според последните статисти-
чески данни степента на ней-
ното постигане е едва 31,27
на сто. Това е особено види-
мо при намаляването на ра-

ботещите бедни, където има
значително нарастване спря-
мо базовата година, което ни
отдалечава почти двойно от
поставената цел. "Децата не
разполагат със собствени спо-
соби да излязат над прага на
бедност. Дори намаляването
на населението не може да до-
веде до намаляване на броя
на бедните деца, който към
2018 г. е само с 3000 по-мал-
ко в сравнение с базовата го-
дина. Това означава, че уси-
лията на държавата, насоче-
ни към факторите, поражда-
щи бедност сред децата, не
са ефективни. Намалението на
броя на живеещите в бедност
лица над 65 години е ограни-
чено и въпреки тежката де-
мографска криза и драстич-
ното намаляване на населе-
нието степента на постигане
на тази специфична подцел е
29,23 на сто. Значителен нап-
редък се отчита само при на-
малението на броя на безра-
ботните във възрастовия ин-
тервал 18-64 г., живеещи в
бедност, като се очаква спе-
цифичната подцел да бъде пос-
тигната", констатира Сметна-
та палата.

Основното заключение е,
че наличието на ограничен
напредък при постигането на
националната цел, задълбоча-
ващото се неравенство при
разпределението на доходи-
те, силно изразените регио-
нални различия в бедността,
изоставането и раздалечава-
нето спрямо нивата на бед-
ност в останалите държави в
ЕС, на фона на ниските нива
на безработица и икономи-
ческото развитие на страна-
та показва, че мерките за
борба с бедността не са дос-
татъчно ефективни и е необ-
ходимо цялостно преосмис-
ляне на механизмите на пла-
ниране, изпълнение, монито-
ринг и оценка на политиката
за борба с бедността и соци-
алното включване, така че да
се осигури подобряване ка-
чеството на живот на уязви-
мите групи и създаване на ус-
ловия за тяхната пълноценна
реализация. ç

Ñìåòíàòà ïàëàòà:

Âëàñòòà
ñå ïðîâàëè
â áîðáàòà ñ
áåäíîñòòà

Досега не бях чувал ня-
кой държавен бюджет по
света да е антипандемичен.
Това заяви пред БНР ико-
номистът проф. Боян Дуран-
кев по повод подготвяния
държавен бюджет за 2021
г. Той изтъкна, че вече са
минали 7 месеца от панде-
мията, но управляващите
пак са се оказали непод-
готвени. По думи на експер-
та този бюджет почива на
неточна диагностика на със-
тоянието на българската и
европейската икономика в
момента. Дуранкев заяви,

Икономиката на България
няма да издържи на второ
затваряне в рамките на ед-
на и съща година, алармира
Българската стопанска кама-
ра (БСК). Тя настоява за въ-
веждането на регулярен дву-
седмичен период, в края на
който да се прави преоцен-
ка на мерките за огранича-
ване на пандемията, за да
се прецени тяхната ефектив-
ност и въздействие. "Цялост-
ното затваряне на икономи-
ката през март и април т. г.
предизвика непозната досе-
га по своя произход и обх-
ват криза и породи необхо-
димостта от безпрецедентни
икономически и социални
мерки. И, докато в началото
на пандемията, водени от
незнанието и предпазливост-
та, непропорционално рест-
риктивните мерки бяха доня-

за спад на БВП от само 3%. Каби-
нетът направи тази прогноза отдав-
на, когато кризата настъпи и оттога-
ва тя не е променяна. За съжале-
ние обаче, трите процента не са
реалистични както за международ-
ните финансови институции, така и
за ЕЦБ", смята Димитър Чобанов.

Той е на мнение, че мерките,
които биха подобрили бизнес
средата в България, са най-вече
данъчни облекчения за фирмите,
разхлабване на регулациите за
чужди инвеститори и намаляване на
цените на енергийните ресурси.
Доц. Чобанов се надява, че българ-
ската икономика и публичните
финанси ще бъдат подготвени за
потенциално неблагоприятни разви-
тия покрай откриването на ваксина
в обозримо бъдеще - "проектобю-
джетът е по-скоро оптимистичен и
средносрочните, и дългосрочните
рискове не са достатъчно оценени",
категоричен е той. ç

Ïðîô. Áîÿí Äóðàíêåâ: Âúðõó áþäæåòà èìà òåæúê îòïå÷àòúê íà ïðåäèçáîðíàòà
êàìïàíèÿ íà óïðàâëÿâàùèòå îò ÃÅÐÁ è „Îáåäèíåíè ïàòðèîòè“

че му липсва бившият фи-
нансов министър Владислав
Горанов. Той щеше някои
мерки да ги прокара по-
твърдо и да спре това без-

разборно предизборно хар-
чене, категоричен бе ико-
номистът. По негови думи
и във времената на Тодор
Живков не е имало такова
харчене.

Според него ГЕРБ нео-
фициално работи по линия
на това да спечели избо-
рите, "включително чрез
преки, а не както друг път
чрез косвени насърчения в
деня на изборите". По думи
на проф. Дуранкев върху
бюджета има тежък отпеча-
тък на предизборната кам-
пания на управляващите от

ГЕРБ и "Обединени патрио-
ти". Той посочи, че винаги
досега се е правило така -
всички правителства преди
избори са отваряли хазна-
та. Икономистът обаче пре-
дупреди, че раздаването на
пари на калпак не е ефек-
тивно и "не побутва иконо-
миката", което е една от ос-
новните задачи в условия
на криза. Дуранкев прогно-
зира, че към края на 2022
година, ако пандемията е
победена дотогава, Бълга-
рия ще се върне към ниво-
то на 2019 година. ç

ÁÑÊ: Èêîíîìèêàòà íÿìà äà èçäúðæè âòîðî çàòâàðÿíå
ни ограничителни мерки; и то
такива, които са добре обос-
новани и пропорционални.

"Положителен пример в
тази посока са разработени-
те сценарии в сферата на об-
разованието при стартиране
на учебната година (брой за-
разени ученици и брой учи-
лища, преминали към дистан-
ционно обучение). Подобен
модел позволява максимал-
на степен на предвидимост
на действията на изпълнител-
ната власт и планиране на
бизнес процесите", изтъкват
от БСК. Ограничителните
мерки следва да са обвър-
зани и със съответните ико-
номически и социални мер-
ки, настояват още от БСК.
Тя припомня, че правителст-
вото трябва да мисли както
за здравето на хората, така
и за икономиката. ç

къде разбираеми, сега биз-
несът очаква премереност и
предвидимост, дори и в ус-
ловията на криза", посочва
камарата. Тя алармира, че
бизнесът и работещите ще
бъдат поставени в много теж-
ка ситуация при евентуално
второ затваряне, включител-
но заради изтичането на мо-
раториума върху плащането
на банковите кредити за мно-
го фирми, а също и заради
невъзможността безработни-
те повторно да ползват адек-
ватно обезщетение от НОИ.

"Обръщаме внимание, че
първоначалният срок на мо-
раториума върху кредитите
за редица компании изтича
на 31.12.2020 г. и се възобно-
вяват задълженията на пред-
приятията за тяхното обслуж-
ване. Последващо преуста-
новяване на дейността на

търговски обекти отново би
поставило въпроса за невъз-
можност за изплащане на на-
еми и други режийни разхо-
ди, ще доведе и до увелича-
ване на забавените плаща-
ния и междуфирмерната зад-
лъжнялост", посочва БСК.

Според камарата при но-
ви масови съкращения на слу-
жители социалният ефект ще
е още по-дълбок, имайки пред-
вид, че безработните лица,
придобили право на парично
обезщетение преди изтичане-
то на три години от предход-
но упражняване на това пра-
во, ще получават единствено
минималния размер на обез-
щетението за срок 4 месеца.
Камарата настоява  да се раз-
работи прогнозен модел, об-
вързан с обективни условия,
при настъпването на които мо-
гат да се прилагат определе-
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КООП новини

ОКТОМВРИ 2020

от Европа и света

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

 Главна дирекция "Международна дейност", ЦКС

� Националният кооперативен съвет обяви апел към свои-
те 27 000 членове и служители в кооперациите да отделят 5
% от месечното си възнаграждение в подкрепа усилията за
преодоляване на COVID-19.

КООП Лесото
� Министерството на развитието на малкия бизнес, коо-

перациите и маркетинга изрази признание към земеделските
кооперации за тяхната роля в разширяване производството
на местни храни в условията на пандемия COVID-19.

СЪСТОЯНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2020
В речта си, про-

изнесена на 16 сеп-
тември 2020, предсе-
дателят на Европейс-
ката комисия Урсула
фон дер Лайен пред-
стави визията за Ев-
ропа, която излиза
по-силна от пандеми-
ята, заредена с нови
сили и жизненост.

Поет бе ангажимент Европейската комисия да постигне
бързо и устойчиво възстановяване, което ще даде на Европа
правото за икономическо, екологично и геополитическо ли-
дерство. Подчертано бе значимостта на ЕС в укрепването на
социалната пазарна икономика на Европа и защитата на ра-
ботниците и бизнеса от външни сътресения.

В последния си доклад "Кризата COVID-19 и нейното ико-
номическо и социално въздействие върху кооперациите" Коо-
перативна Европа ясно посочва специфичните мерки в подк-
репа на кооперациите, които Европейския съюз би трябвало
да приложи с цел преодоляване последиците от кризата.

Особено внимание бе отделено на необходимостта от по-
нататъшно развитие на цифровите технологии. Кооперативна
Европа силно подкрепя предложението 20% от бюджета на
"Следващо поколение ЕС" да бъдат заделени за разширяване
сферата на дигитализация.

Кооперативна Европа отправи призив към Европейската
комисия за бъдещ дебат по въпросите за намаляване бедност-
та, създаване на достойни работни места и приобщаващ рас-
теж в страните членки и партньори и ключови насоки в разви-
тие на международната политика.

СВЕТОВЕН ДЕН
НА ЦЕННОСТИТЕ

Кооперативна Европа
се присъединява към еже-
годното отбелязване на
Световния ден на ценнос-
тите.

Целта на Деня е внима-
нието да се насочи върху задълбочаване разбирането ни за
прилагане на практика на ценностите, които изповядваме. Пос-
тавя се акцент върху това как те ни мотивират, помагат в пос-
тигане благосъстояние в личен, семеен, професионален, орга-
низационен и обществен план и влияят на здравето ни и на
бъдещето на целия свят. Това дава повод да осмислим какво
представляват ценностите, защо са важни и как превръщането
им в осъзнати действия променя живота ни.

ПРИЗНАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ ОТ ЕС
Посланието на Европейския

съюз пределно ясно посочва
кои са реалните действия в
борбата с изменението на кли-
мата и как Европа да поеме во-
деща роля. По този повод Ев-
ропейският икономически и со-
циален комитет (EESC) като
консултативен орган на ЕС
представи становище по собс-
твена инициатива: "Към стра-
тегия на ЕС за устойчиво пот-
ребление". Ясен е призива за всеобхватна европейска поли-
тика за устойчиво потребление като част от Европейската зе-
лена сделка и като допълнение към пакета за кръговата иконо-
мика. Важно място е отделено на значимата роля на потреби-
телните кооперации за постигане целите за устойчиво потреб-
ление в следните параграфи от документа:

Точка 4: Визия - към цялостна стратегия на ЕС за устой-
чиво потребление

4.13 - Търговия на дребно - потребителните кооперации
мога да играят важна роля за повишаване информираността
на потребителите за устойчиво потребление.

4.14 - Осигуряване на прозрачни и надеждни критерии за
оценка на екологичните и социалните въздействия върху ежед-
невното потребление - малки и средни предприятия и потре-
бителните кооперации са важни иноватори в тази сфера

Точка 5: От визия към изпълнение - възможности за
действие на равнището на ЕС и държавите - членки

5.3.4. - Свързани със сътрудничеството за развитие поли-
тики, които подпомагат дребно мащабното земеделие, малките
и средни предприятия и потребителните кооперации.

5.4.4. - Образование - предложения за включване на об-
разованието по устойчиво потребление в учебните програми
от ранна възраст и стимулиране на образователни инициати-
ви в частния сектор - потребителните кооперации провеждат
образователни кампании за повишаване информираността на
потребителите по темата устойчиво потребление.

Изричното посочване на потребителните кооперации в то-
зи важен документ е положителен сигнал за ЕВРО КООП за
активно партньорство с европейските институции.

