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ÍÑÈ îò÷åòå
ñåðèîçåí ðúñò íà

ñìúðòíîñòòà

Сериозен ръст на смъртността в България в коронакризата показват
оповестените данни на националната статистика. 30 071 души са почи-
нали само през последните три месеца на тази година. Това е със
17,4% повече от същия период година по-рано, когато са били с 4463
по-малко. Най-много смъртни случаи за тримесечието е имало от 13
до 19 септември - 2833, най-високата стойност за третото тримесечие
от 2016 година досега. ç
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Италия настоява за прие-
мането на конкретен план
за действия и финанси-
ране на решението на
проблема с миграцията по
средиземноморския
маршрут, заяви премиерът
Марио Драги в речта си
пред Сената преди сре-
щата на върха на ЕС на
20 и 21 октомври. Из-
ключително важно е на
този съвет Европейската
комисия да представи
конкретни планове, съот-
ветното им финансиране,
давайки приоритет на
ограничаването на по-
тоците по всички среди-
земноморски миграционни
маршрути, каза Драги. ç
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ÀÅÖ „Áåëåíå“ -
íå ñàìî ìîæå, à
òðÿáâà. Âåäíàãà!

ÑÏÎÐÒ

Ïðåìèÿ îò
íàä 1 ìèëèîí
çà ÖÑÊÀ

Собственикът на ЦСКА
Гриша Ганчев е завишил
сериозно отборната
премия при излизане от
групите на Лигата на кон-
ференциите. Ако съставът
на Стойчо Младенов
успее да стигне следва-
щия етап от надпревара-
та, "червените" ще си
разделят сума, която е
над 1 милион лева, твър-
ди "Блиц". След първите
два кръга от груповата
фаза ЦСКА има 1 точка
след 0:0 с Бодьо/Глимт.
Преди това българският
тим загуби с 1:5 от Рома
в Италия. Тази вечер от
22 часа е третата битка
на "червените" в турнира
- срещу украинския Зоря
(Луганск).

Çåëåíèÿò

влезе в сила

а фона на европей-
ския енергиен ко-
лапс Франция ще за-
почне изграждането

няма никакви ограничения при въвежда-
не на зелени сертификати.

В сравнение с казаното на брифинга,
министърът е допуснал компромис само
по един въпрос - освободени от сертифи-
кати са децата до 18-годишна възраст (пър-
воначално беше обявено, че няма да се
тестват само децата до 12 г.). Министър
Кацаров увери, че новите мерки няма да
нарушат правото на труд на хората, а са-
мо ще ограничат увеселителни дейности.

Оставка на министър Кацаров под една
или друга форма поискаха от БСП, ВМРО,
ГЕРБ, "Възраждане", от бизнеса и хиляди
потребители в социалните мрежи.

на цели шест нови ядрени
централи! И това е естес-
твено решение - ядрената
енергетика е високотехно-
логична, модерна, евтина.
И защото е най-строго
контролираната от нацио-
нални и международни ин-
ституции - е най-сигурна-
та и екологична енергия,
която човечеството досе-
га е измислило. Изчисле-
но е от експерти, че вся-
ка ядрена централа бързо
възвръща направената ин-
вестиция и е ключова част
не само от енергийната
система, а и от национал-
ната сигурност. Франция
осъзна, че бълнуванията за
"зелени сделки", ограниче-
ния на въглищата и ядре-
ните мощности и особено
идиотизмът с въртящите се
перки и слънчеви батерий-
ки е пагубен удар не прос-
то по енергийните цени и
джоба на хората, но и да-
лавера за трилиони, от ко-
ято се облажват единици,
а всички други плащат. Ма-
кар и късно, но ще ни дой-
де акълът.

Но за България ни е ду-
мата. Социалистическа
България овладява мирния
атом през далечната 1974-
та с решаващата помощ на
Съветския съюз. АЕЦ "Коз-
лодуй" бе флагманът на
българската енергетика и
икономика, на технологич-
ното ни развитие и нацио-
налната ни гордост. Още в
края на 80-те години на
ХХ век можеше да градим
Втората атомна - в Беле-
не. Но и двата проекта пад-
наха жертви - и то невед-
нъж  -  на продажни ели-
ти, които слугуваха на чуж-
ди икономически и геопо-
литически заповеди, на
псевдоеколози, на пишман
политици и други "разби-
рачи". Да имаш един за-
почнал проект и да го спи-
раш цели четири (!?) пъти,
е национално предателст-
во. Същото национално
предателство е ликвидира-
нето на блоковете на АЕЦ
"Козлодуй" заради членст-
вото в ЕС.

Всъщност настоящата
тежка, безпрецедентна
енергийна криза показва
едно - че националният ин-
терес е важен, че той е
единственият ориентир. И
че днес изграждането на
АЕЦ "Белене" няма алтер-
натива! А тези, които го
проваляха, са за съд и
присъда!

Íà íåâàêñè-
íèðàíèòå
áëèçî 80% îò
ïúëíîëåòíèòå
áúëãàðè ùå ñà
çàáðàíåíè
ïîâå÷åòî
äåéíîñòè
íà çàêðèòî

т днес достъпът до повечето обществени
обекти на закрито в страната ще става
само срещу зелен сертификат за ваксина-
ция, преболедуване или отрицателен тест.

Такъв достъп се въвежда за всички ки-
на, театри, концерти, музеи, галерии, ма-
газини над 300 кв. м, молове, фитнес цен-
трове, клубове за занимания на гражда-
ни, заведенията за хранене, хотелите, обя-
ви здравният министър Стойчо Кацаров.

Заповедта с мерките вече е факт.
В нея са изброени 13 пълни забрани

на различни дейности, предполагащи съ-
биране на хора на закрити обществени
места, след което се допуска в 11 от тях да
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Потребителската
кошница е поскъпнала
с над 10 лева само за
две години. В момента
тя излиза 79 лева, дока-
то през 2019 г. е била
68 лева. Миналата го-
дина пък основните сто-
ки са стрували 73 лева,
стана ясно от комента-
ри на представители на
работодателите, социал-
ните партньори и дър-
жавата по bTV. Това оз-
начава, че в рамките на

9% ÄÄÑ çàðàäè ïîñêúïâàíåòî íà õðàíèòå
èñêàò ñèíäèêàòè è áðàíøîâèöè

Ñ íàä 10 ëåâà
ïîñêúïíàëà
ïîòðåáèòåëñêàòà
êîøíèöà ñàìî
çà äâå ãîäèíè

барите и сладкарите Ма-
рияна Кукушева за по-
реден път поиска  9%
ДДС на основни храни
заради постоянно нарас-
тващите им цени. Ико-
номическият съветник в
КТ "Подкрепа" Ваня Гри-
горова е убедена, че ин-
флацията ще намали
покупателната способ-
ност на повечето хора.
"На една минимална
заплата от 650 лева чис-
тата сума, която полу-

чава човек, е около 540
лева. Около 85 лева от
тази сума отива за ДДС.
Тоест ние натоварваме
най-нискодоходните гру-
пи от населението",
обясни представителят
на синдикатите и доба-
ви, че те подкрепят пред-
ложението за намалява-
не на ДДС при основ-
ните стоки. По техни
данни бедното населе-
ние на страната е около
25%.

две години основните
стоки са поскъпнали с
малко над 16%. Предсе-
дателят на Националния
браншов съюз на хле-

ñåðòèôèêàò
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Съгласно
заповед на

министъра на
здраве-

опазването
присъствените

учебни
занятия в

училищата се
преустановя-
ват от днес в
София-град и

общините
Видин,

Габрово,
Кюстендил,
Монтана и

Перник.
В останалите

населени
места само

учениците от
1. до 4. клас

остават
присъствено.
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От днес достъпът до
повечето обществени
обекти на закрито в
страната ще става само
срещу зелен сертификат
за ваксинация, преболеду-
ване или отрицателен
тест.

Такъв достъп се въвеж-
да за всички кина, театри,
концерти, музеи, галерии,
магазини над 300 кв. м,
молове, фитнес центрове,
клубове за занимания на
граждани, заведенията за
хранене, хотелите, обяви
здравният министър
Стойчо Кацаров.

Заповедта с мерките
вече е факт.

В нея са изброени 13
пълни забрани на различ-
ни дейности, предполага-
щи събиране на хора на
закрити обществени
места, след което се
допуска в 11 от тях да
няма никакви ограничения
при въвеждане на зелени
сертификати.

Така на практика от
четвъртък повечето дей-
ности в закрити обществе-
ни места ще са възможни
само срещу представяне
на документ за ваксина-
ция, преболедуване или
отрицателен тест.

В сравнение с казаното
на брифинга, министърът
е допуснал компромис
само по един въпрос -
освободени от сертифика-
ти са децата до 18-годиш-
на възраст (първоначално
беше обявено, че няма да
се тестват само децата до
12 г.).

Задължителен зелен
сертификат за служители,
клиенти, участници и пр.
се въвежда за следните
дейности и обекти:

- конгресно-конферент-
ни мероприятия, семина-
ри, симпозиуми, обучения,
конкурси, изпити;

- масови мероприятия,
като музикални и други
фестивали, събори, фолк-
лорни инициативи и други
с такъв характер;

- груповите посещения
в центрове, школи и други
обекти за танцово и
музикално изкуство;

- присъственият учебен
процес във висшите
училища;

- присъствени групови
занятия за възрастни в
езикови центрове, образо-
вателни центрове и други
обучителни центрове и
школи;

- посещенията на
музеи, галерии, кина,
театри, циркови представ-
ления, концерти и други
сценични прояви на
закрито;

- провеждането на
спортни състезания за
картотекирани състезате-

Çåëåíèÿò ñåðòèôèêàò çàòâîðè
äúðæàâàòà çà 80% îò áúëãàðèòå
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От трибуната на Европейс-
кия парламент ДПС постави
пред Европейската комисия
исканията и съображенията на
българските земеделци за
адекватно финансиране,
предвидимост, за да планират
работата и инвестициите си,
ясни правила и намалена
административна тежест. По
време на пленарна сесия на
Европейския парламент тази
седмица евродепутатите
гласуваха предложенията по
стратегията "От фермата до
трапезата", предвиждаща нов
всеобхватен подход за пости-
гане на по-голяма устойчивост
в хранителните вериги на ЕС.

"От момента, в който Евро-
пейската комисия представи
концепцията си за стратегията
"От фермата до трапезата"
през май миналата година и
на европейско ниво, и в
държавите, за които земеделс-
кият сектор е важен, започна
усилен дебат за намиране на
правилния баланс между
устойчивост, защита на окол-
ната среда и конкурентоспо-
собност на европейските
фермери. Опасявам се, че на
национално ниво в България
не се обърна нужното внима-
ние на този дебат, а новата
стратегия е изключително
важен инструмент, който има
потенциала да трансформира
напълно модела на производс-
тво, преработка, доставка и
консумация на храни в Евро-
па, като го направи по-устой-
чив. Разбира се, налице са и
опасения по отношение на
възможните ефекти върху
сектора на земеделието,
включително възможните
нежелани такива, поради
което трябва да търсим
разумен и основан на конкре-
тиката подход.", коментира
като член на Комисията по
земеделие и развитие на
селските райони евродепута-
тът от ДПС/Обнови Европа
Атидже Алиева - Вели.

"Мерките за устойчива
хранителна система са от
съществено значение за
постигане на целите на Зеле-
ната сделка, като се намали
екологичният отпечатък и се
гарантира продоволствената
сигурност в условията на
изменение на климата и
загуба на биологично разно-
образие.

Осъзнавайки важността на
прехода към зелено и кръгово
земеделие, като възможност и
за подобряване на живота и
здравето на европейските
граждани и средата около нас,
с колегите от делегацията на
Движението за права и свобо-
ди в Европейския парламент
подкрепяме визията на Коми-
сията в тази насока, но и
настояваме всички мерки и
бъдещи инициативи, свързани
със стратегията "От Фермата
до трапезата", да бъдат осно-
вани на предварителна, цялос-
тна оценка на въздействието,
обхващаща устойчивостта -
икономическа, социална и
екологична", подчерта българс-
кият евродепутат. ççççç

ÄÏÑ ïîñòàâè
ïðîáëåìèòå íà
áúëãàðñêèòå
ôåðìåðè â Áðþêñåë

ли към лицензирани
спортни федерации с
публика;

- посещенията на
фитнес центрове, спортни
зали и клубове, плувни
басейни и комплекси,
балнеолечебни (медикъл
СПА) центрове, СПА
центрове, уелнес центрове
и таласотерапевтични
центрове;

- посещенията в заведе-
нията за хранене и разв-
лечения, вкл. тези към
местата за настаняване;

- посещенията в търгов-
ските центрове тип МОЛ,
магазините с нетна търгов-
ска площ над 300 кв. м,
базарите и изложенията
на закрито;

- провеждането на
организирани екскурзии и
групови посещения на
туристически обекти в
страната;

- в лечебните заведения
за болнична помощ,
комплексните онкологични
центрове, диализните
центрове, хосписите и
домовете за възрастни
хора се допускат до
работа само служители с
валидни документи за
ваксинация, преболедува-
не или отрицателен тест.

Някои дейности се
преустановяват, като не
могат да се осъществяват
дори със зелен сертифи-
кат. Тези забрани са:

- преустановяват се
посещенията в центровете
за подкрепа на личностно
развитие, детски центро-
ве, клубове и други,
предоставящи организира-
ни групови услуги за деца.
Изключение се допуска
само по отношение на
центровете за специална
образователна подкрепа;

- преустановява се
провеждането на тиймбил-
динг и други организирани
групови мероприятия с
такъв характер в трудови
колективи;

- преустановява се
провеждането на колек-
тивни спортове на закри-
то, с изключение на
тренировки и състезания
за картотекирани състеза-
тели към лицензирани

спортни федерации;
- преустановяват се

свижданията в лечебни
заведения, с изключение
на свижданията на паци-
енти в терминален стадий,
както и свижданията в
специализираните инсти-
туции за предоставяне на
социални услуги и в тези
за социални услуги от
резидентен тип за деца и
възрастни;

- провеждането на
събирания от частен
характер (кръщенета,
сватби и др.) се допуска с
участието на не повече от
15 лица на закрито и 30
лица на открито.