S GROUP ФИНЛАНДИЯ
НОВО МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

С цел подпомагане на кли-
ентите си да направят по-ин-
формиран избор при паза-

руване в магазините "КООП S-group
Финландия разработи приложение
"калкулатор на хранителните стой-
ности". Това е удобно приложение,
чрез което всеки потребител на база
информацията за хранителните стой-
ности, посочени на опаковката да прецени доколко здравос-
ловен е конкретния продукт - при зелен индикатор - общата
хранителна стойност е на препоръчителното ниво, при жълт -
общата хранителна стойност е близка до допустимото ниво,
но е над препоръчителните стойности с 10 до 20%, при чер-
вен - многократно са надвишени препоръчителните храни-
телни стойности, съгласно Регламента за безопасност на хра-
ните във Финландия.

КОПЕРАТИВНА ЕВРОПА - EВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

EВРОПЕЙСКА  АСОЦИАЦИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

КООП НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ - РУСЕ
ИНТЕРЕСНА ИНИЦИАТИВА

Веригата КООП с 20 обекта на
територията на област Русе, пред-
лага на своите член-кооператори и
клиенти разнообразни стоки с доб-
ро качество и достъпни цени.

С цел насърчаване по-
купките от търговска ве-
рига "КООП" Районния
кооперативен съюз
Русе организира
томбола "Спечели
докато пазаруваш"
с награди ваучери
за пазаруване.
Неотдавна на
специална це-
ремония най-

малкия клиент в магазин "КООП" в квар-
тал Басарбово, изтегли имената на побе-
дителите от проведената томбола. На пе-
челившите честито, а на всички редовни
и бъдещи клиенти на магазини "КООП" -
участвайте и спечелете!

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА КООПЕРАТИВНА
ИДЕНТИЧНОСТ С 25 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
По повод 100 годишнината на Между-

народния кооперативен алианс през 1995 година в Манчес-
тър над 1200 делегати от 90 страни в света приемат Деклара-
ция за кооперативна идентичност, която дава ясната дефини-

ция за кооперация, коо-
перативни ценности -
Взаимопомощ, Отго-
ворност, Демокрация,
Равенство, Справедли-
вост и седем кооператив-
ни принципа - Демокра-
тично управление от
членовете, Икономи-
ческо участие на члено-
вете, Автономия и не-

зависимост, Образование, обучение и информация, Сът-
рудничество между кооперациите, Грижа за общността.

Днес светът е свидетел на кооперативната идентичност в
действие. Значим е приносът на кооперациите в развитието
на световната икономика, за което говорят цифрите: 3 ми-
лиона кооперации с 1,2 милиарда кооператори, 280 ми-
лиона заети генерират 2,1 трилиона щатски долара го-
дишен стопански оборот.

В условията на пандемия кооперативната идентичност е на-
шето огледало, което когато се огледаме ни подканя всеки ден
да проявяваме повече солидарност, новаторство и действие,
изправени пред глобалните предизвикателства.

По повод Юбилея Ариел Гуарко - президент на Междуна-
родния кооперативен алианс заяви: "…важна е поуката, че в
условията на пандемия, която предизвика сложна здравна, ико-
номическа, и социална обстановка, кооперациите доказаха, че
заедно сме по-силни …".

КООПЕРАТИВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ
ИЗРАЗЕНА ЧРЕЗ ФОТОГРАФИЯТА

Международният кооперативен
алианс организира световен кон-
курс #CoopSnapShot, който ще
стартира на 1 ноември 2020 с про-
дължителност една година.

Регламентът предвижда всеки
месец да бъдат излъчвани пет победителя, които ще се включат
в заключителния кръг на надпреварата. Снимките периодично
ще бъдат публикувани на официалната уебстраница и социал-
ните медийни канали на Международния кооперативен алианс
и на специално подготвения уебсайт за Световния кооперати-
вен конгрес. Победителят от конкурса ще бъде обявен по по-
вод Световния кооперативен конгрес в Сеул, Южна Корея (1-
3 декември 2021.).

Приканват се кооператори и фотографи от всички региони
на МКА да се включат в конкурса и изпратят една или няколко
снимки на имейл hoffman@ica.coop.

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН
АЛИАНС - РЕГИОН АФРИКА
ДОБРИ ПРАКТИКИ

Все още е твърде рано да се
прогнозира цялостното въздейс-
твие на COVID-19 върху африканския континент, но очаквани-
ята са за значителен спад на икономиката. Въпреки негативна-
та перспектива, кооперациите от региона подпомагат значи-
телно местното население при справянето с последиците от
COVID-19, прилагайки на практика кооперативните ценности
като солидарност, социална отговорност и грижа за другите.

Споделени добри примери:
КООП Кения
� Държавният департамент на кооперациите (SDC) създаде

Национален оперативен щаб за борба с коронавируса (CCRC),
в който вземат участие и национални кооперативни организа-
ции от различни сектори. Инициативата "КООП пакети" , включ-
ващи основни хранителни продукти и медицински предпазни
средства беше предназначени за социално слаби групи от мес-
тното население.
� Важна е ролята на жените кооператори, които органи-

зират и провеждат информационна кампания с цел запозна-
ване на децата със симптомите на COVID-19, предпазните мер-
ки: дисциплина, дезинфекция, дистанция. Разработена е кому-
никационна платформа за актуална информация, предоставена
от Министерството на здравеопазването.

КООП Етиопия
� Правителството отпусна 18 милиона евро кредити на

земеделските кооперации, с цел тяхното подпомагане и раз-
ширяване значимата им роля в Стратегията за развитие на
растениевъдството.
� Федералната агенция на кооперациите (FCA) чрез своите

2042 кооперации, съюзи и федерации предостави на местното
население парични средства, хранителни продукти и медицин-
ски предпазни средства на стойност около 1 144 000 евро.

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

ПОРТУГАЛИЯ
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Ïúëçÿùèÿò òîòàëèòàðèçúì íà XXI âåê

Д-р Борислав ЦЕКОВ

Подменят се факти,
история, събития и реал-
ности. Унищожават се
репутации, фабрикуват се
лъжовни наративи, а
оттам и нова, измамна
публичност. Цялата тази
машинария залива с
омраза, заплахи, обиди,
клевети и фалшификации
всеки и всичко, което не
марширува в техния
строй. Фактите са без
значение. Истината е
погребана под езическото
капище на новия идеоло-
гически монопол. Фана-
тизмът е обявен за добро-
детел. Господството за
равенство. Лъжата за
истина. Класическият
либерализъм беше идео-
логия на свободата и
уважението към личност-
та, допринесла през XIX
век, за отърсване на
Западния свят от феодал-
ните порядки. Прогреси-
визмът в зародиша си -
идея за активна държавна
политика за преодоляване
на тежки социални несп-
раведливости. Без значе-
ние дали човек е споде-
лял или не такива възгле-
ди, те бяха легитимна част
от идеологическата палит-
ра на демократичното
общество. Днешните
либерали и прогресисти в
САЩ, които диктуват
"модата" и сред европейс-
ките им следовници,
нямат нищо общо със
своите предшественици.

Под тези етикети днес
се подвизава все по-
агресивно пълзящият
тоталитаризъм на XXI век.
Живеем във времена,
когато този нов тоталита-
ризъм се опитва да стисне
в мъртва хватка демокра-
тичния свят. Свободата на
словото и на съвестта се
намират под най-брутална-
та атака от времето на
Гьобелс насам.

Скандалната цензура,
наложена от
технологичните
олигарси,

контролиращи Facebook,
Twitter и Google, върху
разкритията за гигантска
корупция на фамилията
Байдън, направени от
един от най-старите и
авторитетни вестници в
САЩ - New York Post, са
само върхът на айсберга.
Процесите на манипула-
ция са много по-дълбоки.
Ето само две илюстрации
на перфидната система за
подмяна на действител-
ността. Ако напишете

Äíåøíèòå íåîëèáåðàëè è ïðîãðåñèñòè îò ÑÀÙ è Åâðîïà
ïîñòàâèõà ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî è íà ñúâåñòòà ïîä
íàé-áðóòàëíàòà àòàêà îò âðåìåòî íà Ãüîáåëñ íàñàì
ключова дума "Тръмп" в
търсачката google, на
първата страница с резул-
тати, до която най-често
спират търсенето мнозин-
ството потребители,
излизат единствено връз-
ки към публикации от
CNN и други прогресист-
ко-либерални медии. Те,
естествено, са негативни
към американския прези-
дент и неговата политика.
Безкритичният потребител,
който не познава Амери-
ка, естествено, остава с
впечатление, че това е
действителността. Но не
е, защото алгоритмите на
google са манипулирани,
за да показват само това.

Matter (BLM) е "политичес-
ко и социално движение,
което се бори с ненасилс-
твени средства и неподчи-
нение срещу случаите на
полицейска бруталност и
срещу расово мотивира-
ното насилие срещу
черните хора". За крайно
лявата групировка "Анти-
фа" пък ще научите, че е
политическо движение в
САЩ, което се бори
срещу неонацизма и
расизма. 28.10.2020 г. Този
наратив се тиражира
неотклонно от корпуса на
прогресистко-либералните
медии от типа на CNN,
MSNBC, The New York
Times и от дословно

репортажи прогресистко-
либералните медии не се
отклоняват от наратива,
че това са "борци за
социална справедливост",
а не екстремисти, насил-
ници и погромаджии. От
друга страна, пак в
Wikipedia, ще прочетете,
че движението Proud Boys
е "крайнодясна, неофа-
шистка мъжка организа-
ция, която пропагандира и
осъществява насилие". И
още, че са "бели национа-
листи" и са за "превъзход-
ство на бялата раса". Като
доказателство за тези
оценки се позовават на
известната крайнолява и
доста противоречива

канец - Енрике Тарио,
който еднозначно заявява:
отхвърляме бялото превъз-
ходство, расизма, антисе-
митизма, фашизма, кому-
низма и всички други
-изми, които създават
предразсъдъци срещу
хората заради тяхната
раса, религия или култура.
В организацията има
много хора с азиатски,
афроамерикански и испа-
ноезичен произход. За
разлика от системното
насилие, което упражняват
активисти на "Антифа" и
BLM, единствените насилс-
твени актове, в които е
документирано участие на
членове на тази организа-

Вижте измамата: CNN е
едва шеста по гледаемост
в САЩ, но излиза на
първа страница, докато
найгледаната телевизия
Fox News не се показва.
Показват на челно място
левичарския сайт The Hill,
но крият центристкия
Newsmax, чиято аудитория
е няколко пъти по-голяма.
Освен това е

създадена цяла мрежа
от източници,
които взаимно
се цитират, позовават
и обосновават,

създавайки привидност, че
представят обективни
факти и оценки. Ето
пример с две групи орга-
низации, за които стана
дума на последния дебат
между Тръмп и опонента
му Байдън. Ако отворите
популярната либерална
онлайн енциклопедия
Wikipedia, в нея ще проче-
тете следното. Black Lives

преписващите ги леви
издания в Европа, като
британският Guardian или
немският Spiegel. В също-
то време много от щатите
в САЩ са залети от
насилие и мародерство,
организирани не от друг, а
от "Антифа" и BLM.

Палят, бият, унижават
невинни граждани,
като ги карат
да коленичат и да им
целуват краката.

Нахлуват в универси-
тетски кампуси и с побои-
ща и крясъци пречат на
публични лекции, които не
споделят. През юни BLM
дори извърши антиеврейс-
ки погром в предградието
Феърфакс, близо до Лос
Анджелис. Скандират
насилствени лозунги,
които дехуманизират
полицаите, наричайки ги
свине, които трябва да се
"опържат на бекон". Но
дори и на фона на такива

организация Sothern
Poverty Law Center, чийто
основател, между другото,
беше уволнен наскоро за
сексуален тормоз и раси-
зъм. Тази структура публи-
кува ежегодно списък с
"хейт групи", които са
източник на език на
омразата и насилие.
Наред с някои реални
екстремистки и неонацист-
ки групи обаче,

в този „черен списък“
са включени
християнските
асоциации и църкви

и почти всички консерва-
тивни организации и
медии. Но прогресистко-
либералните медии реци-
тират тези абсолютно
произволни и очевидно
злонамерени политически
оценки, като меродавна и
обективна инстанция.
Истината за Proud Boys е,
че техният председател е
тъмнокож кубински амери-

ция, са едно сбиване с
активисти на "Антифа",
които бяха обградили едно
мероприятие на Proud
Boys в Ню Йорк, няколко
улични спречквания с
BLM и участието им в
митинга "Обедини дясно-
то" в Шарлътсвил, когато
се стигна до сблъсъци с
леви протестиращи. Не е
нужно човек да споделя
възгледите на която и да
е от тези организации, за
да види фрапантния двоен
стандарт, с който са тре-
тирани и етикетирани от
прогресистко-либералната
пропаганда. Това е цинич-
но погазване на свобода-
та на словото и плурализ-
ма. Този пълзящ тоталита-
ризъм се сблъска с побе-
дата на Доналд Тръмп
през 2016 г., който заста-
на като стена пред него.
Затова изборите в САЩ
другата седмица са съдбо-
носни. Не просто за
Америка и за света, а за
Свободата.

От в. "Труд"
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Çàðêîâ: Óïðàâëÿâàùèòå íå ñå
áîðÿò ñðåùó ïðåñòúïíîñòòà

Когато се разглежда На-
казателният кодекс в зако-
нодателен орган, той тряб-
ва да бъде обект на специ-
ално внимание, доколкото
касае пряко сигурността и
свободата на гражданите.
Тук предложеният НК чер-

пи своето основание от ед-
на процедура, която същес-
твува в ЕС. По-конкретно -
тъй като сме заплашени от
процедура по нарушение във
връзка с нетранспониране
на специална директива от-
носно атаките срещу инфор-
мационните системи. Според
тази директива всяка стра-
на членка трябва да опреде-
ли праг на наказание и ние
не сме изпълнили тези раз-
поредби на директивата. До-
тук добре. Европейското за-
конодателство трябва да се
спазва, но още по-важно е,
спазвайки го, да го правим
достатъчно обмислено, така
че не само да изпълним фор-
малните препоръки, а дейс-
твително да постигнем цели-
те - ефективно противодейс-
твие на определен тип прес-
тъпления.
В този проект става дума

за тежки престъпления, как-
вито без съмнение са и сек-
суалните посегателства сре-
щу малолетни и непълнолет-
ни, престъпленията против
интелектуалната собстве-
ност и компютърните прес-
тъпления. Страхуваме се
обаче, че по същество не е
направено кой знае какво.
За да проработят едни тек-
стове на НК, е ясно, че те
трябва да са добре обмис-
лени, от друга страна - про-
порционални спрямо общес-
твената опасност. И трябва
да прилагат системен про-
порционален подход на съ-
размерност между наказа-
нията в самия кодекс. Това
е система и тя може да бъ-
де ефективна само като та-
кава. Обратното означава,
че просто няма да има

Òåêñòîâåòå íå ñà äîáðå îáìèñëåíè, ñå êàçâà â ïîçèöèÿ íà
ñîöèàëèñòèòå ïî ïîâîä ïðîìåíèòå â Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ

В Декларация на Градският съвет на БАС се
казва: "Изразяваме сериозното си безпокойст-
во около скандала с участието на президента
ни във форума в Естония. Докато медиите ни
занимават с активното мероприятие, целящо да
изложи Румен Радев, проблемът за нас е прин-
ципен и много по-сериозен. Участието на Бъл-
гария в инициативата "Три морета" очевидно има
антируска насоченост и може да е в интерес на
САЩ, но с нищо не защитава интересите на
България. Такива санитарни пояси бяха изграж-
дани, очевидно неуспешно, в миналото и с ре-
зултат, различен от очаквания. Преди започва-
нето на Втората световна война, отново с ак-
тивното участие на Полша, имаше опити за по-
добни инициативи. След десетките милиони жер-
тви, дълги години на континента Европа конф-

Ñòîëè÷íèòå àíòèôàøèñòè ñà ïðîòèâ èíèöèàòèâàòà "Òðè ìîðåòà"
ронтацията бе преодолявана и се достигна до
намаляване на редица от най-опасните оръжия,
споразумения за ненакърнимост на тогавашни-
те държавни граници и стъпки към истинско двус-
транно сътрудничество от общ интерес. За съ-
жаление, разпускането на Варшавския договор,
разпадането на СССР се възприе от някои дър-
жави във и извън Европа единствено като сла-
бост и възможност за накърняване на интере-
сите на Русия, а не като възможност за сътруд-
ничество в общ интерес. Продължаващото наг-
нетяване на напрежение по границите на Русия
с нищо не допринася за мирното съвременно
съществуване, а увеличава конфронтацията и
ни доближава до "горещата" война на нашият
континент.
ГС на БАС заявява, че за нас участието на

България в инициативата "Три морета" в този й
вид е непродуктивно и нежелано. Това е тема-
та, с която трябва да се занимават управлява-
щите, медиите и обществеността, а не кой нак-
лепал президента!
ГС на БАС призовава българската общест-

веност да се противопостави на опитите за
разделение и противопоставяния в Европа, на
политиката за прекъсване и опорочаване на
традиционни братски, културни, образовател-
ни, православни и човешки връзки и в също-
то време настояваме президентът на Репуб-
лика България да използва международните
си контакти за изразяване на интересите на
мнозинството от българските граждани и отс-
тояването им пред участниците в цитираната
инициатива".ççççç

ефект. Нашата критика към
този законопроект е, че ня-
ма да бъде направено ни-
що за борбата спрямо теж-
ките престъпления с напра-
вените предложения.
Ще ви дам няколко при-

мера, за да ви убедя, че то-
зи законопроект трябва да
бъде преработен из основи,
ако искаме да бъде ефекти-
вен, а не просто да кажем
на ЕК, че сме разписали то-
ва, което са искали от нас.

 За компютърните прес-
тъпления - на практика всич-
ки тези престъпления ста-
ват по-тежко наказуеми.
Добре, само че всички зна-
ят, че трудността при тях е
в доказването. Това няма да
се промени, вдигайки нака-
занията по тази начин. Кон-
цепцията по наказателната
политика, приета от Минис-
терския съвет наскоро, каз-
ва, че този начин на дейст-
вия - с просто увеличение
на наказанията, не носи ни-
що положително.
Всички компютърни прес-

тъпления фактически ще се
наказват по-тежко от прес-
тъпления като принуда, при-
чиняване на смърт по неп-
редпазливост.
Ако вземете само новите

разпоредби на член 311 Е
за нарушаване на Закона за
електронните документи и

електронните удостовери-
телни услуги - в момента на-
казанието е глоба до 5000
лева. Сега се предлага да
се добави лишаване от сво-
бода до 6 години - за неиз-
пълнение на задължение да
съхраняваш информация за
определен срок.
Не подценявам важност-

та на тези деяния, но не мо-
же да бъде сравнено с прес-
тъпления срещу личността.
Причиняване на смърт по
непредпазливост по 122 от
НК е до 5 години, тук ще
бъде до 6.  Наличието на
пропорционалност между
тежестта на престъпление-
то и тежестта на санкцията
тук, струва ми се, е невъз-
можно да бъде аргументи-
рано. Ще ви дам  и два при-
мера защо е необмислен за-
конопроектът в частта за
престъпленията против ин-
телектуалната собственост.
Предложено е да се зави-

ши наказанието за плагиат-
ство. От две години става
три, обаче остава алтерна-
тивата ниска глоба. На прак-
тика това означава, че ще
продължи да бъде възмож-
но прилагането на чл. 78 А
от НК, който предвижда ос-
вобождаване от наказател-
на отговорност и налагане
на глоба. С други думи - ще
промените текста, но няма

да промените нищо на прак-
тика.
Създава се квалифициран

състав, ако деянието е из-
вършено в интернет - нака-
занието ще бъде по-високо.
Ако плагиатстваш на хартия,
препишеш на някого книга-
та или я издадеш на хартия
- ще е по-леко наказуемо,
ако направиш същото нещо
в интернет. Къде е логика-
та? Предвидени са също да
се увеличат престъпления-
та в три групи състави, но
не е помислено, че повиша-
ването на престъпленията
означава, че така те стават
тежки. Следователно мина-
ват на друг състав на съда,
съгласно 28, ал. 1 от НПК.
Ако не е предвидена пре-
ходна разпоредба, това оз-
начава, че ще се прекратят
огромен брой дела и ще
трябва да започнат наново
пред новия наказателен със-
тав. Всичко това поставя го-
лемия въпрос за начина, по
който законодателстваме,
особено в областта на на-
казателното право. Разбере-
те, това не води до нищо
добро. Ефектът е точно об-
ратният. За съжаление, ед-
но от малките добри неща,
направено в Министерство-
то на правосъдието в този
мандат - концепцията за на-
казателна политика, остава
поредната стратегия, която
никой не спазва. Този за-
кон е доказателство за то-
ва.
Ако Наказателният кодекс

не е добре направен и ста-
ва неприложим, той не мо-
же да изпълнява целите си,
не може да изпълнява и пре-
венцията, която идва не тол-
кова от размера на  нака-
занията, колкото от неиз-
бежност. Правейки такива
промени, вие правите точ-
но обратното от заложено-
то в мотивите. Не се борите
срещу тази престъпност, а
я правите възможна.ççççç

Íà òîçè äåí

Събития
” 539 г. пр. н. е. - Персийският
цар Кир II Велики със завладява-
нето на Вавилон издава първия
писмен документ за правата на
човека, известен като Цилиндъра
на Кир.
” 1912 г. - Български самолет
бомбардира от въздуха старата
гара Караагач на Одрин, която е
първият бомбардиран от въздуха
обект със стратегическа цел в
историята.
” 1923 г. - Създадена е Републи-
ка Турция, за президент е избран
Мустафа Кемал Ататюрк.
” 1929 г. - Крахът на Уолстрийт:
настъпва пореден срив на
Нюйоркската фондова борса,
известен като "черния четвъртък",
с което приключва бичия пазар от
1920 година и започва Голямата
депресия.
” 1969 г. - Първата връзка между
компютър и компютър е настроена
в ARPANET,
” 1998 г. - Пожар в дискотека в
Гьотеборг, изгарят 63 деца

Родени
” 1891 г. - Иван Багрянов,
министър-председател на България

:

” 1914 г. - Максим, български
патриарх
” 1923 г. - Карл Джераси,
австрийски химик
” 1930 г. - Бърни Екълстоун,
президент на "Формула 1
Мениджмънт"
” 1938 г. - Елен Джонсън
Сърлиф, президент на Либерия,
Нобелов лауреат
” 1944 г. - Христина Ангелакова,
българска оперна певица

Починали
” 1395 г. - Иван Шишман, цар на
България
” 1889 г. - Николай Чернишевс-
ки, руски писател
” 1914 г. - Пейо Яворов,
български поет
” 1953 г. - Александър Жендов,
български художник
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Познат в целия свят като
дипломат, учен и държавник, той
бе почтен и невероятно прив-
лекателен човек. Умееше да пе-
чели доверие дори сред опо-
нентите си. Неговата концепция
за многополюсния свят издър-
жа проверката на времето и
днес сме свидетели на ражда-
нето на новия световен ред.
Школата на стратега Примаков
продължава да удивява света на
науката и дипломацията с пос-
тиженията на неговите после-
дователи, сред които е външ-
ния министър Сергей Лавров, а
президентът на Русия Владимир
Путин го нарича свой учител и
съветник.

Академик Евгений Примаков
бе последният от поколението
си енциклопедист - журналист,
изследовател, разузнавач, дип-
ломат, парламентарист, държав-
ник. През 60-те години на ХХ
век, още ненавършил четири-
десет, Примаков като кореспон-
дент на в. "Правда" в Египет се
утвърждава като сериозен меж-
дународник и познавач на про-
цесите в Близкия изток. Него-
вата задълбоченост, анализа-
торски качества и добронаме-
рено умение да общува с раз-
лични хора и общности са за-
белязани в Москва и наред с
журналистиката, той става нег-
ласен правителствен посредник
при деликатни дипломатически
мисии в региона. През 70-те и
80-те г. на ХХ в. е директор пос-
ледователно на Института по из-
токознание и на водещия гео-
политически мозъчен тръст на
СССР - Института за световна
икономика и международни от-
ношения при Академията на на-
уките. След промените, в края
на 1990 г., като един от бащи-
те на мирния преход става де-
путат и председател на една от
камарите на първия демокра-
тично избран съветски парла-
мент - Съвета на Съюза. Изби-
ран е за член на ЦК на КПСС и
за кандидат-член на Политбю-
ро на партията.