Зеленият сертификат
няма да се изисква за
обществения транспорт,
за хранителните магазини,
аптеките, банките. Няма
да се ползва и в училища-
та - нито за учителите,
нито за децата. Достъпът
до администрацията също
ще става без зелен серти-
фикат, за да не се лиша-
ват гражданите от адми-
нистративни услуги.

Изключение от зеления
сертификат се допуска и
по отношение на дрогери-
ите, оптиките, зоомагази-
ните, доставчиците на
пощенски и куриерски
услуги, застрахователите,
доставчиците на платежни
услуги и офисите на
телекомуникационните
оператори, независимо
дали са самостоятелни
обекти или са разположе-
ни в молове.

Без сертификат работят
и пазарите. На всички
пазари, тържища, базари
и изложения на открито
се създава организация
за еднопосочно движение,
осигуряване на контрол
на влизащите лица и
допускане на не повече от
1 човек на 8 кв. м и
осигуряване на физическа
дистанция от най-малко
1,5 м между посетителите.
Работещите и посетители-
те са длъжни да носят
защитна маска за лице.

Присъствените занятия
в училищата ще се преус-
тановяват по общини при
достигане на 14-дневна

заболяемост над 750 на
100 000 в рамките на
съответната община.

При достигане на 14-
дневна заболяемост
между 500 и 750 на 100 000
ще се преустановява
присъственият учебен
процес 50% от паралелки-
те в училищата, като и тук
ще се преценява по
общини. Половината
паралелки ще минават
дистанционно и в още
един случай - достигната
14-дневна заболяемост
между 250 и 500 на 100
000, при отсъствие на над
20% от учениците в съот-
ветното училище и/или
поставяне под карантина
на над 30% от паралелки-
те.

Маските са задължи-
телни за всички ученици
от пети до дванадесети
клас, както и за целия
педагогически и непедаго-
гически персонал. Часо-
вете по физическо възпи-
тание и спорт се провеж-
дат на открито. При
провеждането в присъст-
вена среда на групови
извънкласни дейности и
занимания, дейности по
интереси, занимални и
други, организирани в
училищна среда не се
допуска смесване на
ученици от различни
паралелки.

Провеждането на
присъствени групови
занятия за деца в езикови
центрове, образователни
центрове и други обучител-
ни центрове и школи се
допуска при осигуряване
на физическа дистанция от
най-малко 1,5 м и не
повече от 5 човека в
помещение, носене на
защитни маски за лице,
хигиена на ръцете, редов-
но проветряване на всеки
час и дезинфекция.

Всички обекти, които не
са готови да въведат от
четвъртък зелен сертифи-
кат, ще бъдат затворени,
обяви министърът. Грати-
сен период няма да има.

Ако тази мярка не даде
резултат и положението
продължи да се влошава,
следва пълен локдаун,
предупреди Кацаров.

Мерките не принужда-
ват хората да се ваксини-
рат. Те са с цел намалява-
не риска от разпростране-
ние на вируса. Ситуацията
е изключително сложна, а
болниците са под натиск,
заяви министърът на
здравеопазването Стойчо
Кацаров на брифинг след
заседанието на Министер-
ския съвет.

Зелените сертификати
падат, когато страната ни
влезе в зелена зона, каза
министърът. ççççç
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ÈÁ íà ÁÑÏ: Ðåøåíèåòî çà
"çåëåí ñåðòèôèêàò" å
íåðàáîòåùî. Êàöàðîâ íå ñå
ñïðàâÿ, äà ïîäàäå îñòàâêà

В позиция на БСП се
казва: "Ваксинирането е
доброволен акт. Нека
всеки, който желае, да го
направи. Ваксината би
помогнала да се ограничи
разпространението на
болестта и да спаси човеш-
ки живот. В същото време
не трябва да бъдат ограни-
чавани конституционните
права на гражданите.
Въвеждането от служебния
кабинет на "зелен сертифи-
кат" по този необмислен
начин е неприемливо и
неработещо.

Тези мерки се прилагат
в европейски държави,
където висок процент от
населението е ваксинира-
но, но е неприложимо за
България.  Ако такъв серти-
фикат няма да се изисква
за деца до 12 години, това
означава ли, че е задължи-
телен за деца между 12-18
години и че те трябва да
бъдат ваксинирани?

Настояваме решенията
да бъдат отменени и
мерките да се обсъдят
внимателно отново. Минис-
тър Кацаров не е в състоя-
ние да се справи с криза-
та, която се задълбочава.
Очакваме  да подаде
оставка", се казва в пози-
цията на БСП.

 Ваксинирането в
България е прекалено
ниско за въвеждането на
"зелен сертификат". Това
заяви медикът проф. Георги
Михайлов от БСП.

"Българската социалисти-
ческа партия смята, че в
условията на тази сериозна
здравна криза, здравната
система показа всички
свои недостатъци. Тя е
сериозно отслабена през
последните 10-12 години и
се нуждае от преформати-
ране, нуждае се от стабили-

Íà òîçè äåí

Събития
” 1097 г. - Първи кръсто-
носен поход: Кръстоносците
предвождани от Годфрид
дьо Буйон, Боемунд I
Антиохийски и Раймон
Тулузки, започват обсадата
на Антиохия.
” 1600 г. - Токугава Иеясу
побеждава лидерите на
съпернически японски
кланове в битката при
Секигахара, която слага
началото на Шогуната
Токугава, управлявал
Япония до 1868 г.
” 2008 г. - Официално е
открит Големият андронов
ускорител.

Родени
” 1790 г. - Алфонс дьо
Ламартин, френски писател
” 1833 г. - Алфред Нобел,
шведски изобретател и
дарител
” 1846 г. - Едмондо де
Амичис, италиански писател
” 1860 г. - Екатерина
Каравелова, обществена
деятелка, учителка, писател-
ка и преводачка
” 1917 г. - Дизи Гилеспи,
американски джазов
музикант
” 1945 г. - Никита Михал-
ков, руски режисьор
” 1949 г. - Бенямин
Нетаняху, бивш министър-
председател на Израел
” 1956 г. - Кари Фишър,
американска актриса

Починали
” 1805 г. - Хорацио
Нелсън, британски адмирал
” 1929 г. - Васил Радосла-
вов, министър-председател
на България
” 1971 г. - Йосиф Цанков,
български композитор
” 1978 г. - Анастас
Микоян, съветски политик,
в течение на 40 години е
част от Политбюро на КПСС
” 1980 г. - Вълко Червен-
ков, министър-председател
на България от 1950-1956 г.
” 1984 г. - Франсоа
Трюфо, френски режисьор
” 2007 г. - Вили Цанков,
български театрален и кино
режисьор

:

"Като народен представи-
тел съм искал оставката на
здравния министър за 100
смъртни случая на ден. Пом-
ним грозните картини на хо-
ра, останали без болнични
легла и без достъп до здра-
веопазване. В момента има-
ме над 200 смъртни случая
на ден, България е на чет-
върто място в света по смър-
тност. Искаме оставката на
здравния министър, той не
се справя със ситуацията."
Това заяви водачът на лис-
тата на "БСП за България"
във Велико Търново Явор Бо-
жанков в предаването "Тво-
ят ден" по Nova News. Спо-

Ñîöèàëèñò: ÁÑÏ å ïðåäâèäèìà ïàðòèÿ, ãàðàíòèðàùà ðàçóìíè ðåøåíèÿ

ред него въвеждането на "зе-
ления сертификат" в Бълга-
рия, включително за деца
над 12 години, е изключител-
но противоречива мярка.
"Ще бъде много трудно, ко-
гато управлението, включи-
телно предишното на ГЕРБ,

досега не успя да убеди на-
селението да се ваксинира,
сега в 12 без 5 да го убеди с
такава мярка", смята Божан-
ков.

По думите на Божанков
в момента липсва ясна и
централизирана разяснител-
на кампания. Кандидатът за
народен представител при-
помни, че позиция на БСП
от дълго време е, че болни-
ците не трябва да са търгов-
ски дружества. "Искаме за-
щитени здравни заведения в
райони с малко население.
По Конституция всички бъл-
гарски граждани имат пра-
во на достъп до здравеопаз-

ване", категоричен бе
депутатът.

Според Явор Божанков
наложителни са в следва-
щия бюджет мерки за рас-
тящите цени на електроенер-
гията и за овладяване на ко-
вид кризата. "Предложени-
ята на БСП са ясни - нама-
ляване на ДДС за електро-
носителите и помощ за уяз-
вими групи с 200 мегаватча-
са безплатен ток. В държа-
ви от Западна Европа тези
мерки вече дават резултат."
Той апелира към другите
партии също да представят
своите предложения, за да
не се повтори хаосът и про-

зация. Ние имаме конкрет-
ни предложения и мерки за
това - внимателна оценка
на всички медицински
дейности, внимателна
оценка на труда на меди-
цинските специалисти,
лишаване на болниците от
вредния за тях статут на
търговски дружества, който
изтласква пациента в
периферията и го превръща
в обект на печалба. Това
заяви водачът на листата
на "БСП за България" в
Благоевград проф. Георги
Михайлов в ефира на Нова
телевизия. Следващото
нещо, на което той обърна
внимание, е внимателната
грижа за медицинските
кадри в България.

В предаването "Здравей,
България" той посочи
няколко от предложенията,
които левицата направи
още в началото на кампа-
нията по отношение на
КОВИД-19: "Това беше
внимателна оценка на
ситуацията в страната,
чрез множество изследва-
ния. Това не се направи
нито тогава, нито сега.
Другото нещо е сериозна
разяснителна кампания,
както всички сили на
държавата да са концент-
рирани върху ваксинация-
та", припомни той.

Проф. Михайлов се
позова на проучване на
световноизвестното научно
списание "Лансет", според
което за справяне с криза
като КОВИД-19 трябват две
неща. Първото е достъпът
и качеството на здравео-
пазване да е еднакво за
всички социални нива и
второто е, че в съвремен-
ния свят здравните систе-
ми са толкова важни,
колкото и банковите. По
думите на социалиста в

България тези две условия
не съществуват.

"България няма условия
да се справи с каквато и
да е здравна криза. Това е
и причината за високата
смъртност у нас", каза
проф. Михайлов, като
посочи  част от предложе-
нията на БСП: "Предлагаме
стабилизиране на система-
та, предлагаме сериозни
средства да бъдат отделе-
ни например за болниците,
които отговарят за трудно-
достъпните региони. Втори-
ят акцент, който трябва да
се постави, е във връзка с
липсата на кадри. Трябва
да се обърне сериозно
внимание върху възнаграж-
дението и стимулацията на
кадри, които да работят
във високоотговорни и
високорискови отделения",
обясни той.

Във връзка с въведения
"зелен сертификат" у нас
Георги Михайлов обясни,
че това е масова практика
на останалите европейски
държави, но в България
той не е приложим поради
ниския брой на ваксинира-
но население. "Ние трябва
максимално бързо да
ускорим ваксинацията.
Възможностите са много,
но това не е начинът. Не
може при 20-22% ваксини-

рано население да има
такива изисквания", комен-
тира той.

Проф. Михайлов изрази
съгласие с мнението на
министър Николай Денков
да бъде отложено въвежда-
нето на "зелен сертификат"
у нас с един месец и за
това време да бъде напра-
вено всичко възможно да
се увеличи броят на вакси-
нираните.

Социалистът припомни,
че предложението да има
безплатни тестове левица-
та е направила много
отдавна, но досега това не
е осъществено и каза
какво още трябва да се
направи: "Внимателно и
точно преформатиране на
лечебните заведения с
оглед ешелониране на
болните. Ясно клинично
прецизиране на индикации-
те за прием", обясни той
като добави най-важната
за БСП мярка - масивна,
национална разяснителна
кампания за ваксините.

"Ваксинираме ли се,
всички други проблеми ще
отпаднат и това трябва да
бъде цел на управлението
и на цялото ни общество",
каза още той.

На финала проф. Георги
Михайлов заяви: "Нужни са
огромни усилия на общест-
вото, на управляващите и
на управляващите здравна-
та система, за да постиг-
нем сериозен процент на
ваксиниране. За да може
здравната система, която
така или иначе е в лошо
състояние да издържи и на
следващи кризи, тя трябва
да бъде променена, да
бъде променено нейното
финансово управление,
както и трябва огромна
грижа за кадрите", заключи
той. ç

валът на миналите парла-
менти. "Единственият сигу-
рен, балансиран и разумен
партньор в момента е БСП.
Отворени сме за разговори
с другите сили, които ще
влязат в парламента. При-
зоваваме още веднъж - раз-
говорите да са по полити-
ки, а не кой да е министър-
председател", каза още Бо-
жанков. "Президентът Радев
показа с действията си, че
всеки един предизборен ан-
гажимент, който пое, сега е
изпълнен. Категорично зас-
таваме зад неговата канди-
датура", увери Явор Божан-
ков. ç

Явор Божанков

Проф. Георги Михайлов
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Ценовият ръст при
фypажите принyди голяма
част от българсkите фер-
мери да продават живот-
ните си на kланиците.
Липсата на pаботна ръka,
на пасища и cyxата годи-
на ca дрyгите причини
животновъдите да ce
pазделят c животните си.
Tова kаза за Есоnоmіс.bg
председателят на Acоциа-
цията за pазвъждане на
месодайните породи
говеда в България
(APMKБ) Стоян Чykанов. B
цяла България животновъ-
дите pазпродават стоkата
си. Днес видях няkолko
мои kолеги в kланицата.
Te не ca отишли там на
събор. Tри тези цени на
фypажа и на елеkтричест-
вото, няма смисъл да ce
гледат животни", kоменти-
ра Чykанов, kойто гледа
400 говеда. "Стадата
намаляват драстично.
Цената на царевицата

гони 60 стотинkи за
kилограм, koето e
триkpатно yвеличение.
Единственото pешение e
да заkолим животните."
Чykанов e pешил да
продаде телетата тази
година. "Няма kak да ce
върже сметkата. B
момента kоля kakвото
има yгоено от миналата
година. He ce издържа
вече. Цените на фypажа
тази година притесниха
ceриозно бранша ни.
Пшеницата не пада под
40 стотинки за килог-
рам, a ечемикът e на
цена колкото царевица-
та", добавя той.