Като директор на Агенцията
за външно разузнаване на Рус-
ката федерация (бившето Пър-
во управление на КГБ) след
1992 г. има решаващ принос
за спасяването от разруха на
една от най-успешните спецс-
лужби в света, за съхраняване
на нейните традиции. Като вън-
шен министър има активна ро-
ля за връщане на Русия като
първостепенен фактор в светов-
ната политика. По-късно, в пе-
риод на икономическа и поли-
тическа катастрофа, бе консен-
сусно приетият и признат спа-
сител на нацията - избран за
министър-председател на Русия.
Неговият премиерски мандат,
макар и кратък, е предвестник
на връщането към държавност-
та и на възраждането на Русия,
чиито основни насоки успешно
се продължават от Владимир
Путин.

Създател на идеята за
многополюсния свят

Акад. Примаков е автор на
теорията за многополюсния

Åâãåíèé Ïðèìàêîâ - ñòðàòåãúò,
äèïëîìàòúò, ó÷èòåëÿò

На 29 октомври преди 91 години е роден акад. Евге-
ний Максимович Примаков - голям руски учен, поли-
тик, дипломат и държавник, един от големите полити-
чески мислители на нашето съвремие, голям приятел
на България и искрен патриот на Русия. По този по-
вод ЗЕМЯ публикува акценти от наши статии, посве-
тени на живота и делото на акад. Примаков, който си
отиде от този свят през 2014 г.

Âëàäèìèð Ïóòèí: Òîé áå âåëèê
ãðàæäàíèí íà Ðóñèÿ

Èìàõ ÷åñòòà äà áúäà ñ íåãî â ïðèÿòåëñêè, îòêðîâåíè îò-
íîøåíèÿ. Ñ êîåòî ñå ãîðäåÿ! Åâãåíèé Ìàêñèìîâè÷ Ïðèìà-
êîâ å îò õîðàòà, ïðè êîèòî îòðàíî ñå ïðîÿâÿâà ìàùàáíàòà
ëè÷íîñò. Ìíîãîñòðàíåí óì è òàëàíò, çàäúëáî÷åíè ïîçíàíèÿ,
öåëåóñòðåìåíîñò, ÷îâåøêè êà÷åñòâà êàòî äðóæåëþáíîñò, îò-
çèâ÷èâîñò, ñòàáèëíîñò áÿõà çà Åâãåíèé Ìàêñèìîâè÷ îïðåäå-
ëÿùè è òîé ãè ïðîÿâÿâàøå ïî öåëèÿ ñè æèçíåí ïúò…

Áåç ñúìíåíèå, áåøå èñòèíñêè òâîðåö íà áàëàíñà, íà ðàâ-
íîâåñèåòî, íà çäðàâèÿ ðàçóì. Èìàøå æåëÿçíà âîëÿ, çà ïðè-
ìåð íà âñè÷êè íè. Êàêâî äà ãîâîðèì - âåëèê ãðàæäàíèí íà
Ðóñèÿ! È àç èìàõ ÷åñòòà äà áúäà ñ íåãî â ïðèÿòåëñêè, îòê-
ðîâåíè îòíîøåíèÿ. Ñ êîåòî ñå ãîðäåÿ!

Îò êíèãàòà "Íàøèÿò Ïðèìàêîâ", èçä. îò ÔîðóìÎò êíèãàòà "Íàøèÿò Ïðèìàêîâ", èçä. îò ÔîðóìÎò êíèãàòà "Íàøèÿò Ïðèìàêîâ", èçä. îò ÔîðóìÎò êíèãàòà "Íàøèÿò Ïðèìàêîâ", èçä. îò ÔîðóìÎò êíèãàòà "Íàøèÿò Ïðèìàêîâ", èçä. îò Ôîðóì
"Áúëãàðèÿ - Ðóñèÿ", 2019 ã., Ñîôèÿ"Áúëãàðèÿ - Ðóñèÿ", 2019 ã., Ñîôèÿ"Áúëãàðèÿ - Ðóñèÿ", 2019 ã., Ñîôèÿ"Áúëãàðèÿ - Ðóñèÿ", 2019 ã., Ñîôèÿ"Áúëãàðèÿ - Ðóñèÿ", 2019 ã., Ñîôèÿ

свят като алтернатива на едно-
полюсното господство на САЩ
в света през ХХ и XXI век. За-
едно с Хенри Кисинджър (бивш
държавен секретар на САЩ) са
признати за водещите стратези
и практици на световната дип-
ломация. Не е случайно, че Ки-
синджър до днес изразява дъл-
бокото си уважение към живо-
та и делото на акад. Примаков
и изтъква, че във времена на
тежки кризи болезнено се усе-
ща липсата на мъдреци от не-
говия ранг.

И теорията на стратегичес-
кия анализ, и концепцията за
многополюсния свят са значи-
ми интелектуални продукти, по
които акад. Примаков работи
дълги години. Практико-прилож-
но поле на неговите теоретич-
ни разработки в частност са
посветени на Изтока и Арабс-
кия свят. Арабист по образова-
ние и международник по приз-
вание, Примаков създава цяла
школа (научна, политическа,
журналистическа, разузнавател-
на) във формирането и прила-
гането на верни решения спря-
мо лидерите на Близкия изток:
Египет, Иран, Ирак, Сирия, Па-
лестина, Израел. Много от ре-
шенията на руското държавно
ръководство спрямо отношени-
ята с размирния регион са

оформяни с личното участие
или под въздействието на ин-
телектуалния потенциал на акад.
Примаков. Това важи и днес, ко-
гато Русия под ръководството
на неговия ученик Владимир Пу-
тин уверено участва във фор-
мирането на световния дневен
ред. Името на Евгений Прима-
ков и днес отваря вратите как-
то на Изтока, така и на Запада
за постигането един по-мирен
и балансиран свят!

Сред малцината
избрани да виждат
в бъдещето

Русия независимо от исто-
рическото време и политичес-
ката си ориентация винаги е
имала блестяща дипломатичес-
ка школа от световна класа.
Дипломати като княз Горчаков,
граф Игнатиев, граф Чичерин,
Молотов, Громико, а днес - Сер-
гей Лавров, са марка за безс-
порен професионализъм, визи-
онерство и лидерство. В този
списък особено място заема
един от мъдреците на нашето
време, академик Евгений При-
маков. Евгений Максимович ос-
тави богато теоретично наслед-
ство и действия от висшия пи-
лотаж на дипломацията. Негови-
те научни трудове и речи имаха

не само прогностична сила, но
събрани в едно цяло, представ-
ляват стратегически поглед към
днешния свят. Прогнозите му се
сбъдват бързо, защото той е от
малцината избрани да изпрева-
рят времето и да моделират бъ-
дещето. Формулирайки идеята за
многополюсния свят, убедено
вярваше, че едностранната хе-
гемония няма здрава основа, не
генерира баланс и ред, а ражда
кризи и конфликти. Примаков
даде нелицеприятна оценка на
политиката на Горбачов и Елцин,
които безхаберно деградираха
държавата - някога световна су-
персила. Процес, който през
последните 20 години е спрян и
чиито тежки последици преодо-
лява ръководството на Русия на-
чело с Путин. Примаков убеж-
даваше и свои, и чужди, че при
решаването на световните проб-
леми не трябва да игнорират Ру-
сия - не само заради ресурсите
и територията, а преди всичко -
заради духовната й сила и ис-
торически опит. Всичко друго,
казваше той, е тежко полити-
ческо късогледство. Месеци пре-
ди да ни напусне, отправи сил-
но послание към бъдещето: Ру-
сия днес е достатъчно силна, за
да спре да бъде чужд суровинен
придатък.

Зовеше Русия и Запада да
извървят пътя на компромиса
заради общия враг - световния
тероризъм.

Голям руски патриот

Роден в Киев, израсъл в Тби-
лиси, живял и творил в епоха-
та, когато Съветският съюз е
единна свръхсила, опознал не
само Близкия изток, по който е
най-добрият специалист в све-
та, но и Запада, работил уст-
ремно за възраждането на рус-
ката държавност. Но той преди
всичко бе руски патриот!

Израз на този патриотизъм
е ролята му за съхранение на
потенциала на руските специ-
ални служби във време на раз-
руха, в търсенето на нова, по-
уверена роля на Русия в гло-
балната политика, ролята му на
премиер във време на иконо-
мически крах и рекордно недо-
верие в институциите. Тогава Ев-
гений Максимович работи ус-
пешно за стабилизацията на
държавата и обществото, за на-
ционално и социално съгласие,

за прекъсване и преодоляване
на порочните практики на 90-
те години, за спасяване на рус-
ката икономика и социална сис-
тема, ударени от тежката ико-
номическа криза от 1998 годи-
на - нещо, което не се отдаде
на нито един друг държавник от
този период. Заради това беше
първият руски държавник, кой-
то формулира нуждата от връ-
щане към нормални икономи-
чески практики и ограничаване
влиянието на формиралата се
при разпада на СССР олигар-
хия. Все стъпки и стратегичес-
ки линии, инициирани именно
от Евгений Примаков и успеш-
но продължени от Владимир Пу-
тин. Неслучайно подетата бор-
ба със статуквото направи При-
маков най-популярния руски по-
литик в края на 90-те години -
"грях", който Елцин и неговото
обкръжение не можаха да прос-
тят, прекъсвайки едва след 9
месеца успешната дейност на
Примаков като премиер на Ру-
сия. Но неговото управление бе
здравата основа, върху която
стъпи Владимир Путин, за да за-
почне социално-икономическо-
то, политическо, духовно, во-
енно възстановяване на Русия
и връщането й в ролята на клю-
чов фактор в новия многопо-
люсен световен ред.

Примаков и България

Евгений Максимович Прима-
ков бе голям приятел на Бълга-
рия. С усмивка винаги повтаря-
ше, че първото му задгранично
пътуване е било в нашата стра-
на и от тогава до края на живо-
та си носеше до сърцето си мал-
ко копие на Чудотворната гру-
зинска икона "Св. Богородица"
от Бачковския манастир. Като
негов ученик станах издател на
трудовете му в България. През
последните години преди смърта
си той често гостуваше в наша-
та страна за представянето на
неговите книги, които се прев-
ръщаха в мащабни обществени
събития. Беше търсен събесед-
ник от българските президенти
и премиери, учени и интелекту-
алци, журналисти и обществе-
ници, които изпитваха искрен
респект пред мъдростта, инте-
лекта и позициите му.

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Â ïðåçèäåíòñêàòà êàìïàíèÿ â ÑÀÙ íå îñòàíà íåîïåòíåí
ïîëèòèê è èíñòèòóöèÿ, ñî÷è àíàëèç íà èíñòèòóò "ÐÅÃÎ"
çà èçáîðèòå â Ñúåäèíåíèòå ùàòè

Èçáîðè íà âñÿêà öåíà
едмица преди съдбо-
носната за Америка,
но и за света дата 3
ноември, за когато

С
са предвидени да приклю-
чат изборите за 46-ия пре-
зидент на САЩ, все пове-
че хора се замислят стру-
ваше ли си всичко, което и
двамата кандидати пожер-
тваха за своята кампания.

Макар и диаметрално
противоположни като поли-
тически послания, между
Джо Байдън (Демократи-
ческата партия) и Доналд
Тръмп (Републиканската
партия) има нещо сходно и
то е, че и двамата търсят
победата на всяка цена, без
оглед на средствата за ней-
ното постигане. А истината
е, че победата се търси по
от този начин не от вчера
или последните 6 месеца,
когато започна активната
част от кампанията, а от ве-
черта на неочаквания из-
бор на Тръмп на 8 ноември
2016 година.

Целта оправдава средс-
твата е фраза отречена, по-
не официално, от доктри-
ната на всички демократич-
ни, съвременни политичес-
ки партии и движения. Тя
се свързва с отминали епо-
хи на завинаги сатанизира-
ни диктатори.

Но в крайна сметка как
разсъждава американският
гласоподавател днес, сед-
мица преди изборите?