Земеделецът комен-
тира, че  много трyдно
ce намира pаботна ръкa
за ceктора. B повечето
слyчаи месодайните
ферми ca в погранични-
те pайони на страната.
B cелските pайони вече
xopата ca на изчезване

Åâðîêîìèñèÿòà äî äíè ùå îäîáðè Covid - ïîìîùòà çà ôåðìåðèòå
Преговорите с Европейската

комисия (ЕК) по исканата от Бъл-
гария  компенсаторна помощ за
най-уязвимите сектори в селско-
то стопанство през 2021 година,
са финализирани и много скоро
тази схема ще бъде одобрена. То-
ва съобщи за Синор.бг замест-
ник министърът на земеделието
Крум Неделков при посещението
си в една от животновъдните фер-
ми в Софийско, намираща се в
близост до ихтиманското село Бо-
ерица. Критичното поскъпване на
суровините и невероятно тежка-
та суша това лято, последвали от
Ковид кризата в световен мащаб,
застраши огромна част от родни-
те фермери, които произвеждат
плодове и зеленчуци и отглеждат
животни. По искане на бранша
служебният кабинет успя да за-

дели 72 милиона лева извънред-
ни средства по така наречените
Covid-мерки.

Допълнителните средства са
с целеви бюджети за три от най-
засегнатите подсектори, като жи-
вотновъдите ще получат 38 млн.
лв., пчеларите - 5 милиона лева
и 29 млн. лв. - са предназначе-
ни за производителите на пло-
дове, зеленчуци и винени лозя.
Очакванията са малко над 19 хи-
ляди животновъдни ферми да по-
лучат компенсаторна помощ за
високите фуражи и поскъпване-
то на ел. енергията, над 23 хи-
ляди градинари ще бъдат обез-
щетени за загубата на реколта и
над 6 хиляди пчелари - заради
измирането на пчелните семей-
ства през последните две зими
и сухото лято.ç

и e почти невъзможно да
намериш pаботници. И
малкото xopa, които има-
ме, ги кътаме к ато писани
яйца."

Дрyг проблем, който
засяга месопреработвате-
лите, e сивият ceктор.
Според Чyканов 60% от
българското месо ce коли
в сивия ceктор. "Държава-

Ëèïñàòà íà
pàáîòíà ðúka
e ceðèîçåí
ïðîáëåì çà
ìåñîïðåðàáîòâà-
òåëèòå, kakòî
è ñèâèÿò cekòîð

Ôåðìåðèòå íè  ìàñîâî
pàçïðîäàâàò æèâîòíè
íà këàíèöèòå

Ñëåä 10 äåêåìâðè ïóñêàò ïëàùàíèÿòà ïî ÑÅÏ
Държавен фонд "Земеделие" -

Разплащателна агенция (ДФЗ-РА)
изготви индикативен график за
предстоящите оторизации по схе-
мите и мерките на директните пла-
щания за Кампания 2021 г. Във
връзка с новата политика на ра-
бота на ДФ "Земеделие" и поетите
ангажименти на ръководството за
публичност и прозрачност, Разп-
лащателната агенция информира
земеделските стопани кога да очак-
ват постъпления по сметките си до
края на тази година.

Първото плащане за Кампания
2021 г. е насочено към животно-
въдите. В периода от 20 до 31 ок-
томври те ще получат първи транш
по Схемата за преходна национал-
на помощ за говеда и биволи, не-

обвързана с производството
(ПНДЖ 1).  От 1 до 10 ноемв-
ри ще бъдат преведени средс-
твата от първи транш по Схе-
мата за преходна национална
помощ за овце-майки и кози-
майки, обвързана с производ-
ството (ПНДЖ 3).

Припомняме, че на последно-
то си заседание Управителният съ-
вет на ДФ "Земеделие" утвърди
близо 34 млн. лв. за първи транш
по двете преходни помощи. От тях
над 18,9 млн. лв. са разпределе-
ни по Схемата за преходна наци-
онална помощ за говеда, а 14,9
млн. лева са предвидени за пла-
щания по преходната помощ за
овце-майки и кози-майки.

В началото на декември ще
започнат плащанията за обвър-
зано подпомагане в сектор "Жи-
вотновъдство". Оторизациите по
схемите и мерките, при които са
налице животни, заявени по био-
логичен начин или в преход към
биологично производство, ще бъ-
дат извършени след приключва-

Îùå íàä
1 ìëí. äêà
ñ ïøåíèöà
òðÿáâà äà
ñå çàñåÿò
â Äîáðóäæà

Дъждовете в Североиз-
точна България прекъснаха
един от най-важните проце-
си - сеитбата на новата ре-
колта от зърнено-житни кул-
тури. В момента стопаните
следят прогнозите за време-
то ежечасно, за да вкарат се-
ялките в полетата. По данни
на ОД "Земеделие" досега в
Добричка област са засети
близо 120 000 дка с пшени-
ца и 10 800 дка с ечемик.
Обичайно площите с тези
култури се движат между 1,2
млн. дка - 1,3 млн. дка. До
изтичане на оптималните
срокове за сеитба на пше-
ница за Североизточна Бъл-
гария остават броени дни, тъй
като учените официално по-
сочват, че към 25 октомври
стопаните трябва да са прик-
лючили с кампанията.

Практиката обаче показ-
ва, че земеделските произ-
водители прибягват през пос-
ледните години до късна но-
емврийска сеитба по ред
причини, една от които са
климатичните промени в Доб-
руджа. През миналата есен
например стопаните изчаква-
ха умишлено да се захлади,
да си отиде горещият октом-
ври и да дойдат дъждовете,
тъй като след тежката суша
почвата се беше превърнала
в пепел.  Изчакването се ока-
за добър ход, тъй като през
това лято фермерите от Доб-
руджа пожънаха рекордни до-
биви - в хамбарите влязоха
749 060 тона зърно. Средни-
ят добив от декар пшеница
достигна 625 кг/дка, докато
година по-рано - едва 178 кг/
дка. Тогава общото количест-
во на пожънатото зърно се
срина на 216 531 тона.

При ечемика добивите съ-
що са на добро ниво през
това лято. Средният добив в
Добричка област достигна
576 кг/дка, докато година по-
рано - 307 кг/дка. При тази
култура през последната сто-
панска година се отчита уве-
личение на площите, които
нараснаха на близо 58 000
дка. Година по-рано в Доб-
ричко бяха засети едва 15
000 дка с ечемик. Насочва-
нето към тази култура е сво-
еобразна "застраховка" за
фермерите, тъй като в жес-
токата и сушава 2020 г. ече-
микът даде почти двойно по-
вече добиви в сравнение с
пшеницата.ç

та не желае да въведе
една простичкa мяркa. Aкo
ce въведат мерки, подоб-
ни на тези за дървената
мафия, джамбазите и
техните микpобyси ще
изчезнат. Tрябва да ce
спре нерегламентираният
транспорт и клането в
ceктора" категоричен e
председателят на APMКБ.ç

не на всички необходими про-
верки за биологичното състоя-
ние на стопанствата.

Най-очакваните плащания, те-
зи по Схемата за единно плаща-
не на площ (СЕПП), ще бъдат на-
редени в периода от 10 до 20
декември 2021 г.

Субсидиите по мярка 13 "Пла-
щания за райони с природни или
други специфични ограниче-
ния"(НР1/НР2/НР3) ще бъдат
преведени също в периода от 10
до 20 декември 2021 г.

Припомняме, че графикът за
директните плащания е указате-
лен и има за цел да ориентира
предварително земеделските сто-
пани за предстоящите оториза-
ции към тях.ç
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Вицепремиерът Атанас Пе-
канов очакваше по-ясна пози-
ция от партиите в 46-ото НС
по спорните теми в плана за
възстановяване, но не успя да
получи такава. България почти
сигурно ще се размине тази
бюджетна година с предвиде-
ния аванс по Националния план
за възстановяване и устойчи-
вост. Страната ни очаква от
Брюксел 13% аванс от зало-
жените в плана 12,9 млрд. лв.
безвъзмездно финансиране
или първоначална сума от око-
ло 1,7 млрд. лв. Средствата са
заложени като приход в рам-
ките на Бюджет `21, но тези
постъпления вероятно няма да
се реализират и това може да
влоши салдото в държавната
хазна. Това се разбра от офи-
циални и неофициални комен-
тари по повод изпратения ми-
налата седмица в ЕК последен
вариант на Плана за възста-
новяване и устойчивост. Бъл-
гария се забави с плана по две
основни причини - необходи-
мостта да се заемат ясни по-
зиции в частта реформи по те-
мата "Върховенство на зако-
на" и ангажимент за спиране
на въглищното производство
като част от зеления преход.
Служебният кабинет дълго от-
лага произнасянето по тези
въпроси с аргумента, че така-
ва позиция следва да се пое-
ме от редовно правителство,
но в крайна сметка изпрати
своята версия на плана в ЕК.

Заради забавянето шансът
България да получи аванса от
13% до края на тази година е
почти нулев, коментираха не-
официално запознати с проце-
дурата. Обичайните техничес-
ки срокове за произнасяне са
по-дълги. "На комисията са й
необходими около два месе-
ца, за да се произнесе по на-
ционалните планове, а след то-
ва Съветът на Европейския съ-
юз има необходимост от още
около месец, за да даде фи-
налното одобрение и да може
да бъде направено авансово
плащане", коментира предсе-
дателят на представителство-
то на ЕК у нас Цветан Кюла-
нов, цитиран от БНР.

Страната ни изпрати редак-
тирания вариант на плана за
възстановяване и устойчивост
на 15 октомври. Кюланов бе ка-
тегоричен, че качеството на до-
кумента е по-важно от скорост-
та за превеждане на сумите.

Рискът парите от ЕК да не
дойдат навреме бе ясен още
при актуализацията на Бюджет
`21. Според финансисти това
ще влоши салдото по консо-
лидираната фискална програ-
ма, но проблемът няма да е
толкова сериозен, защото сре-
щу тези непостъпили постъп-
ления няма направени разхо-
ди. Минусът обаче ще изяде
част от преизпълнението на ос-
таналите приходи и ще се от-
рази на дефицита. ç

Обявеното намерение от
министъра на регионално-
то развитие Виолета Коми-
това да увеличи размера на
тол-таксите за тежкотовар-
ните автомобили, както и да
включи още платени пъти-
ща в тол-системата, ведна-
га предизвика остра реак-
ция от засегнатите транс-
портни фирми. "Несериоз-
но е един служебен минис-
тър, на който му остава ме-
сец на поста, да обяви, че
ще вдига тол-таксите", ко-
ментира пред БНР шефът на
Съюза на международните
превозвачи Йордан Араба-
джиев. Товарните и автобус-
ните превозвачи са изне-
надани от думите на Коми-
това, защото досега тя не
е обсъждала с тях пробле-
мите на тол-системата. "Ми-
нистърът хвърля статисти-
чески данни в пространст-
вото, без да има анализ и
без дискусия с фирмите за-
що ситуацията е такава", по-
сочи Арабаджиев. Тази сря-
да регионалният министър
обяви, че не е доволна от

Потребителската кошни-
ца е поскъпнала с над 10
лева само за две години. В
момента тя излиза 79 лева,
докато през 2019 г. тя е била
68 лева. Миналата година
пък основните стоки са стру-
вали 73 лева, стана ясно от
коментари на представите-
ли на работодателите, соци-
алните партньори и държа-
вата по bTV. Това означава,
че в рамките на две години
основните стоки са поскъп-
нали с малко над 16%.

Според председателя на
Комисията по стокови бор-
си и тържища Владимир
Иванов пазарът в нашата
страна е висококонкурен-
тен, което влияе за по-плав-
ното вдигане на цените. "В
определени продукти има
по-голяма динамика - пло-

Ïîòðåáèòåëñêàòà íè êîøíèöà ïîñêúïíàëà
ñ íàä 10 ëåâà ñàìî çà äâå ãîäèíè
Íàìàëÿâàíå íà ÄÄÑ íà 9% çàðàäè
ïîñêúïâàíåòî íà õðàíèòå ïîèñêàõà
áðàíøîâèöè è ñèíäèêàòè

довете и зеленчуците. Там
климатът е причина, не це-
новата истерия с ресурси-
те. При основните хранител-
ни продукти увеличението е
предимно при млечните сто-
ки - с около 10%. При месо-
то цената е същата като ми-
налата година", посочи той.
Иванов каза още, че един-
ствената стока с пикови
стойности е олиото, като
увеличението на цената е
започнало още април мина-
лата година.

Председателят на Наци-
оналния браншов съюз на
хлебарите и сладкарите Ма-
рияна Кукушева обяви, че
вече се усеща промяна в
цената на хляба. "Доставна-
та цена е едва 50% от това,
на което се търгува до край-
ния потребител. Затова ра-

ботодателските организации
имаме предложение - 9%
ДДС на основни храни. На
пазара има хляб, чиято це-
на минава 10 лв., тоест има
много видове хляб, при ос-
новните има покачена се-
бестойност, която все още
не е отразена в договорни-
те отношения с търговските
вериги", заяви тя.

Икономическият съвет-
ник в КТ "Подкрепа" Ваня
Григорова е убедена, че ин-
флацията ще намали поку-
пателната способност на по-

вечето хора. "На една ми-
нимална заплата от 650 ле-
ва, чистата сума, която по-
лучава човек е около 540 ле-
ва. Около 85 лева от тази
сума отива за ДДС. Тоест -
ние натоварваме най-ниско
доходните групи от населе-
нието", обясни представите-
лят на синдикатите и доба-
ви, че те подкрепят предло-
жението за намаляване на
ДДС при основните стоки.
По техни данни бедното на-
селение на страната е око-
ло 25%. ç

Ïðåâîçâà÷è ñêî÷èõà ñðåùó ïëàíîâåòå íà âëàñòòà äà âäèãíå òîë-òàêñèòå

работата на тол-системата,
тя не изпълнявала предназ-
начението си, а годишният
приход бил едва 380 млн.
лв. При това 3/4 от сумата
идвала от винетките за ле-
ките коли, а само 1/4 е при-
носът на  тежкия трафик.

"Тол-системата стартира
на 1 март 2020 г., малко пре-
ди коронавируса да затво-
ри държавите в Европа",
припомни Йордан Араба-
джиев. Той посочи, че в пър-

вата година на пандемията
заради неработещи зелени
коридори и огромен прес-
той по границите на Евро-
па браншът е отчел 30%
спад на превозите. "Сега си-
туацията също е тежка, по
70-80 часа чакат шофьори-
те по границите. Дизелът
скочи до 2.30-2.40 лв. за ли-
тър, а голяма част от пре-
возвачите са с дългосроч-
ни договори и трудно може
да променят цените", каза

Рекордна инфлация няма, а за разлика
от периода 2006-2008 г. сегашният произ-
ход на ръста в цените е външен, което озна-
чава, че ускорението ще продължи по-дълго
- около 6-7 месеца. Това заяви финансистът
и бивш зам.-министър на финансите Любо-
мир Дацов.  Според последните данни на
Националната статистика годишната инфла-
ция за септември 2021 г. е 4.8 процента. От
началото на годината инфлацията е 3.5%,
което обхваща сравнение със септември
2021 г. спрямо декември 2020 година. "Ре-
кордна инфлация няма. През 2006, 2007 и
2008 са годините с най-висока инфлация.
Тогава тя беше около 10%. Тогава тя беше
заради много високия растеж. Източниците
на този процес са различни и пораженията
са различни", обясни Дацов. "Сегашният про-

Арабаджиев. Освен това то-
варният превоз е бил изк-
лючен от ковид-помощите и
за последната година 5-6%
от членовете на Съюза на
международните превозва-
чи са прекратили дейност.

Превозвачите настояват
промени в тол-системата да
се правят плавно и след об-
съждане със засегнатите.
"Трябва да има и справед-
ливо заплащане", каза още
Арабаджиев и даде пример
с таксата на един курс Со-
фия-Бургас, която е 91.20 лв.
за тежкотоварен камион,
колкото е годишната винет-
ка за леките автомобили.

От Съюза на международ-
ните превозвачи обвиняват
МРРБ и АПИ, че също имат
вина тол-системата да не ра-
боти, както трябва. "Какво
пречи да се следи за прето-
варването на камионите? 100
рамки могат в динамичен ре-
жим за измерват теглото на
камионите. Не е наш проб-
лем, че не работят. Някой не
си е свършил работата", за-
яви Арабаджиев. ç
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изход на инфлацията е външен, защото идва
от проблеми, които не са в страната. За
съжаление, този път тя ще продължи по-дъл-
го - 6-7 месеца", добави Дацов.

По-продължителният ръст на цените фи-
нансистът обясни с глобални фактори. Той
посочи на първо място възстановяването
на вериги за доставки, които бяха наруше-
ни. Освен това целият свят е в процес на
икономическа трансформация. "Един такъв
пример са, ако щете, електрическите коли,
защото са необходими нови материали, нова
минна индустрия. В края на краищата инф-
лацията е свързана и с търсенето и предла-
гането. В дългосрочен план дори липсата
на чипове, чието производство оказва на-
тиск върху цените. Тоест има много проце-
си, които в дългосрочен план ще водят до

инфлация в глобален план", обясни Любо-
мир Дацов.

Конкретно за България той смята, че за
пореден път страната ни е неподготвена и
неадекватна в реакциите си. По думите му
инфлация не се бори с предварително ин-
дексиране на доходите. Решението е да нап-
равиш котва - от една страна да увеличиш
предлагането, а от друга - да ограничиш тър-
сенето.  Според него няма как да изпрева-
рим Румъния по доходи за един месец прос-
то защото има някаква разлика в инфлация-
та. Брутният вътрешен продукт на Румъния е
с около 20% повече от нашия, каза финан-
систът пред NOVA телевизия. ç
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Уважаеми читатели, продължаваме рубриката „130 кооперативни следи“, в която ще Ви запознаваме с
любопитни факти от кооперативната история, които разказват за присъствието на кооперациите в
живота на хората. Днес ще Ви разкажем за появата и развитието на животновъдните дружества и кооперации.

130 кооперативни следи в българската история

100.Възникване на животновъдните дружества и кооперации

В периода 1923-1928 г. в
страната развиват активна
дейност различни видове жи-
вотновъдни дружества и коо-
перации - коневъдни, овцевъд-
ни, птицевъдни, свиневъдни.
Всички те се създават като
специализирани организации
според действащия тогава За-
кон за кооперативните сдру-
жения. Задачата им е подоб-
ряване на разплодните качес-
тва на местните селскостопан-
ски животни. За целта се из-
ползват качествени мъжки
разплодници, извършване на
целенасочен подбор, въз ос-
нова контрола на продуктив-
ните качества на женските
животни, водене на родословни
книги, организиране на пра-
вилното отглеждане на пле-
менните животни и техните
приплоди, редовни прегледи и
бонитиране на животните. Съ-
що така се организира от-
глеждането и продажбата на
разплодните животни, подоб-
ряване на фуражното произ-
водство, създаване на дружес-
твени пасища, защита на ико-
номическите интереси на чле-
новете-кооператори, широка
стопанска просвета.

Първото коневъдно дружес-
тво се появява през 1914 г.
в с. Тръстеник, Плевенско.
Следва създаването на таки-
ва в село Горна Митрополия,
Плевенско (1915 г.), Бяла
Слатина (1921 г.), село Хър-
сово, Исперихско (1924 г.) и
т. н. Към 1929 г. техният брой
е около 30. Образуват се пре-
димно в Плевенски, Врачан-
ски, Великотърновски, Русен-
ски, Шуменски, Старозагор-
ски, Пловдивски и Бургаски
окръг. Инициатори по създа-
ването им са най-често тога-
вашните околийски агрономи
или инспектори по скотовъд-
ството, които оказват пряка
подкрепа в тяхната дейност.
Членове на дадено дружество
могат да бъдат всички пълно-
летни стопани-коневъди от съ-
ответния район. Като помощен
орган на Управителния съвет
на дружеството служи избра-
на Прегледна комисия. Тя пра-
ви всяка година преглед на
дружествените коне и може да
изключи от разплод негодни
единици по различни причини.
Същата комисия одобрява ко-

Дирекция "КООП медии
и реклама"

нете на новоприетите членове
на сдружението. Контролен съ-
вет се задължава на всяко три-
месечие да прави проверка на
текущите сметки на дружество-
то и да докладва резултатите
на следващото общо събрание.

Успоредно с коневъдните,
значимо стопанско влияние иг-
раят и говедовъдните дружест-
ва. Първото такова се сформи-
ра през 1914 г. в ловешкото
село Дерманци, в следващите
месеци се появяват още доста.
Първата световна война и раз-
рушителните последния от нея

разстройват целия стопански
живот у нас, поради което го-
ведовъдните дружества преус-
тановяват дейност. Тя се под-
новява благодарение на агро-
нома Минко Стаев, който е сред
идеолозите на говедовъдните
дружества у нас. Той постъпва
на работа като главен инспек-
тор в Министерството на земе-
делието и горите. На 4 май
1927 г. издава специален указ,
с който дава предпоставки за
тласък на дейността. Сетне раз-
работва труд на тема "Подоб-
рение на говедовъдството в Бъл-
гария", който служи като ръко-
водство за техници и контрол
асистенти. Разглеждат се доб-
ри международни примери в та-
зи област. Излиза и държавна
наредба за отглеждане на мъж-
ки разплодници - бикове. До
учредяването на Съюза на го-
ведовъдните дружества през
1931 г. в Плевен, същите чле-
нуват в Българско земеделско
дружество (БЗД).

Преобразуването на сдружа-
ванията в кооперации се наб-
людава първо при овцевъдите.
На 24 април 1924 г. се регист-
рира първата, под името Про-
изводителна овцевъдна коопе-
рация "Угеч" - Канробат. Името
на кооперацията е стара сла-
вянска дума, значеща "подбран
овен". "Угеч" практически за-
почва да развива дейност две
години по-късно. Поставя си
следните задачи: "а) да орга-
низира преработката на мляко-
то и да извършва обща про-
дажба на получените млечни
продукти; б) да събира и из-

вършва обща продажба на про-
изведените от кооператорите
вълна, агнета, овце и кочове;
в) да организира обща достав-
ка на зърнени и тревни фура-
жи за нуждите на кооператори-
те-овцевъди; г) да полага мак-
симални усилия за подобрява-
не породния състав и повиша-
ване продуктивните качества на
овчите стада, собственост на
кооператорите; д) да организи-
ра изложби и пазари на ценни
овце, агнета и кочове; е) да
сключва заеми от Българска зе-
меделска банка (БЗБ) за аван-
сиране на кооператорите сре-
щу производството им при ми-
нимална лихва; ж) да органи-
зира екскурзии и срещи с ов-
цевъди от други райони за об-
мяна на опит и да помага за
повишаване на културния уро-
вен на кооператорите."

През 1927 г. кооперацията
наема помещение, в което за
първи път организира преработ-
ката на млякото в сирене и каш-
кавал. Първата продукция освен
че е качествена, отчетната й цена
за литър преработено мляко е

Млади овчари доят овце "на егрека" - т. е. до кошарата,
Софийско, 20-те години на ХХ век

Говедовъди в Дерманци

Книгата "История на Съюза на
говедовъдните дружества в

България" с автор Марин Кръстев

Български говедовъд, юли 1925,
govedovad.com

Данни за първите четири години дейност на "Угеч"
Година 1926 1927 1928 1929
Брой овце 3000 5100 7100 6900
Внесено мляко за преработка
(в литри) 57 940 103 000 143 000 1 000 000

Произведени продукти (в кг)
Сирене 10 063 21 146 38 141 16 414
Кашкавал 4293 6903 5401 7427
Извара 780 неизв. 640 1180
Масло 489 700 642 1424
Цена в лева, на която е
отчетено млякото на
член-кооператорите 7,85 8,40 6,70 8,00
Пазарна цена в лева 7,00 8,30 6,20 6,70

по-висока от тази, платена от
частните мандраджии. Пак през
същата година се организира
събиране на вълната и преда-
ването й директно в текстил-
ните фабрики. Отново отчет-
ната цена е по-висока от изп-
латената от търговците.

През всяка от първите че-
тири години, в които произ-
водителната кооперация раз-
вива дейност, цената на коя-
то е отчетено млякото на
членовете й, винаги е по-ви-
сока от пазарната. Въпреки
трудностите, които админис-
тративното ръководство на
околията създава, коопера-
цията развива все по-широ-
ка дейност.

През 20-те години на ми-
налия век се поставя начало-
то и на птицевъдните коопе-
рации. През 1929 г. се осно-
вава Българска птицевъдна ко-
операция, която си поставя за
задача да доставя на коопе-
раторите-птицевъди храна за
птиците на по-ниски цени и
да изкупува и препродава про-
дукцията - главно яйца.

Като цяло развитието на
скотовъдните кооперации
бележи сериозен тласък са-
мо за няколко години. През
1924 г. техният брой е 24 с
1633 членове, през 1926 г.
- 28 с 1922 членове, през
1928 г. - 38 с 2398 члено-
ве. В селското стопанство по
това време се създават и дру-
ги видове кооперативни сдру-
жения. Такива са коопераци-
ите за производство на рас-
тително масло, месарските
кооперации и др. Тяхната дей-
ност обаче е значително по-
слаба.
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- Ще мръзнем ли тази зима, г-н
Овчаров? И ако мръзнем - защо,
защото "Топлофикация" ще спре зара-
ди високите цени на газа, или ние
сами ще изключим парното вкъщи
заради тези цени?

- И в единия, и в другия случай ще
бъде студено и ще се оцелява трудно.
Европа, а и целият свят изпаднаха в
ситуация, в която не са били. В евро-
пейски план причината е несъстоятел-
ната политика, която води Европейски-
ят съюз. Имам предвид опитите да
решава дългосрочни проблеми с крат-
косрочни, палиативни, неустойчиви
мерки.

- Какво точно имате предвид?
- Преди всичко проблемите на

климата и начина, по който ЕС се
опитва да ги реши.

- Какви са лостовете, които използ-
ва ЕС?