От страна на гласопода-
вателя на Демократическа-
та партия, който ще подк-
репи Джо Байдън, към нас-
тоящия момент в Овалния
кабинет е настанен прези-
дент, спечелил изборите
през 2016 година с подкре-
пата на Русия, лично в ус-
луга на Владимир Путин.
Президентът Тръмп е осно-
вен виновник за факта, че
САЩ са най-засегнати от
Ковид кризата, с повече от
220 хиляди починали. Повод
за това са разкритията на
журналиста Боб Удуърт в
книгата му "Ярост", че още
през февруари Тръмп е зна-
ел за опасността от виру-
са и способността му да се
разпространява по въздуш-
но-капков път, но я е под-
ценил и скрил от общест-
вото, "за да не се паникьо-
са". За редовия демократ
Тръмп обслужва своите ин-
тереси и тези на най-бога-
тите хора в Америка, за да
изкупи собствения си личен
и корпоративен фалит. Зад
тези твърдения стои разс-
ледването на специалния
прокурор Робърт Мюлер за
евентуалното участие на
руските служби в полза на
Тръмп по време на прези-
дентската кампания през
2016 година, две обвинения
за импийчмънт след разго-
вор с новоизбрания прези-
дент на Украйна Володомир
Зеленски през 2019 година,
както и последните разкри-
тия на "Ню Йорк Таймс", че
Тръмп е заплатил само по
750 долара федерални да-
нъци за 2016 и 2017 година.

След неуспешните опи-
ти за предсрочното прек-
ратяване на мандата за гла-

соподавателите на Демок-
ратическата партия надеж-
дата за смяна на настоя-
щия президент вече се
свърза с техния кандидат
за президент Джо Байдън.
Макар и на 78 години, бив-
шият втори по време на
мандата на Обама е изра-
зител на най-ярките жела-
ния на редовите демокра-
ти. Той е готов да възста-
нови международните отно-
шения на САЩ от ерата
преди Тръмп, в това число
връщане на САЩ в Париж-
кото споразумение, запаз-
ване на медицинските при-
вилегии на най-бедните,
предвидено в Закон за дос-
тъпни грижи (Oba-macare),
"Зелената сделка" за нама-
ляване на въглеродните
емисии, привилегии на
цветнокожите малцинства
в САЩ, универсално поча-
сово възнаграждение с фе-
дерален мандат и други.

В подкрепа на Джо Бай-
дън застанаха медийните
гиганти в САЩ, а и в света
в лицето на групата медии,
собственост на Comcast и
Warner Media (CNN, NBC,
CNBC, Spectrum и много
други), традиционно под-
държащи Демократическа-
та партия. Въпросните ме-
дии не спестиха и ден кри-
тики срещу Тръмп, като по-
някога в техния арсенал
влизаха и откровени неис-
тини, които доведоха до на-
пускането на трима воде-
щи журналисти от CNN
след тяхно разследване за
евентуални финансови от-
ношения между Руски ин-
вестиционен фонд и приб-
лижени до Тръмп.

Мандатът на Тръмп през
погледа на редовия изби-
рател от Демократическа-
та партия следва да бъде
едно абсолютно безвре-
мие.

За избирателите на Ре-
публиканската партия пре-
избирането на Тръмп е въп-
рос на потвърждаване на
реванша, който те дадоха
на демократите и на дву-
партийния естаблишмънт
през 2016 година. През къс-
ната есен на 2016 година
редовите републиканци и
най-вече сините якички в
Америка казаха гръмко
"Не!" на това, което Тръмп
нарече вашингтонско бла-
то. Въпреки социологичес-
ките проучвания, които да-
ваха смазваща преднина
на кандидата на демокра-
тите тогава, Хилари Клин-
тън (в популярния вот тя
победи с 3 милиона гласа
повече), нещо, което се
случва и сега в ползва на
Байдън, републиканците из-
воюваха победа, която ще

се помни десетилетия на-
ред. Те показаха, че избо-
ри не се печелят служебно
чрез медии от мейнстрий-
ма, нито с властващата от
десетилетие политическа
коректност във Вашингтон.

Симпатизантът на Тръмп
вярва, че Америка може да
възстанови своето величие
не само чрез Wall Street и
засилена глобализация, но
и чрез "американско сър-
це, американски ръце и
американски дух". За ре-
публиканците Джо Байдън
е по-лошата версия на Хи-
лари Клинтън, той е "пос-
тавен" кандидат, кукла на
конци. След над 40-годишен
опит като сенатор от Де-
лауер и вицепрезидент на
САЩ, Байдън е най-ярък
представител на вашинг-
тонското блато. В потвър-
ждение на това е налице
информацията, че докато
Джо Байдън е бил вицеп-
резидент, синът му Хънтър
е получавал от нефтогазо-
вата украинска компания
"Бурисма" стотици хиляди
долари, без да има каква-
то и да е експертиза в
енергетиката. Самият Джо
Байдън се самоопредели
за "преходен кандидат".
Почти никой не гледа на
него като кандидат за два
мандата заради напредна-
лата му възраст. В тази
връзка страховете на ре-
публиканците са свързани
с възможна негова остав-
ка скоро след изборите на
3 ноември и предаване на
властта на кандидата му за
вицепрезидент Камала Ха-
рис (сенатор демократ от
Калифорния), която е ярък
привърженик на най-леви-
те и прогресивни политики
в Демократическата пар-
тия. Всичко това кара из-
бирателите на Тръмп да се
събират с десетки хиляди
по време на неговите ма-

щабни митинги за подкре-
па, които често се провеж-
дат дори на фона на "Еър
Форс 1".

Със съжаление може да
се направи изводът, че ни-
кой в САЩ не си дава смет-
ка за цената, която плаща
и ще плаща американска-
та политика от начина, по
който протече настоящата
кандидатпрезидентска кам-
пания. В нея не просто не
остана неопетнен полити-
чески лидер, в нея беше по-
жертван авторитетът и ле-
гитимността на американ-
ските институции.

Важна част от цялостно-
то девалвиране на инсти-
туционалността в Америка
играе и американският
Конгрес. Председателят на
Камарата на представите-
лите Нанси Пелоси (80-го-
дишна) бе сред най-ярост-
ните противници на Тръмп
и активен участник в неус-
пешния опит за импийч-
мънт. Еманация на незачи-
тането на президентската
институция беше публично-
то разкъсване на речта на
Тръмп по време на обръ-
щението му по Състояние-
то на съюза на 6 февруари
тази година.

Истината е, че полити-
ческата ситуация в САЩ не
оставя място за безприст-
растни. Основна роля за
това имат поляризираните
медии, яростният полити-
чески език и липсата на
обективност при послани-
ята. За това и за първи път
в американската обществе-
ност се прокарват притес-
нения за мирното предава-
не на властта след избо-
рите на 3 ноември. Макар
и наситени с голяма сте-
пен политическа истерия,
най-вече от страна на ме-
диите, подкрепящи Джо
Байдън, подобни притесне-
ния са непознати в скорош-

ната история на САЩ. Са-
мият Тръмп също спомага
за разрастване на тези
спекулации, след като в
първия му дебат с Джо
Байдън не зае категорич-
но позиция по въпроса с
мирното предаване на
властта.

Липсата на всякаква
етика и забранени средст-
ва по време на настояща-
та кандидатпрезидентска
кампания в САЩ със сигур-
ност ще имат отражение
във вътрешнополитически,
а и във външнополитичес-
ки план.

За света извън Америка
е налице шокът, че полити-
ческа сага за стола на 46-
ия президент срина неопет-
нената представа за утвър-
дени национални институ-
ции в една от най-разви-
тие демокрации. В резул-
тат от това е налице недо-
верието в международни-
те партньори. Във военен
план нещо подобно се слу-
чи, когато през 2003 годи-
на тогавашният държавен
секретар на САЩ Колин
Пауъл размаха в Съвета за
сигурност на ООН образец
на "притежаваните" от Са-
ддам Хюсеин химически
оръжия, което даде повод
за нахлуването в Ирак. То-
зи акт завинаги беляза от-
ношенията на международ-
ната общност със САЩ, ко-
гато става въпрос за ней-
но участие във военни опе-
рации.

Остава надеждата, че
който и да е следващият
президент на САЩ, той ще
работи за налагане на де-
мократичните ценности не
само в Америка, но и по
целия свят.

Екип на Институт
"РЕГО", начело с директо-
ра д-р Калоян Методиев

(Със съкращения)
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Íà ðåñòîðàíòèòå ùå ñå ðàçðåøàâà äà ïðåäëàãàò ñàìî õðàíà çà âêúùè
Германската канцлерка

Ангела Меркел иска
премиерите на провинци-
ите да се споразумеят да
затворят всички ресто-
ранти и барове от 4
ноември с цел да ограни-
чат разпространението на
коронавируса, но да
оставят отворени учили-
щата и детските ясли,
показва проекторешение,
цитирано от Ройтерс.

Новите ограничения
предвиждат хората да
могат да излизат на
обществени места само с
членове на своето дома-
кинство и още едно
домакинство. Според
документа хората следва
да бъдат наказвани, ако
нарушават правилата, но
не се дават повече под-
робности.

В документа се казва,
че значителното увеличе-
ние на заразяванията в
почти всички провинции
на Германия означава, че
много от местните здрав-
ни власти не биха могли
да откриват и проследя-

Ìåðêåë èñêà äà çàòâîðè áàðîâåòå,
ôèòíåñ çàëèòå, êèíàòà è òåàòðèòå

Президентът на Турция Реджеп
Ердоган говори пред депута-

тите от неговата партия ПСР в
Анкара в сряда и заяви, че е
имал ползотворен разговор

по телефона с руския
президент Владимир Путин за

конфликта между Азербай-
джан и Армения. "Нека

направим искрена стъпка по
този въпрос. В позиция сме

да сложим край на това",
казал турският президент на

руския си колега.

Снимки Пресфото БТА

Мъж си оправя маската на протест в Берлин срещу затягане на
карантината. Според федералното правителство се предвижда да

бъдат затворени публичните домове, плувните басейни, козметичните
студиа, центровете за масажи и студиата за татуировки.

От стр. 1

Кандидатът на демокра-
тите на президентските из-
бори в САЩ на 3 ноември
Джо Байдън води с цели 36
пункта пред президента ре-
публиканец Доналд Тръмп в
Калифорния. Ако той запази
преднината си, това ще е
най-голямата победа на кан-
дидат там от 1920 г.

Калифорния е най-много-
людният щат в САЩ и има
най-много електори в Изби-
рателната колегия, която
официално избира президен-
та, но е бастион на демок-
ратите и загубата там влиза

Íàêðàòêî

:
Папа Франциск
описа пандемията от COVID-19
като страховита дама, но нито
той, нито най-близките му
помощници носеха маски на
редовната вчерашна аудиенция.
В началото на аудиенцията,
която се проведе на закрито,
светият отец се извини на
вярващите, че не слиза от
мраморната сцена и не отива
при тях. "Ще стоя тук. Много
ми се иска да сляза долу и да
ви поздравя поотделно, но
трябва да спазваме дистанция",
каза папата пред неколкосто-
тин души, почти всички с
маски. "Ако сляза, хората
веднага ще се скупчат и това е
в разрез с предпазливостта,
предпазните мерки, които
трябва да спазваме, изправени
пред тази дама, наречена
Ковид, която ни причинява
толкова много вреди", каза
папата. Франциск и повече му
помощници и преводачи на
сцената не носеха маски.
Швейцарските гвардейци и
официалните фотографи на
сцената бяха с маски, но
епископите и свещениците,
които поздравиха папата в
близък контакт, сваляха
маските докато се приближава-
ха до него.
В град
в Западен Китай за четири дни
завърши тестването на 4,7
млн. души за коронавирус,
след като работници в завод
дадоха положителни проби. В
Кашгар в западната провинция
Синдзян са направени тестове
на цялото население, защото в
града миналата седмица беше
установено огнище на зараза-
та, пише в. "Женмин жибао".
Според местните власти
положителни проби са дали
183 души, а останалите
тестове са били отрицателни.
През уикенда повечето полети
от Кашгар бяха отменени.
Долната камара
на чешкия парламент прие
постановление, определящо
ливанското шиитско движение
Хизбула като единна терорис-
тична организация. Според
документа разделянето й на
политическо и военно крило не
отговаря на характера на
групировката, която заплашва
сигурността на демократичните
държави. Депутатите задължиха
правителството на Чехия да
настоява движението Хизбула
да бъде признато за терорис-
тична организация на равнище-
то на ЕС. Общността засега
признава концепцията, според
която в Хизбула съществуват
политическо и военно крило.
Преди 7 г. ЕС включи в
списъка с терористични
организации само военното
крило на Хизбула.

Ïðîó÷âàíå: Áàéäúí âîäè ñ 11% ïðåä Òðúìï
в предварителните разчети
на републиканците. Проучва-
нето е било проведено сред
800 избиратели в периода 21-
24 октомври. Допустимата
статистическа грешка е 3,5
процента.

Над 70 млн. американски
избиратели са подали гласа
си за изборите за президент,
насрочени за 3 ноември - по-
вече от половината от броя
на гласувалите на предиш-
ните избори през 2016 г., со-
чат данни на Проекта "Аме-
рикански избори", предаде
Ройтерс. Данните показват
рекорден темп на гласува-

не, който може да доведе до
най-високата избирателна
активност от над един век и
свидетелства както за висо-
кия интерес към изборите,
така и за желанието на из-
бирателите да намалят рис-
ка от заразяване с корона-
вирус при упражняването на
правото си на вот.

Според проф.  Майкъл
Макдоналд в Университета
на Флорида, който е коор-
динатор на Проекта "Амери-
кански избори", избирател-
ната активност ще бъде око-
ло 65 %, най-висока от 1908
г. насам. ç

Преди да отпътува на предизборна обиколка в щатите Мичиган,
Уисконсин и Небраска, президентът Доналд  Тръмп отново изрази
резерви към влиянието на масовото гласуване по пощата върху
честността на изборите. "Би било много, много уместно и много
хубаво, ако победителят бъде обявен на 3 ноември, вместо да се
броят бюлетини в продължение на две седмици, което е напълно

неуместно и не мисля, че е в съгласие с нашите закони", каза Тръмп.

ват всички случаи, пора-
ди което е необходимо
сериозно да се намалят
контактите между хората
сега, така че да не се
налага въвеждането на
големи ограничения по
Коледа.

Ако премиерите на 16-
те провинции се споразу-
меят за предложените
мерки, ще бъдат затворе-
ни фитнес центровете,
дискотеките, кината,
театрите, оперите и
концертните зали.

Предвижда се магази-
ните да останат отворени,
ако прилагат хигиенни
мерки и ограничават броя
на клиентите, а на ресто-
рантите ще бъде разре-
шено да предлагат само
храна за вкъщи.

Германия, която беше
хвалена за поддържане
на доста по-ниско ниво
на разпространение на
заразата от други големи
държави в началния етап
на пандемията, сега
отчита по-бързо от очак-
ваното увеличение на

случаите. Последните
данни показаха 11 409
нови заразявания, с
което общият брой на
случаите стана 449 275.

Меркел обаче предуп-
реди, че германската
здравна система може да
достигне точка на пречуп-

ване, ако случаите на
коронавирус продължат
да се увеличават, а ми-
нистърът на икономиката
Петер Алтмайер каза, че
Германия вероятно ще
достигне 20 000 нови
заразявания на ден до
края на седмицата. ç
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Òðåíüîðñêèÿò ùàá íà "÷åðâåíèòå"
ãîòîâ ñúñ ñòðàòåãèÿ çà ìà÷à â Ðèì

ЦСКА потегли за Рим,
където излиза срещу
Рома във втория си мач
от групите на Лига Евро-
па от 22 часа тази вечер.
На летище София пред
журналистите говори
Даниел Моралес. Брази-
лецът, заедно с Красимир
Чомаков и Кирил Динчев,
ще водят тима в предсто-
ящата среща. "Отборът
знае какво трябва да
прави в такива мачове.
Винаги очакванията са
големи. Ситуацията около
старши треньора и увол-
нението на Белчев е
решение на ръководство-
то. Такива промени се
случват във футбола.
Съжалявам за това нещо,
но решението е на шефо-
вете. Аз и с другите
колеги мислим за мача с
Рома. Изпълняваме наши-
те задачи", заяви Мора-
лес.

"ЦСКА винаги трябва
да има стил на игра.
Дали играем с Рома или
друг отбор, имаме стра-
тегия. Нашите футболисти
имат качества и трябва
да вярват, че можем да
направим нещо и да
напишем история. Няма
нищо невъзможно",
добави бразилецът.  -
Дали Рома ще играе с
резервите? Това няма
значение. Те бяха с
резервите и срещу Йънг

Няма никакво значение дали Рома ще играе с резервите,
твърди Даниел Моралес

Футболистите на ЦСКА заминаха за Рим в добро настроение

Временният тре-
ньор на Лудогорец
Станислав Генчев гово-
ри пред медиите пре-
ди днешния мач от
19,55 часа от група J
на Лига Европа с
ЛАСК (Линц). Той бе-
ше категоричен, че
познава австрийския
тим и е наясно със
стартовия състав на
"орлите" за срещата.
Генчев разкри за се-
риозни кадрови проб-
леми и каза на какво
ще разчита отборът му.
"Очаквам да победим.
Чака ни труден мач
срещу много силен съ-
перник. Миналата го-
дина ЛАСК игра 1/8-
финал срещу Манчес-
тър Юнайтед. Сега пък
отстрани Спортинг
(Лисабон)", заяви вре-
менният треньор на
Лудогорец.

"Наясно съм със
стартовия състав. От
доста време наблюда-
ваме съперника. Има-

Ëóäîãîðåö çàìèíà çà Àâñòðèÿ
ñúñ ñåðèîçíè êàäðîâè ïðîáëåìè

Стойчо Младенов смята, че някои хора в България се
страхуват и от сянката му

Ñòîé÷î Ìëàäåíîâ: Îò 2 ãîäèíè
íå ñúì ãîâîðèë ñ øåô íà ÖÑÊÀ

ме сериозни кадрови
проблеми. Марин пре-
търпя операция, Кеше-
ру е контузен, Деспо-
дов също. Трябва да
разчитаме на отборна-
та игра и самочувстви-
ето, което показваме
на терена. Трябва да
запазим стила си на иг-
ра. Последните 3 мача
имаме само една по-
беда, а Лудогорец е от-
бор, който е свикнал да
печели", обяви Генчев.

Изпълнителният ди-
ректор на тима Ангел
Петричев засегна и ак-
туалната тема около
новия треньор на от-
бора. Той бе категори-
чен, че "орлите" разпо-
лагат с много добри
футболисти, които мо-
гат да играят успешно
на високо ниво. "Очак-
вам да направим до-
бър мач срещу ЛАСК.
Ако се поздравим с
победа, ще е най-доб-
ре. Доказали сме през
годините, че в трудни

ситуации намираме се-
бе си и показваме доб-
ра игра. Дано и сега
да стане така", обяви
Петричев.

"Всичко зависи от
момчетата на терена.
Ако изпълнят указани-
ята на треньорския
щаб, би трябвало да се
получи добър мач. Без
съмнение Лудогорец
разполага с добри фут-
болисти, които могат
да играят на това ни-
во успешно. На този
етап няма нищо около
новия треньор. В мо-
мента по -важно е
представянето в мача
с ЛАСК, а не дали се
преговаря с някой спе-
циалист. Всички сме
концентрирани върху
срещата, тъй като за-
губихме първия дву-
бой. Не мога да кажа
дали сме фаворит в
мача. Шансовете са
50:50", допълни изпъл-
нителният директор на
Лудогорец. ç

От стр. 1

"За пореден път
ставам жертва на
жълти новини в доб-
рожелателни медии.
От 2 години не съм
разговарял с човек от
ръководството  на
ЦСКА. Странно как
тези медии разбраха
каква неустойка съм
искал, без да е има-
ло преговори. Собст-
вениците на ЦСКА мо-
гат да го потвърдят,
ако желаят. Явно ня-
кои около любимия
ми клуб твърде много
се страхуват дори от
сянката ми. Пет годи-
ни съм далече от
ЦСКА, не съм спирал
да работя и дори в
момента готвя моя
тим Кайсар за след-
ващия мач. Това е ця-
лата истина. А вечна-
та НЕистина остават
приказките за комиси-
они, които почти две
десетилетия никой не
доказа. Поне 90 про-

цента от феновете на
"Българска армия "
знаят всичко за Стой-
чо Младенов и им бла-

годаря за подкрепата!
Пожелавам успех на
ЦСКА в Рим!", написа
Стойчо Младенов. ç

Кариана (Ерден)
спечели драматично
гостуването си на Литекс. Отборът
на Веселин Великов надви с 2:1
"оранжевите" и излезе отново на
върха във Втора лига след 11-ия
кръг. Резултата откри капитанът на
домакините Пламен Николов в 67-
ата минута, а в 82-рата Николай
Дичев изравни от дузпа. В 94-тата
минута Борислав Дамянов донесе
трите точки за тима от село
Ерден. Кариана има актив от 26
точки, което е с една повече от
Локомотив (София). Литекс пък
остана осми след третата си
поредна загуба, с 14 точки.

България ще приеме
Гибралтар
в официална контрола на 11
ноември от 19,30 ч. на Национал-
ния стадион "Васил Левски".
Срещата ще бъде първа между
двете държави на международно
ниво. Четири дни по-късно нашите
играят с Финландия в София, а
последният им мач за годината е
гостуването на Ирландия в Дъблин
на 18 ноември. Тези две срещи са
от Лигата на нациите.

Камата съжали, че
Реал (Мадрид) не
допусна издънка
и завърши 2:2 при гостуването
си на Борусия (Мьонхенглад-
бах) в групите на Шампионска-
та лига. Христо Стоичков
използва профила си във
Фейсбук, за да коментира
актуалната ситуация в любимия
си клуб Барселона. Както е
известно, ръководството на
каталунците, оглавявано от
президента Хосеп Мария
Бартомеу, подаде оставка, след
като феновете поискаха да
бъде проведено гласуване за
вот на недоверие.  "Най-накрая
разбирачите си тръгнаха от
Барса!!! За трима футболисти -
450 милиона евро, нито един
финал на Шампионската лига
от 2015 г. Почти милиард
хвърлени на вятъра за транс-
фери! Байерн няма спирка в
Шампионската лига, жалко за
Борусия (Мьонхенгладбах)",
написа Стоичков.

Íàêðàòêî

:

Бойс, но победиха."
Десният бек ЦСКА Иван

Турицов също коментира
предстоящото гостуване
на Рома. Защитникът
изрази позиция, че "чер-
вените" са способни да
постигнат добър резултат
срещу "вълците" и взе
отношение по смяната на
треньора Стамен Белчев.
"Не са приятни честите
смени на треньор, но
атмосферата е много
добра. Не мога да комен-
тирам решението на
ръководството да уволни
Стамен Белчев. Не сме
радостни от тази развръз-
ка, но не сме и разочаро-
вани", заяви 21-годишният

български национал.
"Мисля, че настроение-

то е на високо ниво.
Предстои важен мач. Не
излизаме като аутсайде-
ри. Имаме огромен шанс,
не сме нещо по-лошо от
тях. Имаше пропуски
срещу Клуж, но имаме
шанс срещу Рома. Всичко
е възможно. Близо два
месеца не съм играл, но
се чувствам добре. От
седмица и половина
тренирам наравно с
отбора. Нямах проблеми в
последния мач. Ще бъда
щастлив, ако дебютирам в
групите на Лига Европа
срещу отбор като Рома,"
допълни Турицов.

В същото време стана
ясно, че титулярният
централен защитник на
ЦСКА Юрген Матей е
заминал спешно за Белг-
рад, за да бъде прегледан
и подложен на терапия
при известната лечителка
Мариана. Това е и причи-
ната нидерландецът да не
пътува със съотборниците
си за Рим.

Засега от Борисовата
градина не са на ясно
колко време Матей ще
бъде извън игра. Той ще
остане при Мариана
няколко дни, след което
ще се разбере какъв ще е
периодът на лечението и
възстановяването му. ç
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Ëèâúðïóë ñðàçè ñ 2:0
Êðàåâ è êîìïàíèÿ

Английският гранд
Ливърпул срази у
дома датския първе-
нец Мидтиланд с 2:0
във втория им мач от
група D на Шампион-
ската лига. Българс-
кият национал Божи-
дар Краев бе оставен
на резервната ска-
мейка, но се появи в
игра на мястото на
Каюст в 81-вата
минута. Иначе датча-
ните започнаха по-
активно и още в
третата минута стиг-
наха до голово поло-
жение. Дрейер се
справи с Робъртсън и
излезе на чиста
позиция, но Алисон
спаси удара му.