- Иска да намали въглеродните
емисии и в същото време да гарантира
енергийната сигурност. Само че и двете
неща ги прави с псевдомерки. Първо,
намаляването на въглеродните емисии
го прави през т. нар. Зелена сделка,
която предвижда крайно неустойчиви
решения, ефектът от които се видя сега
през лятото - в първия кризисен мо-
мент тя просто се разпадна. Второ,
решаваме въпроса за енергийната
сигурност чрез въвеждането на пазарни
принципи в сферата на естествените
монополи, аз го наричам псевдолибера-
лизация на пазара. Защо псевдо, защо-
то не създава нито конкуренция сред
производителите, а още по-малко -
възможност за избор сред потребители-
те. Като резултат ние нямаме нито
повишаване на качеството на услугата,
нито намаляване на цената на енергия-
та, а точно обратното.

- Каква е ролята на Зелената
сделка?

- Тя е изключително небалансирана
и предвижда енергетика само на осно-
вата на възобновяеми енергийни източ-
ници. Природният газ е включен там
само като временно гориво в един
кратък период. Въглищата са тотално
изключени, ядрената енергетика не е
подкрепена на принципа, че всички
бъдещи източници на енергия не тряб-
ва да създават вреди.

Трябва да добавим към това и
псевдодиверсификацията, която няма
никакъв практически смисъл освен
изтласкването на Русия от европейски-
те енергийни пазари. Без мисъл на
каква цена и с какви ресурси ще стане
това.

- Малките модулни АЕЦ, предлага-
ни от САЩ, може ли да бъдат решени-
ето на нашите енергийни проблеми за
бъдеще?

- Преди две седмици американският
министър на енергетиката беше в
Европа и заяви, че в Централна и
Източна Европа има пазар за над 23
трилиона долара за чиста енергия.
Разбирате, че Съединените щати няма
как да изпуснат такъв пазар, затова
сега те се опитват да се върнат на
пазара на ядрената енергетика чрез т.
нар. модулни реактори. Но те още не
са направени в САЩ. И тази схема,
чрез която правим 12 реактора, за да
получим мощност от 700 мегавата и
това го правим на една огромна пло-
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щадка, малко си губи смисъла. Модул-
ните реактори имат смисъл, ако могат
да бъдат дислоцирани в отделни регио-
ни, за да гарантират регионалното
електроснабдяване. Още по времето на
социализма се разглеждаше въпросът
за изграждане на атомна централа за
топлоснабдяване на София. Това щеше
да бъде точно такава модулна електро-
централа. Но в днешната обстановка, с
тази терористична заплаха аз не мисля,
че можем да "нацвъкаме" малки АЕЦ
около всяко село.

- Защо газът в Европа стана толко-
ва скъп? Защо цената му се увеличи
пет пъти?

- Неустойчивите решения, заложени
от ЕК, сработиха тази година. Най-
напред европейските компании, които
доставят природен газ, си направиха
криво сметката. В края на зимата,
която беше дълга и тежка, те - вместо
да купуват газ от пазара, решиха, че ще
използват по-евтиния, който бяха
нагнетили в хранилищата си м.г.,
защото мислеха, че като дойде пролет-
та, цената на природния газ ще падне.
И изпразниха хранилищата. Но когато
дойде пролетта, започна бумът по
възстановяване на икономиката в
Китай, цените на природния газ скочи-
ха три пъти и контейнерите с втечнен
природен газ вместо за Европа замина-
ха за Китай.

И Европа се оказа и с празни
хранилища, и с двойно по-висока цена
на природния газ. През лятото пък се
оказа, че няма вятър и Германия,
въпреки че има 60 000 мегавата вятър-
ни централи (АЕЦ "Козлодуй" е 2000
МВт), имаше дни, в които от тези 60
000 работеха само 1000 МВт, и то само
4 часа на ден.

 Така още в средата на лятото
Германия се оказа в тежка енергийна
криза. Всички хукнаха да купуват газ и
да произвеждат ток от газ, цената на
газа стана невъзможна. И се оказаха в
тази перфектна буря, която сами си
създадоха. И се сетиха, че имат въг-
лищни централи. И самата Германия
сега произвежда ток от въглища,
защото няма газ. Цената на въглищата

обаче също скочи от 90 USD/тон до
над 200.

- Трябва ли да изключим тогава
нашите въглищни централи?

- Българската енергетика е замисле-
на така по времето на социализма, че
АЕЦ и ТЕЦ на местни въглища да
осигуряват базовото натоварване, ТЕЦ
на вносни въглища (ТЕЦ Варна)-
подвърховите товари, а ВЕЦ - върхови-
те. Ние неслучайно имаме 2700 мегава-
та водна енергетика. В случая на
спиране на ядрен блок, той трябваше
да бъде моментално компенсиран от
ПАВЕЦ-Чаира. Тази схема обаче
отдавна не съществува.

Но като говорим за въглищни
централи - някой трябва да направи
една ретроспекция на бомбите, които
остави Борисов за 12 години в енерге-
тиката. Тези проблеми ще ги сърбаме
не само сега, а още дълго.

Те пропуснаха да дерогират спиране-
то на комплекса "Марица-изток".
Когато трябваше да преговарят и да се
договорят, те си мълчаха. И се съгласи-
ха на извеждането им през 2025 г.
Само че това е утре. С какво точно ще
произвеждаме електроенергия в Бълга-
рия, след като спрем комплекса "Мари-
ца-изток"!? Аз не виждам никакви
ресурси. А по-тъжното е, че тези ресур-
си ги няма и в региона. В момента все
още България покрива дефицита в
региона. Този дефицит е около 2000
мегавата. Докато работеха двата блока
в Козлодуй, ние успявахме да покрием
този дефицит, и в България цената
беше около 200 лв. за мегаватчас.
Когато спря един блок в Козлодуй, се
оказа, че вече няма кой да покрива
този дефицит и цената на тока и в
България, и в региона стана двойна.

Другото наследство на 12 години
ГЕРБ в управлението е дълговият
капан в енергетиката.

- В какво се изразява той?
- НЕК има над 4,1 млрд. лв. задъл-

жения. "Булгартрансгаз" има над 2,6
млрд. лв. задължения, "Марица-изток" -
над 1,4 млрд. лв., БЕХ - над 1,15 млрд.
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лв., макар че има и вътрешни вземания
за над 3 млрд. лв. Тези вътрешни
вземания са от "Топлофикация - Со-
фия", от НЕК, от ТЕЦ "Марица-изток
2" и да чакаш да се върнат е като да
чакаш от умрял писмо. Особена опасна
е ситуацията с "Топлофикация - Со-
фия". Там задълженията към БЕХ са за
над 700 млн. лв., отделно към "Булгар-
газ" - над 130 млн. лв. И г-жа Фандъ-
кова си щрака с пръсти и мисли, че
всичко й е гарантирано. То й е гаранти-
рано, обаче някой ще трябва да плати
на "Газпром" сметката за газа. И аз се
чудя как това ще се случи при тези
цени на газа в момента.

 - Какво следва от тези задължения
за милиарди?

- Следва, че част от дружествата в
нашата енергетика са във фактическа
несъстоятелност. Преди всичко "Топло-
фикация - София", която има 70 млн.
лв. активи и над 800 милиона - дълго-
ве. Ето това е бомбата, която е заложе-
на от ГЕРБ!

Неизграждане на връзката с Гърция
е следващата заровена от ГЕРБ мина.
В момента тя щеше да ни даде въз-
можност да доставяме малко повече
азерски газ, който в момента е два
пъти по-евтин. А е по-евтин, защото
цената се образува по старата формула
- с петролните продукти. В Турция
действа същата формула и цената е
двойно по-ниска.

- Може ли да кажем какъв процент
от нашите енергийни проблеми имат
доморасъл характер и колко са привне-
сени отвън?

- Нашите проблеми са комбинация
от двете. Първо, цената на природния
газ до голяма степен се определя от
спот пазарите в ЕС. Но въпросът е кой
ни накара преди две години да проме-
ним договора си с "Газпром".

- Спомням си, че точно на 3 март
2020 г. Бойко Борисов като премиер
обяви, че вече ще плащаме с 40% по-
евтин газ.

- Тогава спот цените на газа бяха
много ниски. В нашия предишен
дългосрочен договор с "Газпром" цени-
те на газа бяха базирани върху цените
на петролните продукти за 9-месечен
период назад. Това не допускаше таки-
ва флуктуации, каквито имаме сега.
Само че тогава, отново по чисто
политически причини, за да лишим
"Газпром" от основното му предимство
при сключването на дългосрочни
договори, ние решихме, че ще доставя-
ме газ предимно на базата на цените
на спот пазарите. Съединените щати
ще доставят втечнен газ и всичко ще е
наред. Тази година износът на САЩ на
втечнен газ се е увеличил с 42%, но
вносът му за Европа е намалял с 15%,
за Китай обаче се е увеличил с 26%. И
какво стана? Принудиха ни да се
вържем със спот пазарите и с термина-
лите за втечнен газ, но ние в този
момент останахме без газ, защото
САЩ решиха да отидат там, където
цената е по-висока.

И сега Европа иска Русия да доста-
ви още газ. Русия си доставя договоре-
ните количества - увеличила е достав-
ките с 20% в сравнение с 2020 г., само
че това не е достатъчно, защото пот-
реблението е значително по-високо.

Между другото и Норвегия не бърза
да си повиши доставките. Макар че
Норвегия доставя 70% от количествата
си газ на спот пазара (т. е. по най-
висока цена), докато Русия доставя
само 10% от своя газ на спот пазара.
Хората си правят сметката, не са като
нас, които се влачим след политичес-
ките интереси на една или друга велика
сила.

- На целия този фон - чака ли ни
режим на тока?

- Не искам да съм лош пророк. Има
много голяма опасност - в момента
товарите се движат между пет и шест
хиляди мегавата, но зимата започва и
товарът ще стане между шест и седем
хиляди мегавата. В момента работим
без един от блоковете на "Козлодуй".
Слава богу, че заваля дъжд и стабили-
зирахме водните ресурси, защото и в
тази посока ГЕРБ ни бяха заложили
бомба. Те изразходваха огромна част от
водните ресурси, и то точно в периода,
когато имаше най-малката нужда да ги
използват - през пролетта. НЕК има
приходи, увеличени с 1300% в сравне-
ние с м. г. от използване на водни
ресурси през първата половина на
годината. Сега благодарение на вале-
жите връзваме енергийния баланс на
страната. След 15 дни ще въведем
обратно в действие шести блок. Въпро-
сът обаче е, когато се повиши натовар-
ването през зимата с още 1000 - 1200
мегавата и стигне 7000 мегавата, ние
вече ще бъдем на ръба и не само няма
да можем да изнасяме електроенергия
в региона, но трудно ще покриваме и
вътрешния си баланс.

Надявам се, че няма да стигаме до
режим на тока - има достатъчно резер-
ви в страната. Като основните ни
резерви са преди всичко водните. Без
"Марица-изток" въобще не е възможно
да се покрие електропотреблението в
България, точно така, както и без АЕЦ
"Белене" в бъдеще.

Всъщност това е следващата мина,
оставена от ГЕРБ - престъпното отно-
шение към ядрената енергетика. Каз-
вам на това "Престъплението Белене".
Сега вече виждаме какво щеше да бъде
състоянието на българската енергетика,
ако имахме АЕЦ "Белене".

Ние обаче предпочетохме да спрем
проекта по един безобразен начин - без
да проведем преговори с руската
страна, да бъдем осъдени на арбитраж,
да платим 600 млн. евро и да имаме на
площадката оборудване за само 200
млн. евро.

И пет години никой да не се интере-
сува къде е и защо не е доставено
останалото оборудване за 400 млн.евро.
Не пита и прокуратурата, защото
трябва да пита Бойко Борисов и ми-
нистрите му.

- В момента бизнесът плаща много
високи цени на тока, но в същото
време нашата индустрия е немодерни-
зирана - ние харчим два пъти и поло-
вина повече ток за производството на
единица продукция от средното за ЕС.
Това не е ли още един голям проблем -
остарелите технологии?

- Тази индустрия е толкова модерни-
зирана, колкото я модернизират собст-
вениците й, тя е частна. Държавата все
пак направи много, за да има бизнесът
по-ниски цени. Това не се случва от

само себе си. Държавата плаща и
емисиите на американските централи,
и загубите на ТЕЦ "Марица-изток 2".
Що се отнася до компенсациите - три
са посоките, към които трябва да бъдат
насочени те.

Първо, трябва да са насочени към
600 000 небитови потребители, изхвър-
лени от ГЕРБ на свободния пазар.
Какво ще правят там училища и бол-
ници, само Бойко Борисов знае.

Второ, трябва да са насочени към
ползващите природен газ - и битови
потребители, и бизнес. Те в момента
поемат големия удар от увеличението
на цената на природния газ.

Трето, трябва да се реши какво се
прави с "Топлофикация - София".
Защото, когато дойде зимата и "Топло-
фикация - София" продължи да не си
плаща сметките, директно удря по
"Булгаргаз" и неговата невъзможност да
плати сметките на "Газпром".

Никой не дава газ, без да си платил.
А без това над 400 000 потребители в
София остават без топлоенергия. И
безхаберието на столичната кметица и
всички около нея, които 4 - 5 години
приказват за изграждане на нови
комбинирани високоефективни мощ-
ности, както и за цялостно модернизи-
ране на съществуващите мощности в
София, но не правят абсолютно нищо,
си е просто престъпление.

- Добре, а може ли държавата при
съществуващите изисквания на Евро-
пейския съюз и действащото законода-
телство в страната да се намеси в уж
работещата пазарна икономика?

- Чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за
енергетиката дава възможност на
КЕВР да приема и прилага методика
за цените на търговеца от последна
инстанция, което заедно с правомощия-
та на министъра позволява формиране-
то на енергиен пул, с който да се
решат проблемите с цената за над 600
000 битови потребители на ел. енергия.
Чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 задължават
КЕВР да следва принципите за спра-
ведливо разпределение на икономичес-
ките последици от либерализацията,
балансирано изменение на цените за
краен клиент, мерки за снабдяване на
клиентите с ел. енергия и природен газ
при изцяло съпоставими, прозрачни и
обективни цени. Това заедно със задъл-
женията на министъра по чл. 72а, ал.
1, т. 1 да изготви превантивен план за
действие с мерки, необходими за
отстраняване или предотвратяване на
идентифицираните рискове дава въз-
можност на държавата да реагира.
Друг е въпросът дали министърът и
КЕВР знаят как и искат ли да го
направят.

Интервюто е на "Епицентър"
(заглавието е на ЗЕМЯ)
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Íàä 1000 âëàêà ïúòóâàò ïî ìàðøðóòà
Êèòàé-Åâðîïà âñåêè ìåñåö

На 20 октомври на
редовната си пресконфе-
ренция говорителката на
Държавната комисия за
развитие и реформа Мън
Вей представи положени-
ето с изграждането на
"Един пояс, един път". Тя
допълни, че повече от
1000 влака ежемесечно
са пътували по маршрута
Китай-Европа за послед-
ните 17 месеца.

Неотдавна американс-
кият президент Джо Бай-
дън каза в реч, че уйгури-
те в Синдзян са подложе-
ни на принудителен труд.
В тази връзка говорителят
на китайското Външно ми-
нистерство Джао Лидзиен
заяви, че това е чиста лъ-
жа.

"В момента ситуацията
в Синдзян-уйгурския авто-
номен район е стабилна,
икономиката се развива,
различните религии съжи-
телстват хармонично, хора-
та от всички етноси са щас-
тливи и правата и интере-
сите им са защитени.

Îáåêòèâíàòà è àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ çà Êèòàé ñ âåñòíèê „Êèòàé äíåñ“
Уважаеми читатели,
В многополюсния свят Китайската

народна република играе съществена
роля в икономически, социален и
културен аспект. Световният интерес
към китайското икономическо чудо, към
социализма с китайска специфика, към
инициативите "Един пояс, един път" и
"17 плюс 1" придоби глобален мащаб.

Историята, съвремието и бъдещето

на тази велика страна ще характеризи-
рат съдържанието на седмичника
"Китай днес", който излиза от 2019 г.
като продължител на приложението
"Китай днес" на в. ЗЕМЯ, съществувало
в течение на близо десетилетие.

За вас остава привилегията да се
запознавате с това всеки петък от
страниците на седмичника "Китай
днес"!

Няма нужда да ви бъркат в гърлото или
носа и да чакате 24 часа за резултатите от
тестовете за новия коронавирус. Достатъч-
но е да поемете дълбоко въздух и да изди-
шате в малка торбичка в продължение на
30 секунди, след което получавате резул-
тат само до 5-10 минути. Това е нова техно-
логия разработена от китайски учени.

Според резултатите от изследванията на
екип, ръководен от проф. Яо Маошън от
Института по околна среда на Пекинския
университет и Центъра за контрол и пре-
венция на заболяванията на пекинския ра-
йон Чаоян, публикувани в онлайн издание-
то на международното академично списа-
ние "Journal of Respiratory Research", изоб-
ретението им е кандидатствало за патент
за бърз скрининг на COVID-19.

Яо Маошън обясни за медията Science
and Technology Daily принципа зад техноло-
гията. "Поради промените в начина на ди-
шане химическият състав на издишания въз-
дух при заразените с новия коронавирус е
различен от този на здравите хора. Изс-
ледванията не се нуждаят от никакви тесто-

Мън Вей каза, че ки-
тайско-европейските жп
превози продължават да
оперират на високо ниво.
През септември броят на
товарните влакове достиг-
на 1269, превозващи 124
000 стандартни контейнери
(TEU), което представлява
увеличение съответно с 10
и 16% на годишна база. От
януари до септември общо
11 299 товарни влака по

Äîõîäèòå íà ãëàâà îò íàñåëåíèåòî â ñåëàòà
ñà ñå óâåëè÷èëè ñ 11,2% íà ãîäèøíà áàçà

Àìåðèêàíñêèÿò ïðåçèäåíò îòíîâî ðàçïðîñòðàíÿâà ëúæè çà Ñèíäçÿí

Êèòàéñêè ó÷åíè ðàçðàáîòèõà òåõíîëîãèÿ
çà áúðçî òåñòâàíå íà íîâèÿ êîðîíàâèðóñ

маршрута са превозили
1,088 милиона TEU, съот-
ветно с 29% и 37% повече
спрямо предходната го-
дина. Към края на септем-
ври 2021 г. са оперирали
общо 44 948 товарни влака
по маршрута Китай-Евро-
па, превозващи 4,057
милиона TEU стоки и общо
13,02 милиона противоепи-
демични материали с тегло
100 000 тона.

Т. нар. проблем с правата
на човека в Синдзян е
просто политическа конс-
пирация, имаща за цел да
дестабилизира района и ог-
раничи развитието на Ки-
тай. Призоваваме САЩ да
обърнат по-сериозно вни-
мание на собствените си
проблеми с правата на чо-
века и да не се намесват
във вътрешните работи на
други държави, използвай-
ки ги като предлог", посо-
чи Джао Лидзиен.

Расовата дискриминация
в САЩ се изостря и неус-
пехът им в борбата с епи-
демията от новия корона-

вирус доведе до смъртта на
над 700 000 души. САЩ за-
почнаха война само с бу-
тилка с прах за пране и не-
вярна информация, убиха
множество цивилни гражда-
ни в други страни, наложи-
ха едностранни санкции и
предизвикаха хуманитарни
бедствия. Самозваните пра-
возащитници използват и
двойни стандарти. Те нап-
ример са слепи за безраз-
борните убийства на мир-
ни граждани в Афганистан.
Фактите многократно до-
казват, че САЩ отдавна ве-
че не са пример за демок-
рация.

ви реактиви, а изследваните използват торби
за еднократна употреба. Те трябва да пое-
мат дълбоко въздух и да издишат в нея в
продължение на само 30 секунди, за да се
вземе необходимата проба. Чувствителност-
та на теста е над 95%. В сравнение с тесто-
вете за нуклеинова киселина този метод не
само е по-прост и спестява време, но и е
много икономичен", убеден е професорът.

През първите три триме-
сечия на тази година
добивът на зърнени храни
ще бъде на рекордно
високо ниво.

Представител на китайс-
кото Министерството на
земеделието и селските
дейности заяви, че тази
година се очаква богата

реколта от зърнени храни,
като количеството и качес-
твото на зърното са се
подобрили. "Налице е
добра реколта от зърнени
храни. За последните 7
години производството на
зърно продължава да е над
650 милиарда килограма
всяка година", заяви служи-

телят на Министерството.
Доходите на земеделци-

те в селата също се
увеличават. На глава от
населението те са с 11,2%
повече на годишна база,
което е с 2,5 процента
повече в сравнение с
тези на жителите на
градовете.
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Äåáàòè â Ãåðìàíèÿ çà ìåðêèòå
ñðåùó êîðîíàâèðóñà, äîêàòî
ñëó÷àèòå íà çàðàçÿâàíå íàðàñòâàò

Êðåìúë ïðèçîâàâà ðóñíàöèòå äà ñà
ïî-îòãîâîðíè è äà ñå âàêñèíèðàò

Снимки Интернет

Най-малко 13 сирийски военни бяха
убити вчера сутринта при бомбена

атака, докато техният автобус
преминавал през мост в центъра на

столицата  Дамаск. Две взривни
устройства са избухнали, докато
автобусът е бил на моста "Хафез

Асад". Трета бомба е била обезвреде-
на от сапьори. Тази година имаше

няколко атаки срещу военни автомо-
били в Източна Сирия. Предполага

се, че са дело на членове на
терористичната организация "Ислямс-
ка държава", която все още действа

в някои райони.

Кремъл призова вчера
руснаците да бъдат "по-
отговорни" и да се вакси-
нират срещу COVID-19 в
самия разгар на епидеми-
ята на фона на широко
разпространено недове-
рие към ваксините и
ограничени антиковидни
мерки, предаде АФП.
"Свикнали сме да обвиня-
ваме държавата за всич-
ко", каза пред журналисти
говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков и добави:
"Но в същото време
поведението на граждани-
те на страната трябва да
бъде по-отговорно".

Русия регистрира
вчера нов печален рекорд
с 1015 нови смъртни
случаи от COVID-19 за 24
часа, с което официалният
брой на починалите от
болестта в страната
достигна 225 325 души,
като по този показател
Русия е на първо място в
Европа, предаде БТА.
Само 35 процента от
руснаците досега са се
ваксинирали напълно
срещу новия коронавирус,
въпреки настоятелните
призиви на властите да се
имунизират. "Сега е мо-
ментът всички ние да
проявим гражданско
чувство", каза Песков.

Êðàëèöà Åëèçàáåò Âòîðà îòêàçàëà
çâàíèå "Ñòàðà äàìà íà ãîäèíàòà"

Кралицата на Великобритания
не искаше да приеме званието "Ста-
ра дама на годината", която се при-
съжда от британското хумористич-
но списание за възрастни хора The
Oldie. Елизабет Втора учтиво даде
да се разбере, че все още не се
смята за стара, като обясни отказа
си по следния начин: "Човек е на
толкова години, на колкото се чув-
ства.", предаде БГНЕС.

Предложението за обявяване
на 95-годишната Елизабет Втора
за "Стара дама на годината" е нап-
равено от писателя и телевизио-
нен водещ Джайлс Брандрет, кой-

то координира наградата. Той на-
писал писмо до личния секретар
на монарха с молба дали тя ще се
съгласи да стане притежател на
почетното звание. Списанието пуб-
ликува отговора на двореца: "Ней-
но Величество вярва, че човек е
на толкова години, на колкото се
чувства. Поради това кралицата не
вярва, че отговаря на критериите,
необходими за това звание, и се
надява, че ще намери по-достоен
получател.

Брандрет каза, че това е чуде-
сен отговор и се надява, че все
пак ще има шанс да зарадва кра-

Според него евентуалното
пристигане на чуждест-
ранни ваксини в Русия
няма да помогне на
страната да подобри
нивото на ваксиниране на
населението. "Ваксинофо-
бията на някои граждани
не е свързана с марката
на ваксините", каза Пес-
ков.

Според независими
проучвания, повече от
половината руснаци в
момента не планират да
се ваксинират. Руският
вицепремиер, отговарящ
за здравеопазването,
Татяна Голикова призова
вчера да се обявят за
почивни в цялата страна
дните от 30 октомври до 7
ноември, за да спре
разпространението на
коронавируса. За региони-
те, които са най-силно
засегнати от епидемията,
тази мярка може да влезе
в сила от 23 октомври,
каза Голикова. Тя ще
внесе тези предложения
за одобрение от руския
президент Владимир
Путин на насрочено за
днес правителствено
заседание.

Мнозинството от гер-
манците подкрепят прек-
ратяването на национал-
ното извънредно положе-

ние, въведено заради
пандемията от коронави-
руса, но са за запазване
на предпазните мерки,
показва огласено вчера
социологическо проучва-
не, цитирано от ДПА.
Според изследването на
"Югав" 57 процента подк-
репят прекратяването на
извънредното положение
от края на другия месец,
както е планирано, но при
условие че бъдат запазе-
ни противоепидемичните
мерки, предвиждащи в
някои ситуации да се
изисква удостоверяване
на ваксинация, преболеду-
ване или скорошен отри-
цателен тест.

Здравният министър
Йенс Шпан предложи да
се позволи извънредното
положение да бъде прек-
ратено на 25 ноември,
когато изтича мандатът на

сегашния парламент.
Кметът на Берлин Михаел
Мюлер обаче се обяви
срещу намерението на
Шпан. "Нуждаем се най-
малкото от преходен
период", каза той в ин-
тервю. А Том Люде, ин-
фекционист от Дюсел-
дорф, отбеляза, че в
Германия има милиони
неваксинирани хора, вкл.
поне 4 млн., за които има
особен риск от тежко
протичане на болестта.
Зимните условия може да
предизвикат рязко увели-
чение на постъпванията в
болница и смъртните
случаи, каза той пред
вестник "Кьолнише рунд-
шау". Институтът по
вирусология "Роберт Кох"
отчита плавно повишение
на новите случаи на
заразяване през послед-
ната седмица.ç

Властите в Гърция предупреждават за "тежка зима", ако не се увеличи броят
на ваксинираните. 61% от гърците са напълно ваксинирани с две дози.
Продължават да нарастват болните в Северна Гърция, където процентът на
ваксинираните е нисък. Комотини, Кавала, Драма и Солун всеки ден покач-
ват броя на заразените. Няма и места за прием в Covid отделенията в
няколко града. От  вчера голяма част от Гърция е в зона "червено". Въвеж-
дане на пълна карантина не се предвижда, заяви премиерът Мицотакис.

Британската кралица Елизабет Втора учтиво даде да се разбере, че все
още не се смята за стара



Европейската комисия
призова държавите, в които
делът на ваксинираните
против ковид е под средния
за ЕС (75 на сто от пълнолет-
ните), да направят допълни-
телни усилия. Има нужда от
още съобщения, които да
убедят хората в безопасността
на ваксините, заяви говорител
на комисията на пресконфе-
ренция в отговор на въпрос
по повод епидемичната
обстановка в Румъния и
Латвия. Той добави, че ЕС е
готов да съдейства, включи-
телно с информация за
ваксините, както и с помощ
по механизма за гражданска
защита. По неговите думи
ваксините са път за справяне
с пандемията.

Бразилският президент
Жаир Болсонаро трябва да
бъде обвинен в серия
престъпления заради действи-
ята си за справяне с пандеми-
ята от Covid-19 в страната,
според проектодоклад от
мащабно разследване,
предаде Би Би Си. Докладът,
който е резултат на продължи-
ло 6 месеца парламентарно
разследване, разкрива
скандали и корупция в
правителството. Болсонаро е
обвинен в неуспех за
овладяване на вируса, който
причини смъртта на 600 000
бразилци. Според извадки от
документа, изтекли в медиите,
Болсонаро може да бъде
изправен пред 9 обвинения.

В момента в САЩ
има рекорден недостиг на
шофьори. Необходими са
най-малко още 80 000
шофьори за транспортната
индустрия. 71% от стоките на
американската икономика
разчитат на сухопътен
транспорт, но камионите,
които превозват тези стоки
са само 4% от превозните
средства по пътищата.
Според Крис Спиър, прези-
дент и главен изпълнителен
директор на Американската
асоциация за превоз на
товари, недостигът на
шофьори е с 30% повече от
времето преди пандемията,
когато транспортната
индустрия е имаше недостиг
от около 61 500 водачи.В
момента десетки кораби,
които чакат със седмици да
бъдат разтоварени, защото
няма кой да извозва
товарите.

Íàêðàòêî

лицата с титлата. "Може би в бъ-
деще ще се опитаме отново да се
обърнем към Нейно Величество",
казва той. Координаторът на наг-
радата обясни, че Елизабет Втора
е номинирана от един от членове-
те на журито, Морийн Липман, ко-
ято по този начин целяла да се
отбележи ролята на монарха по
време на борбата с пандемията
на коронавирус. Освен това зва-
нието би могло да бъде присъдено
преди 70-годишнината от престоя
на кралицата на британския трон
- т. нар. платинен юбилей, който
ще бъде отбелязан догодина.ç
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Задачата да се постиг-
не траен мир в Афганис-
тан обаче все още е
актуалнаРусия, заяви
вчера руският външен
министър Сергей Лавров
при откриването на
заседание за Афганистан
в т. нар. Московски
формат, предаде ТАСС.
"Московският формат" бе
създаден през 2017 г. въз
основа на шестстранния
механизъм за консулта-
ции между специални
пратеници на Русия,
Афганистан, Индия, Иран,
Китай и Пакистан.

Лавров отбеляза
усилията на новото
правителство в Афганис-
тан да стабилизира
военнополитическата
обстановка в страната.
За постигане на трайно
решение според Москва
трябва "на първо място
да се формира истински
широкопредставително
правителство, което
изцяло да отразява
интересите на всички не
само етнически, но и
политически сили в
страната". За осигурява-
не на народна подкрепа
е необходима и професи-
онално водена социална
политика, спазване на

 РЕГИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛЕН ПРОГРЕС-ДУПНИЦА
В ЛИКВИДАЦИЯ
П О К А Н А

Ликвидаторът на "РКССП-Дупница", гр. Дупница, в ликвидация, кани всички член-
кооператори на Общо събрание на кооперативния съюз, което ще се състои на
08.11.2021 г. от 13,00 часа в заседателната зала, намираща се в гр. Дупница,
ул. "Свети Иван Рилски " № 29, етаж 2, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Годишен отчет на ликвидатора - докладва ликвидатор Георги Пехливански.
2. Приемане на баланса на "РКССП-Дупница" в ликвидация, гр. Дупница, към

датата на приключване - в случая 19.02.2021 г.
3. Вземане на решение за заличаване на "РКССП-Дупница" в ликвидация,

гр. Дупница, и освобождаване на ликвидатора.
4. Вземане на решение за разпределяне на имуществото на "РКССП-Дупница" в

ликвидация, гр. Дупница.
Ликвидатор  на “РКССП-Дупница”
Георги  Пехливански

О Б Я В А

Уважаеми кандидати,
Във връзка с публикувана обява във в. "Земя" бр. № 197 от 15.10.2021 г.

относно провеждане на конкурс за заемане на длъжности в УНИВЕРСИТЕТСКА
ПЪРВА МБАЛ-СОФИЯ "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" ЕАД се прави следното изменение,
както следва:

- В частта за началник клиника/отделение: Отпада обявената под № 6 длъж-
ност за "Началник" на "Трето отделение по вътрешни болести";

- В частта за старша медицинска сестра: Отпада обявената под № 13 длъж-
ност за "Старша медицинска сестра" на "Трето отделение по вътрешни болести".

Задачата да се постигне траен мир в Афганистан обаче все още е актуална за Русия, заяви вчера руският
външен министър Сергей Лавров при откриването на заседание за Афганистан в т. нар. московски формат,

механизъм за консултации между специални пратеници на Русия, Афганистан, Индия, Иран, Китай и Пакистан.

Руският президент Вла-
димир Путин няма да пъту-
ва до Глазгоу за конферен-
цията на ООН за климата
КОП26, заяви днес Кремъл,
предаде Епицентър.  За съ-
жаление, Путин няма да пъ-
тува и до Глазгоу", съобщи
говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков, ден след
като обяви, че руският ли-
дер няма да участва и в
срещата на Г-20 в Италия.
Песков увери обаче, че за
Русия климатичният въпрос
продължава да е приоритет.

Ïóòèí íÿìà äà ïúòóâà äî Ãëàçãîó
çà êîíôåðåíöèÿòà çà êëèìàòà

Проблематиката за кли-
матичните изменения, коя-
то ще бъде обсъждана в
Глазгоу, продължава да е
един от най-големите прио-
ритети на нашата външна
политика", категоричен бе
Песков, който уточни, че Ру-
сия ще бъде представена на
КОП26, но не даде повече
детайли.

Путин обяви в средата
на този месец, че Русия це-
ли да постигне въглеродна
неутралност до 2060 г. Все-
кидневникът "Комерсант"

съобщи в началото на ме-
сеца, че руското правител-
ство подготвя нова еколо-
гична стратегия, която има
за цел намаляване на еми-
сиите на парникови газове.
Съгласно тази стратегия
Москва ще се опита да сък-
рати с близо 80 процента
емисиите си до 2050 г., ка-
то постепенно престане да
използва въглищата като
източник на електричество
и премине към по-голяма
употреба на ядрената енер-
гия и на други източници. ç

основните права и свобо-
ди на гражданите, добави
министърът, като посочи,
че руската страна подроб-
но е разговаряла за това
с талибаните преди днеш-
ната среща.

Русия изразява съжа-
ление във връзка с това,
че делегация от САЩ не
присъства на заседанието
за Афганистан, посочи
Лавров. Той отбеляза, че
САЩ вече два пъти са
отказали участие в среща
на т. нар. разширена
тройка (Русия, САЩ,
Китай и Пакистан), и
изрази надежда, че това
не се дължи на някакви
принципни проблеми и
новият американски
специален пратеник ще се
включи в стъпките и
договореностите, които
ще бъдат разработени
включително и на днешна-
та среща.

Московският формат
дава възможност за
напредък в постигането на
консенсус по проблемите
на Афганистан между
страните от региона,
подчерта руският държав-
ник. Той предупреди, че
терористичните групиров-
ки "Ислямска държава" и
"Ал Каида" се опитват да

се възползват от неста-
билната ситуация в Афга-
нистан, действайки в
различни части от страна-
та.

Русия дава положител-
на оценка на практическо-
то взаимодействие с
новите афганистански

власти, което допринася
за ефективно гарантиране
на сигурност на руските
граждани в страната и
надлежна работа на
руското посолство в
Кабул. Москва е благодар-
на на властите в Кабул,
съдействали за връщането

на руски граждани в
родината им от Афганис-
тан по време на смяната
на властта, добави Лав-
ров. Скоро Русия ще
изпрати на афганистанс-
кия народ нова партида
хуманитарни помощи,
информира той. ç

Кризисният щаб към
правителството на Сърбия
е решил да въведе на из-
вънредно заседание вчера
ковид - пропуск, предаде Та-
нюг. Решението е взето на
фона на влошаващата се
епидемиологична обстанов-
ка, посочва агенцията.

Такъв пропуск ще е не-
обходим за посещаване на
редица обществени места,
сред които нощни заведе-
ния, но изключение правят
други места като аптеки и
магазини. Изискването за
носене на защитна маска
и спазване на дистанция ос-

Ñúðáèÿ âúâåæäà êîâèä ïðîïóñêè çà ðåäèöà
îáùåñòâåíè ìåñòà

тава в сила. Очаква се днес
правителството на страна-
та да потвърди решението
на щаба.

Същевременно британс-
кото правителство следи от-
близо ситуацията с увели-
чаващите се случаи на за-
разявания с Covid-19. За
последното денонощие са
регистрирани над 43 700 но-
ви случая на заразявания
и 223 жертви. Вече седем
дни поред броят на зара-
зените надхвърля 40 000
дневно. Смъртните случаи
за последното денонощие
са най-много от март насам

Премиерът Борис
Джонсън заяви на среща
на кабинета, че страната
я очаква трудна зима. Спо-
ред "зимния план" на пра-
вителството, ако мерките,
които са в сила в момен-
та, не са достатъчни да
предотвратят прекомерния
натиск върху национално-
то здравеопазване, тогава
стъпки като носенето на
маски на определени мес-
та и въвеждане на вакси-
национни паспорти, могат
да бъдат обсъдени като
част от така наречения
"План Б". ç

Руският президент Владимир Путин обръща все по-голямо внимание
на глобалното затопляне, особено след като на страната му се

наложи да се справя с все по-голям брой природни бедствия, сред
които и безпрецедентни пожари

Снимки Интернет
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Живата легенда на Лев-
ски Божидар Искренов, идо-
лът на "синя" България,
футболистът, наричан "Ра-
достта на народа", разкри в
интервю за  "Витоша нюз",
че в момента е шофьор на
такси в Далас. Гибона се
похвали, че има американ-
ски паспорт.

- Да започнем с актуал-
ната тема - как ще комен-
тирате победата на Борис-
лав Михайлов на извън-
редния конгрес на БФС?

- Не съм изненадан от
резултатите. Боби от 14 г.
управлява нашия футбол. В
европейските структури го
познават добре. Тези, мла-
дите, се опитаха нещо да
направят, да го бутнат, ама
не им се получи. Най-винов-
ни за упадъка на футбола
ни са клубовете. Не може
да пускаш по 15 чужденци
и да искаш да имаш резул-
тати. Това е смешно. Не об-
ръщаш внимание на юноши-
те, не им даваш шанс да се
развиват. Ние нямаме дър-
жава, а искаме да имаме
силен футбол. Е, как да ста-
не? Радвам се, че след бро-
ени дни се връщам в Аме-
рика, защото тук се уморих
да слушам глупости.

- Следите ли случващо-
то се на "Герена"?

- Разбира се, че се ин-
тересувам. В САЩ не гле-
дам български мачове, за-
щото нямам тв. Не разпо-
лагам и с нужното време,
защото съм много ангажи-
ран с работа. Левски е мо-
ят отбор. Да, има пробле-
ми, в криза е клубът. Поже-
лавам им по-бързо да из-
лязат от нея. С нищо не мо-
га да помогна в създалата
се ситуация, имам предвид
финансово. Ако мой братов-
чед беше принцът на Сау-
дитска Арабия, бих го по-
молил да извади 300 мили-
она и на "Герена" всички ще
пеем.

- Харесва ли ви някой
от "сините" играчи?

- Братя Цоневи и Георги
Миланов, най-вече. Близна-
ците навремето ги взехме
от Кюстендил, когато аз бях
в ръководството на ДЮШ.
Те са си левскарчета, нес-
тандартни са, "кучета" са,
както се казва на игрище-
то, харесват ми. От нацио-
налите гледам с удоволст-
вие Кирил Десподов и То-
дор Неделев. Но понеже ме
питаш за нивото на футбо-
ла - дайте да не се лъжем,
ако  държавата  не е доб-
ре, няма как и спортът да
върви.

- Наско Сираков ще ус-

Ëåãåíäà íà „ñèíèòå“ -
øîôüîð íà òàêñè â Äàëàñ

59-годишният Божидар Искренов остава един от големите любимци
на феновете на Левски

Не се срамувам от професията си, имам американски
паспорт, разкрива Божидар Искренов

пее ли да измъкне люби-
мия ви клуб от дупката?

- Убеден съм, че той мо-
же. Наско е куче, даже бих
казал, че Вълчо си е Въл-
чо. Той ще се сети какво
имам предвид. Пожелавам
му успех. Откак съм се ро-
дил, съм левскар.  Да, гад-
но и болно ми е, че Левски
е долу, но гледай сега, жи-
вотът продължава. Даже е
хубаво понякога да има
проблеми, защото ти се ам-
бицираш да ги решиш. Ко-
гато излезеш от мъглата
чувството е уникално.

- Какво е мнението ви
за Станимир Стоилов?

- Нямам нищо против
Мъри. Отличен треньор. Да,
навремето се подразних от
една негова постъпка. В
един колектив има тамада
или тартор. Съществува йе-
рархия, уважение между
стари и млади. Мъри тога-
ва си сложи капитанската
лента на мач на ветерани-
те, без да пита никой. А
трябва да имаш уважение
към хората, които са били
преди теб. Къде е Мъри, къ-
де е Емо Спасов като фут-
болист? Подразних се, но
това са минали неща…

- Разкажете как живе-
ете в САЩ? С какво се за-
нимавате?