Шампионът на
Англия постепенно
заигра по-добре, но
до края на полувре-
мето така и не
отправи точен удар.
След половин час
игра домакините
понесоха тежък
удар, след като
Фабиньо получи
разтежение и напус-
на принудително, а
на мястото му в
центъра на защитата
влезе 19-годишният
Рис Уилямс.

След почивката в
55-ата минута Вай-
налдум намери
Александър-Арнолд
отдясно. Бранителят
направи двойно

Бразилецът Диого Жота отбеляза попадение № 10 000 в историята на Ливърпул
Снимка Пресфото БТА

Диого Жота влезе в историята, след като отбеляза
гол номер 10 000 в актива на английския гранд

Æóðíàëèñòè ñ ðàêåòè îò 18 ìåäèè èçëÿçîõà íà òåíèñ êîðòà
Традицията на дър-

жавното първенство
по тенис за журналис-
ти  се оказа по-силна
от опасенията от
COVID-19. В 37-ото из-
дание участваха пред-
ставители на 18 ме-
дии, както и дългого-
дишни членове на
СБЖ.  При "младежи-
те" до 45 г. най-оспор-
вани бяха двубоите
между Николай Драги-
ев (Euro-sport), Свет-
лин Йочев (ТВ +) и
Петьо Борисов (MAX
Sport). "Общият знаме-
нател" на тази тройка
е, че коментират тенис
в тв каналите, където
работят. За втора по-
редна година шампи-
он  стана Николай
Драгиев.  Оспорвана
бе и борбата сред "на-
ивниците на средна
възраст". Финалът в

Нашият колега от в. "Китай днес" Любомир Михайлов
(вдясно) стана вицешампион на държавното първенство по
тенис за журналисти. Главният изпълнителен директор на
ПОК "ДСК-Родина" Николай Марев връчи наградите на

всички призьори

групата  45-60 г. меж-
ду Крум Савов (Теле-
визия 7/8) и шефа на
Egoist.bg Мартин За-
хариев бе спечелен с
9-6 гейм от спортния
коментатор.

 За първи път тол-
кова сериозни про-
бойни имаше в доско-
рошната "желязна
гвардия". Това е група-
та над 60 г. - колегите,
които преди 37 годи-
ни (през 1983 г.) пос-
тавиха началото на
журналистическите
турнири. За първи път
не стартираха многок-
ратните шампиони и
вечни съперници пое-
динично, но партньо-
ри на двойки,  проф.
Георги Карасимеонов
и Борислав Костур-
ков. Така Тодор Попов
(MAX Sport) вдигна ви-
соко купата за трета

поредна година (2018-
2020). И все пак "же-
лязната гвардия" отно-
во показа, че за спорт
като тениса възраст
няма. "Най-старшият"
може би все още пос-
тоянно работещ бъл-
гарски журналист (се-
га основно за в. "Ки-
тай днес") Любомир
Михайлов дори стана
вицешампион в 60+.
Всички с радост пос-
рещнаха появата на
корта и на най-възрас-
тния участник, 85-го-
дишния екс-радиожур-
налист Асен Саев.

При дамите с раке-
ти нямаше възрастови
групи. Отново домини-
ра Йоана Андреева
(сп. Go Guide), която
спечели първото мяс-
то. Тодор Попов се
окичи с още един зла-
тен медал, след като

с доста по-младия си
колега от телевизия
MAX Sport, Петьо Бо-
рисов, спечели фина-
ла при двойките.  При
дамите Йоана Андре-
ева, също като Тодор
Попов,  грабна втора
шампионска титла - на
двойки, с партньорка
Сибина Григорова
(TennisKafe.com).

37-ото  журналисти-
ческо първенство ста-
на възможно благода-
рение на подкрепата
от  Пенсионносигури-
телната компания
"ДСК- Родина". Нейни-
ят шеф Николай Ма-
рев връчи купите на
победителите и суве-
нири, предоставени от
веригата спортни ма-
газини "Спорт депо".

Борислав Костур-
ков, член на УС на
СБЖ. ç

подаване с Шакири,
след което сложи
топката на крака на
Диого Жота и брази-
лецът вкара за 1:0.
Това бе попадение
№ 10 000 в история-
та на мърсисайдци.
До края на мача
гостите така и не
успяха да отвърнат
на удара, а "черве-
ните" направиха
успеха си по-убеди-
телен в добавеното
време, когато Моха-

мед Салах (90+3 -
дузпа) бе точен от
бялата точка.

В другата среща
от тази група Аякс
изтърва два гола
аванс и завърши 2:2
при визитата си на
Аталанта в Бергамо.
Душан Тадич (30 -
дузпа) и Ласина
Траоре (38) дадоха
комфортен аванс на
нидерландския
шампион преди
почивката, но след

нея Дуван Сапата
(54, 60) възстанови
равенството в рам-
ките на шест минути.
До края на срещата
съперниците не
успяха да реализи-
рат някое друго от
положенията си.

След тези резул-
тати Ливърпул е
лидер в групата с
пълен актив от 6
точки пред Аталанта
с 4, Аякс с 1 и
Мидтиланд с 0. ç

Ðåçóëòàòè è ãîëìàéñòîðè
â Øàìïèîíñêàòà ëèãà

Група А
Локомотив (Москва) - Байерн 1:2
0:1 Леон Горетцка 13, 1:1 Антон Миранчук

70, 1:2 Йошуа Кимих 79
Атлетико (Мадрид) - Залцбург 3:2
1:0 Маркос Йоренте 29, 1:1 Доминик Со-

бослай 40, 1:2 Мергим Бериша 47, 2:2 Жоао
Феликс 52, 3:2 Жоао Феликс 85

Група B
Шахтьор (Донецк) - Интер 0:0
Борусия - Реал (Мадрид) 2:2
1:0 Маркус Тюрам 33, 2:0 Маркус Тюрам 58,

2:1 Карим Бензема 87, 2:2 Каземиро 90+3

Група C
Порто - Олимпиакос              2:0
1:0 Фабио Виера 11, 2:0 Сержио Оливей-

ра 85
Марсилия - Манчестър Сити 0:3
0:1 Феран Торес 18, 0:2 Илкай Гюндоган

76, 0:3 Рахийм Стърлинг 81

Група D
Ливърпул - Мидтиланд 2:0
Аталанта - Аякс                         2:2

УЕФА обяви най-
бързия футболист в
Шампионската лига за
сезон 2019/2020. Това
стана ясно от публи-
кация на журналиста
Мигел Дилейни в "Ту-
итър". Първата пози-
ция се заема от звез-
дата на френския фут-
бол и на Пари Сен
Жермен Килиан Мба-
пе, който по време на
финала срещу Байерн
е развил 33,98 км/ч.

Второ място заема
Лукас Клостерман от
ПСЖ (33,82 км/ч), а тре-

ÓÅÔÀ îáÿâè íàé-áúðçèÿ
ôóòáîëèñò

ти е Ханс Хатебур от
Аталанта (33,71 км/ч). ç

21-годишната звезда на
Пари Сен Жермен Килиан
Мбапе е най-бързият

футболист в Шампионска-
та лига
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ÇÅÌß00.15 „Нашият следобед с БСТВ“ (п)
01.30 „Лява политика“ (п)
02.30 „Дискусионен клуб“ (п)
03.50 „Студио Икономика“ (п)
04.50 „Не се страхувай“ (п)
05.50 „Общество и култура“ с Иван Гра-

нитски (п)
06.50 Музикален антракт
07.30 „Антидот“ с Юлия Ал-Хаким (п)
08.00 „Дискусионен клуб“ с Велизар Ен-

чев (п)
09.00 „За историята свободно“ (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 „Не се страхувай“ (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 „Нашият следобед с БСТВ“ с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 „Антидот“ с Юлия Ал-Хаким
16.30 „Думата е ваша“ – открита линия

със Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 Документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини – централна емисия
19.15 „Актуално от деня“
20.00 „Студио Икономика“
22.00 Новини (п)
22.30 „Актуално от деня“ (п)
23.15 „Студио Икономика“ (п)

ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
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-поз-

навателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Когато сърцето зове 2 - тв филм

/3 епизод/
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Очи в очи с животните - Бригадата
15.20 Влакът на динозаврите 2 - анимаци-

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

Векилска
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно предава-

не
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Питай БНТ
21.30 Студио "УЕФА Лига Европа"
22.00 Футбол: Рома - ЦСКА, среща от

турнира на УЕФА "Лига Европа" -
пряко предаване от Италия

00.15 Светът и ние /п/
00.35 100% будни /п/
02.30 Култура.БГ /п/
03.30 Бразди /п/
04.00 Туризъм.бг /п/
04.30 Когато сърцето зове 2 - тв филм

/3 епизод/п/

bTV

05.00 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 60
06.00 "Трансформърс: Роботи под прик-

ритие" - анимация, сериал, с. 4, еп.
20

06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно

предаване 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. 118
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 15,

еп. 115 - 117
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

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

ал, с. 14, еп. 79
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.

3, еп. 92
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 разслед-

вания" - сериал, с. 20, еп. 12
01.00 "Новите съседи" - сериал, еп. 52
02.50 "Преди обед" /п./

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал,
с. 2, еп. 1

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Роботи под прикритие" - сериал,
с. 4, еп. 20 - 23

08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал,
с. 2, еп. 1

09.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 3
10.00 "Супер коли" - спортна автомобил-

на поредица, с. 6, еп. 1, 2
11.00 "Тежки престъпления" - сериал, с.

6, еп. 4
12.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 6
13.00 "Тайният живот на годеника ми" -

трилър (САЩ, 2018), режисьор Ли-
са Франс, в ролите: Кели Съливан,
Маяра Уолш, Марк Фамиглиети,
Джордан Джеймс Смит и др.

15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с.
2, еп. 2

16.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 4
17.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 7
18.00 "Тежки престъпления" - сериал, с.

6, еп. 5
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл"

- сериал, с. 3, еп. 11
19.45 Студио "Лига Европа"
19.55 Пряко, УЕФА Лига Европа, II кръг от

груповата фаза: ЛАСК - Лудогорец
22.00 Пряко, УЕФА Лига Европа, II кръг от

груповата фаза: Арсенал - Дъндолк
00.00 Лига Европа, обзор
00.45 "Дете 44" - трилър, драма (САЩ,

2015), режисьор Даниел Еспиноса,
в ролите: Том Харди, Гари Олдман,
Нуми Рапас, Джоуел Кинаман, Джей-
сън Кларк, Пади Консидайн, Венсан
Касел, Чарлз Данс и др. [14+]

03.30 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 11
04.15 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 4

bTV COMEDY

05.00 "Фитнес" /п./ - сериал
06.00 "Фитнес" - сериал, еп. 3, 4
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./

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

сериал

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

10.00 "Майор Пейн" - комедия, приклю-
ченски, семеен (САЩ, 1995), режи-
сьор Ник Касъл, в ролите: Деймън
Уейънс, Майкъл Айрънсайд, Скот
Битълоу, Албърт Хол 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. 8, 9
19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,

еп. 111
20.00 "На гости на третата планета" -

сериал, еп. 64
20.30 Премиера: "Селцето" - сериал, еп. 7
22.00 "Полицаят от Рубльовка" - сериал,

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

с. 5, еп. 7, 8
00.00 "Майор Пейн" /п./ - комедия, прик-

люченски, семеен (САЩ, 1995)
02.00 "Фитнес" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п./
04.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (есен 2019)

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.

11, 12
08.00 "Х-Мен: Апокалипсис" - фентъзи,

екшън, приключенски (САЩ, 2016),
режисьор Брайън Сингър, в ролите:
Дженифър Лорънс, Евън Питърс,
Никълъс Хоулт, Майкъл Фасбендър,
Джеймс Макавой, Оскар Айзък, Ро-
уз Бърн, Софи Търнър, Оливия Мън

11.00 "Ривърдейл" - сериал, с. 3, еп. 13,
14

13.15 "Не се замисляй" - комедия (САЩ,
2016), режисьор Майк Бърбиглия,
в ролите: Кийган-Майкъл Кий, Гили-
ън Джейкъбс, Майк Бърбиглия, Кейт
Микучи, Тами Сагър и др.

15.00 "Ледена смърт" - екшън, кримина-
лен, мистъри (САЩ, Канада, Фран-
ция, Турция, 2009), режисьор До-
миник Сена, в ролите: Кейт Бекин-
сейл, Гейбриъл Макт, Том Скерит,
Шон Дойл, Къламбъс Шорт, Алекс
О`Лафлин, Ерин Хайкок, Башар Ра-
хал и др.

17.00 "Лигата на справедливостта: Бого-
ве и чудовища" - анимация, екшън
(САЩ, 2015), режисьор Сам Лю

18.45 "Перфектно убийство" - трилър,
криминален, драма (САЩ, 1998),
режисьор Андрю Дейвис, в ролите:
Майкъл Дъглас, Гуинет Полтроу,
Виго Мортенсен, Дейвид Сушей,
Сарита Чаудъри и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Шпионски свалки" - екшън, коме-

дия, романтичен (САЩ, 2012), ре-
жисьор Макджи, в ролите: Рийз
Уидърспун, Крис Пайн, Том Харди,
Тил Швайгер, Абигейл Спенсър, Чел-
си Хандлър, Анджела Басет, Лора
Вандервоорт и др.

23.00 "Поклонение" - екшън, историчес-
ки, драма (Ирландия, Белгия, САЩ,
2017), режисьор Брендън Мълдау-
ни, в ролите: Том Холанд, Ричард
Армитидж, Джон Бърнтол, Хю О`Ко-
нър, Стенли Уебър, Тристан Макко-
нъл и др. [14+]

01.00 "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+]

03.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
13

04.00 "Дъската на дявола: Произходът на
злото" - хорър, мистъри (САЩ, Япо-
ния, Китай, 2016), режисьор Майк
Фланаган, в ролите: Елизабет Рий-
сър, Лулу Уилсън, Аналийз Басо,
Хенри Томас, Паркър Мак [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сери-
ен 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

емисия
20.00 "Откраднат живот: Антитела" (пре-

миера) - сериен филм, сезон 10
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 22
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сери-

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

сезон 9
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

06.00 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 10 /п/

07.00 "Цветарница на мистериите: Мъл-
чание"- мистерии с уч. на Брук
Шийлдс, Бренън Елиът, Бю Бри-
джис, Кейт Дръмънд и др. /п/

08.45 "Давам им година" - комедия с уч.
на Роуз Бърн, Ана Фарис, Саймън
Бейкър, Рейф Споли др.

11.00 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 10, 2 епизода

12.50 "Ангелът до мен"- семеен с уч. на
Катарина Изабела, Шон Робъртс,
Клейтън Чити, Бритни Ървайн и др.

14.30 "Под прицел" - криминален екшън с
уч. на Клинт Истууд, Джон Малко-
вич, Рене Русо, Дилан МакДермът,
Гари Коул, Джон Махони и др. /п/

17.10 "Ангели и демони" - трилър с уч. на
Том Ханкс, Юън Макгрегър, Армин
Мюлер-Стал, Айелет Зурер, Стелън
Скарсгард, Пиерфранческо Фавино
и др. /п/

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

21.00 "Природни сили" - романтична ко-
медия с уч. на Бен Афлек, Сандра
Бълок, Рони Кокс, Стив Зан, Блайт
Данър, Мора Тиърни и др.

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

00.00 "Свободният щат" - военен екшън с
уч. на Матю Макконахи, Кери Ръ-
сел, Шон Бриджърс, Гугу Мбата-Роу
и др. /п/

Тв програма - четвъртък, 29 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 ще бъде предимно облачно. На отделни места в Родопите и

Югоизточна България ще има значителни валежи, в крайните югоизточ-
ните райони - придружени с гръмотевици. Слаби преваляванията в ос-
таналата част на страната, а в крайните западни райони ще бъде почти
без валежи, ще има и временни намаления на облачността. Слаб вятър
от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8 и
13, максималните - 13-18 градуса. Предимно облачно ще бъде над
Черноморието. Ще има валежи от дъжд, в южните райони - значителни
и приджружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от север-северо-
запад. Максималните температури на въздуха ще бъдат 17-18 градуса.
Предимно облачно ще бъде в планините. В повечето райони ще има
слаби валежи от дъжд, на отделни места, в Родопите, Странджа и Сакар
ще има и по-значителни количества. Ще духа умерен до силен северо-
западен вятър. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 11
градуса, на 2000 м - около 4 градуса. През следващите дни вятърът от
северозапад ще се усили. Ще има променлива, по-често значителна
облачност. Ще има и валежи, на повече места в петък и в Източна
България. Минималните температури в по-голямата част от страната ще
бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните - между 12 и 17 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Шпионски свалки" - екшън,
комедия, романтичен, в ролите: Рийз Уидърспун,

Крис Пайн, Том Харди, Тил Швайгер,
Абигейл Спенсър, Челси Хандлър, Анджела Басет,

Лора Вандервоорт и др.
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Пласидо Доминго с
диригентски дебют в
Болшой театър
Операта на Пучини  "Манон
Леско" се игра на 21
октомври на историческата
сцена на Болшой театър в
Москва. Публиката приветс-
тва испанския оперен певец
и диригент Пласидо Домин-
го, който за първи път
застана на пулта като
диригент на Симфоничния
оркестър. Зрителите очаро-
ваха водещите артисти Анна
Нечаева, Олег Долгов и
Елчин Азизов. На 24 октом-
ври бе галаконцертът
"Болшой и Пласидо Домин-
го: живот в операта". В него
звездата Доминго се предс-
тави като певец.
Боб Дилън написал хит
за Барбра Стрейзанд
От писма, бележки и
текстове на Дилън  става
ясно, че той сменил името
си заради опасенията за
антисемитизъм и че е
написал песента си Lay
Lady Lay' за актрисата
Барбра Стрейзанд. Сред 37-
те страници има писани на
ръка от Дилън, съобщиха от
аукционната къща "Ар Ар
Окшън". На места той е
задрасквал част от написа-
ното, което явно не харе-
сал, със син маркер. Всичко
се продава на търг.

Íàêðàòêî

×îâåêúò è íåãîâîòî áúäåùå îò
Îðëèí Çàãîðîâ è Ìþìþí Òàõèðîâ

Големият български
художник проф. Никола
Маринов (1879 - 1948 г.) е
един от гигантите на
българската акварелна
живопис. Това заяви
изкуствоведът Анелия
Николаева, която е кура-
тор на изложбата "Никола
Маринов - ателието на
свободния дух", откриваща
се днес в Националната
художествена галерия и
ще продължи до 10 януари

"Íèêîëà Ìàðèíîâ - àòåëèåòî
íà ñâîáîäíèÿ äóõ"

Îòêðèõà òðàêèéñêè ãðîá
îò IV âåê ïðåäè Õðèñòà
âúâ Âåëèêî Òúðíîâî

В местността Френкхи-
сар в подножието на хъл-
ма Царевец във Велико Тър-
ново археолозите изслед-
ват три исторически плас-
та. Открита е тухла от Сред-
новековието в гроб на висш
духовник, некропол от ран-
на византийска епоха и ур-
на с тленни останки на два
индивида от мъжки и женс-
ки пол от  IV век преди
Христа. Ръководители на ек-
спедицията са проф. Хитко
Вачев и археологът от Ре-
гионалния исторически му-

:

Преди няколко дни
Университетското изда-
телство "За буквите - О
писменехь" обогати
българския книжен пазар
с колективния моногра-
фичен труд "Човекът и
неговото бъдеще" от
проф. Орлин Загоров  и
проф. Мюмюн Тахиров.
Малкото родопско село
Дюлица, откъдето започ-
ва житейският път на
двамата автори, остава
единствената обетована
земя, независимо къде
са ги водили посоките на
времето. Но в крайна
сметка пътищата им  се
преплитат в София като
журналисти и преподава-
тели във висши учебни
заведения.

В труда си  професо-
рите философи Орлин
Загоров и Мюмюн Тахи-
ров продължават и обо-
гатяват чрез  собствена
интерпретация дискусия-
та дали човекът е творе-
ние на Бог, или е естест-
вен резултат от хилядо-
летния процес, наречен
еволюция, която започва
с появата на Хомо сапи-

Äæîðäæ Êëóíè
ìðúçíå â àðêòè-
÷åñêèòå ñíåãîâå

Започнаха снимките
на драмата "Полунощно
небе". Клуни е режисьор
на проекта и също иг-
рае една от главните ро-
ли. Самотният учен изс-
ледовател Августин, на-
миращ се в Арктика и
умиращ от рак, се опит-
ва да предупреди коман-
да астронавти да не се
връщат на Земята. Там
вече се е случила гиган-
тска катастрофа.  В ос-
новата на лентата е ро-
манът на Лили Брукс-
Далтон "Добро утро ,
посред нощ!".

Освен Клуни се сни-
мат още известни актьо-
ри като  Фелисити
Джонс, Кайл Чандлър,
Дейвид Ойелоу, Демиан
Бичир. Премиерата е
предвидена за 23 декем-
ври след ограниченията
на прожекциите по ки-
ната.ççççç

Кирил Петров, Александър
Стаменов. Те са предста-
вители на едно силно
поколение, новия облик
на българското изкуство
от 30-те години", отбеляза
Николаева. Още през 20-
те години големите инте-
лектуалци Гео Милев и
Чавдар Мутафов, които се

занимават с художествена
критика, отбелязват, че
Никола Маринов, владеей-
ки живописната техника,
подчинява акварелното
петно и сръчно разлива
цветната маса, превръ-
щайки я в конструктивна
материя. Отделяйки вни-
мание на женския образ
като еманация на предста-
вата му за заобикалящата
ни красота. Често рисува
една красива италианка -
неговата съпруга Фреде-
рика. Майчинството като
земен образ на Богороди-
ца също присъства в
творчеството му.ççççç

2021 г. Преподавателската
си дейност проф. Никола
Маринов започва през
1921 г. като вече утвърден
автор и с участия в реди-
ца изложби. В периода
след Първата световна
война художественият
живот на България кипи от
творческа енергия.

"Първият випуск от
негови ученици събира
ярки имена - Илия Пет-
ров, Любомир Далчев,

енса като най-висша
форма на живот върху
Земята. Разглеждат
човека в огледалото на
еволюцията и като сми-
съл на смисъла; като
космическо, природно,
социално и духовно
същество; като творение
и творец; като божие
проклятие или човешко
неблагоразумие и т. н.

В преобладаващите
случаи, когато се разра-
ботва проблемът за
алтернатива на съвре-
менната цивилизация, се
посочва устойчивото
развитие като универса-
лен модел на развитие.
Днес все повече се
налага схващането,
отбелязват авторите, че
ако устойчивото разви-
тие се утвърди като
глобална стратегия,
напредъкът на технологи-
ите трябва да осигури
по-добър, по-качествен
живот, по-добри условия
за пълноценна реализа-
ция на същностните сили
на човека. При това
застрашаването на чо-
вешката природна среда

получава глобален харак-
тер и представлява
проблем на съвременно-
то човечество. За първи
път в своята история
всички общества на
нашата планета се нами-
рат в опасност поради
нарушаването на еколо-
гическото равновесие, т.
е. поради незачитането
на законите на природа-
та. Постоянно намалява
адаптационната способ-
ност на живите организ-
ми, в т. ч. и на човека,
поради настъпващата
инерция на промените в

зей Илиян Петракиев.
Намерена е базилика от

V-VI век и в близост до нея
некропол с три гроба. В еди-
ния от тях е погребана же-
на от знатен произход, коя-
то е била забрадена с пок-
ров с фини златни нишки.
Подобна фина изработка на
забраждане не е позната до-
сега на историческата нау-
ка. Разкрити са и основите
на средновековния манас-
тир "Света Богородица", ко-
ито датират от времето на
цар Иван Асен II.ççççç

природата и обществото,
при което се появяват
тежки психически стресо-
ве, биологически откло-
нения и заболявания,
пред които съвременната
медицинска наука се
оказва безсилна. Появи-
лата се в края на 2019 и
началото на 2020 г. епи-
демия от COVID-19  е
напът да потвърди този
парадокс.

Главният недостатък на
визията за бъдещето на
човека, подчертават
авторите, е пренебрегва-
нето на опасността от
загуба на ценностите на
единството, справедли-
востта, хуманизма и
солидарността на общес-
твото и налагането на
конформизма на индиви-
да, живеещ в него като
доминираща цел. Всичко
това води до подценява-
нето на идеята за човека
като самоценност. Разк-
риването на тази истина
стои в основата на
монографията "Човекът и
неговото бъдеще" от
позициите на хуманис-
тичната философия.ççççç