- Перфектно се чувствам
там. От доста време живея
в САЩ. Имам и американс-
ки паспорт. Радвам се на
внука - истински юнак, каз-
ва се Хенри. През декемв-
ри чакам и второ внуче -
отново момче. Всичко е су-
пер в Америка. Шофьор на
такси съм в Далас. Изоб-
що не се срамувам от про-
фесията си. Срамна рабо-
та няма, както знаеш. Ка-
рам си като пич, добре съм,
работя си. Аз съм си шеф,
никой не ми виси на глава-
та. На този етап родината

не ми липсва. Изобщо не
мисля за завръщане за пос-
тоянно. Децата ме слушат,
зетят Джонатан  - също
(смее се). Синът ми Георги
още играе хокей на лед, в
една аматьорска лига се
подвизава. Той се занима-
ва с криптовалути, с това
си изкарва хляба. Но за мен
напиши, че Гиби се чувства
като Робърт де Ниро - мой
любим актьор. Нещо като
"Шофьор на такси" 2 съм
(смее се).

- Случвало ли ви се да
возите българи?

- Не, досега не. Но и да
се качи някой, едва ли ще
ме познае. Но те уверявам,
че в Америка се бачка
здраво, няма почивки и
мърдане. Случвало се е и
по 12 часа да въртя вола-
на без прекъсване. В ред-
ките почивки на "стоянка-
та" отварям по някоя кни-
га. Сега се запалих по бес-
тселърите на Ян ван Хел-
синг. Много хора ще се учу-
дят, като кажа, че винаги
съм обичал да чета. От най-
четящите футболисти съм.
Баща ми, Бог да го прости,
притежаваше богата библи-
отека със стотици томове.
"Ловецът на елени", "Вечна-
та Амбър", "Бел Ами" - с кеф
ги препрочитам и до днес.
Иначе любимата ми е Quo
vadis?  на Хенрик Сенке-
вич.

- Искам да ви върна
към началото на кариера-
та ви. Как започна всичко?

- Малко хора знаят, че
по едно време ме обявиха
за безперспективен на "Ра-
ковски". Вярно е, че бях
дребен за възрастта си и
ме отпратиха. Като си дре-
бен и нямаш уж перспекти-
ва да растеш - това ми ка-
заха. Класираха ме 29-и от
30 деца. Беше ми адски теж-
ко. Иначе започнах при Ан-

дрей Димитров. После на
"Раковски" тренирах при Ки-
рил Михайлов. Този човек
ме обяви за безперспекти-
вен. Това определение "без-
перспективен" и до ден-дне-
шен ми е набито в главата.
Михайлов я употреби тази
дума, а аз не знаех дори
какво означава, но я запом-
них за цял живот. Та ме от-
писаха тези "разбирачи".
Бил съм много слабичък в
краката, нямал съм сила.
Добре, че Янко Кирилов по-
вярва в мен.

- Какво се случи?
- Стана абсолютно слу-

чайно. Събрахме се на 1
август на "Герена". Имаше
"пресяване" между всички
деца. Тренирахме 2-3 дни
и бате Янко дойде при мен
и ми каза: "Оставаш". Фак-
тически той бе Човекът.
След това дойде другият,
който ми удари едно рамо
- "баща ми", мога да кажа -
Иван Вуцов. Христо Мла-
денов също много ми по-
могна.  Аз съм едно обик-
новено момче от Ботунец,
дошъл съм в София, играл
съм, тук-там нещо съм пос-
тигнал. Моите родители бя-
ха бедни, лишавали сме се
от доста работи, но ме въз-
питаха. Щастлив съм, име-
то съм си го изградил сам,
всичко, което съм постиг-
нал във футбола, е било с
много труд. Ако пунтираш,
ако се правиш на интере-
сен, публиката те разбира
бързо. Настъпва часът на
истината - излизаш на тая
зелена пущина - терена и
показваш какво можеш.
Ако не можеш - си тръгваш
и това е.

- Сигурно сте се сблъс-
квали и с несправедливо
отношение от трибуните?

- Да, неизбежно е, кога-
то играеш футбол. Поняко-
га хората са жестоки, кри-
тиките - несправедливи. Чу-
вал съм и освирквания. Ама
не им се сърдя, защото те
очакват от тебе да напра-
виш нещо фантастично, не-
що красиво, да направиш
едва ли не чудеса от храб-
рост. Опитвал съм се вся-
чески да забравя болката
и да не обръщам внимание
на ругатните. За да ме на-
ричат "Радостта на народа"
… Все пак е някакво приз-
нание. Аз съм им безкрай-
но благодарен на феновете
за цялата подкрепа. Колко-
то и смешно да звучи  лев-
скари идваха на мачове на
ЦСКА, но не викаха "ЦСКА",
а викаха "Гиби". Това е не-
що, което, ако го кажеш на
някой, той ще те помисли
за луд, но е факт.

Бившият президент на Барсе-
лона Джосеп Мария Бартомеу за
пореден път направи опит да
обясни част от случилото се по
време на своето управление. Той
бе начело на каталунците меж-
ду 2014 и 2020 година, а ман-
датът му бе прекратен, оставяй-
ки след себе си сериозна фи-
нансова криза. "Не си извадих-
ме правилните изводи след за-
губата от Ливърпул в Шампион-
ската лига през 2019-а, че тряб-
ва да направим необходимата
промяна и това бе грешка. Пос-
лушах играчите и сгреших. След
това отидохме на ръба на фи-
нансовите си граници, след ко-
ето дойде пандемията, която из-
ненада всички ни", заяви Бар-
томеу.
Бившият президент се опита да

влезе в по-големи детайли от-
носно трансферната политика,
предпочитането на Усман Дем-
беле пред Килиан Мбапе и защо
в крайна сметка Лионел Меси на-
пусна това лято и премина в Па-
ри Сен Жермен. "Мбапе бе ва-
риант, но хората от техническия
състав предпочетоха Дембеле,
защото искаха играч, който да
играе по-широко по терена. На-
пускането на Меси бе проблем,
защото това е клуб, който иска
да взима най-добрите играчи, а
не да ги продава. През лятото на
2020-а се борих много, за да го
задържа в отбора, а сега, когато
той искаше да остане, в крайна
сметка напусна. Нямаше как да
позволя Меси да отиде при пряк
конкурент за Шампионската ли-
га. Неговият случай е различен
от този на Неймар, Фиго или Ри-
валдо. Стана очевидно, че той бе
най-добре платеният играч в све-
та, при това с много пред дру-
гите. През юли 2020-а постиг-
нахме разбиране с Меси да под-
нови договора си за още две
години, но всичко пропадна.
Трябва да попитате Меси защо",
обясни бившият президент на
Барселона. ç

Áàðòîìåó:
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Нюкасъл уволни своя досегашен
наставник Стив Брус, съобщиха
официално от английския клуб.
"Свраките" бяха закупени от гру-
па фирми, част от които е ин-
вестиционният държавен фонд на
Саудитска Арабия в началото на
октомври. Това превърна Нюка-
съл в най-богатия клуб в света
на футбола, а очакванията към
тима рязко се покачиха.
На този фон отборът от "Сейнт

Джеймсис Парк" е на предпос-
ледното 19-о място в класира-
нето с едва 3 точки след 8 сре-
щи във Висшата лига. Именно то-
ва е причината и Брус, който при
загубата от Тотнъм с 2:3 в неде-
ля записа своя мач номер 1000
като наставник, да бъде уволнен.
Той бе начело на "свраките" в
продължение на две години и за-
върши съответно на 12-о и 13-о
място.
Нюкасъл ще бъде временно во-

ден от Греъм Джоунс и досегаш-
ния треньорски щаб до намира-
нето на нов наставник. ç

Íþêàñúë
óâîëíè Áðóñ
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Бившият треньор на
Левски Петър Хубчев
излезе с официална
позиция относно прегово-
рите между него и клуба
от "Герена". Наставникът
стори това чрез своя
представител Георги
Градев.  "От името на
Петър Хубчев искам да
поясня, че се води диалог
с ПФК Левски чрез
"Палмсбет". И двете
страни показват добра
воля за приключването
на този случай със спо-
разумение, като г-н Хуб-
чев е готов на компромис
при определени условия.
Публикуването на статии
с откровено невярно
съдържание, уронващи
престижа на г-н Хубчев и
целящи обществен натиск
върху него, пречи на този
диалог и поставя клуба в
неизгодно положение при
преговорите.  Петър
Хубчев беше принуден от
обстоятелствата да се
обърне към ФИФА, за да
разреши спора, повдигнат
от ПФК Левски. Това
можеше да се избегне от
клуба при добро отноше-
ние.  Дори г-н Хубчев да
беше сезирал българския
съд, резултатът щеше да
е същият. Така че спеку-
лациите относно германс-
кото гражданство на г-н

Бившият треньор на Левски бе
принуден да се обърне към
ФИФА, за да разреши спора с
клуба, твърди Георги Градев

Хубчев не помагат.  Няма
правна възможност да
бъдат отнети точки на
ПФК Левски заради
Петър Хубчев", се казва в
официалната позиция на
бившия треньор на "сини-
те".

В същото време халфът
на Левски Борислав
Цонев бе избран за играч
№1 на месец август. Той
получи 9 гласа от участ-
валите в анкетата журна-
листи. Втори остана
футболистът на ЦСКА
Юрген Матей (6), а трети
- Мартин Камбуров (4) от
Берое.

"Смятам, че Левски ще
стане по-силен. В послед-
но време резултатите не
бяха задоволяващи.
Победата над Локомотив
(София) ни дава спокойс-
твие, тъй като напрежени-
ето беше огромно преди
този мач. Загубихме от
Лудогорец и ЦСКА, но не
мисля, че заслужавахме
да губим трите точки",
каза Цонев, който комен-
тира и информациите, че
наставникът на "сините"
Станимир Стоилов не е
доволен от неговото
представяне в последно
време: "Като цяло винаги
в Левски и ЦСКА има
спекулации. Може би се
опитват да вкарат напре-

жение, но на нас такива
неща не ни влияят. Ако
има нещо, г-н Стоилов е
такъв човек, че ще ни
извика и ще ни го каже."

Цонев говори и за
положителните промени в
Левски под ръководство-
то на Стоилов. "Доста
неща промени. Най-
важното - дисциплина,
организация на играта не
само на терена, но и в
съблекалнята. Резултатите
на този етап не са задо-
волителни и за него, и за

нас, но работим, изпълня-
ваме неговите указания и
се надявам много скоро
да видим ефекта", допъл-
ни халфът на сините,
който не скри емоцията
си от това, че в мача на
България срещу Северна
Ирландия той и брат му
играха за националния
отбор. "Доста емоционално
беше . Щастливи сме, че
отборът постигна успех.
Една от малкото победи
през последните години",
каза Боби Цонев. ç

Петър Хубчев иска над половин милион лева неустойка за това, че
беше уволнен от Левски

Наставникът на Лудогорец
Станислав Генчев сподели
очакванията си преди днеш-
ния трети двубой от групова-
та фаза на Лига Европа сре-
щу Брага. Мачът е от 19,45
часа в Разград. Специалистът
заяви, че най-важното е не-
говият тим да спечели три точ-
ки. "Имаме проблем с конту-
зията на Антон Недялков, как-
то и с наказанието на Сиси-
ньо. Всички останали са в доб-
ро състояние. Неприятно е, ко-
гато двама основни играчи са
извън строя. Надяваме се Не-
дялков да е на линия макси-
мално скоро, както и Каули,
но има неща, които изискват
време", започна Генчев.

"Тренирали сме за различ-
ните варианти на игра на Бра-
га. Важно е играчите да запа-
зят спокойствие и концентра-
ция, за да изпълняват такти-
ческите указания. Имаме идея
и как да променим нещата, ако
не се получава в началото на
двубоя. Всичко зависи от нас",
продължи треньорът.

"Всеки един съперник мо-
же да е удобен и неудобен, в
зависимост от нашето предс-
тавяне. Важно е да покаже ис-
тинското си лице и с помощ-
та на феновете ни да спече-
лим три точки. В нашата гру-
па няма слаби отбори. Всяка
победа дава самочувствие на
отбора. Ние се нуждаем от те-
зи точки. Ще направим всич-
ко възможно, за да останем в
борбата за първите две места
в групата", завърши Генчев.ç
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Наставникът на ЦСКА
Стойчо Младенов очаква
феновете да напълнят на-
ционалния стадион "Васил
Левски" за двубоя от Лига-
та на конференциите сре-
щу украинският Зоря (Лу-
ганск). Срещата е тази ве-
чер от 22 часа. "ЦСКА във
всеки мач излиза за побе-
да - независимо дали иг-
раем за първенство, купа
или в Европа. Иска ми се
да покажем по-голяма
ефективност в двете фази
на играта, да се поздравим
с успех - да не допуснем
гол и да отбележим, еле-
ментарни неща, но трудно
постижими. Нямаме проб-
леми с 99% от футболис-
тите. Само Бисмарк трени-
ра по отделна програма,
надяваме се следващите
месеци да е на линия. Сре-
щите във вътрешния шам-
пионат не влияят на отбо-
рите, които сме в Лигата

Íàñòàâíèêúò íà ÖÑÊÀ î÷àêâà ôåíîâåòå äà
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на конференциите. Напро-
тив, последният мач на
противника, ще го мотиви-
ра. Треньорът на Зоря из-
ползва един и същи под-
ход, наясно съм с негови-
те идеи, схема, трудно мо-
жем да се изненадаме с не-
що. Максимално амбицира-
ни сме да победим Зоря,
вярвам в успеха, но срещу
украинските отбори не мо-
жем да се похвалим с мно-
го победи. Ще търсим три-
те точки на всяка цена, за-
губа или равен намалява
шансовете ни да излезем
от групата. Най-щастлив
съм от решението за пуб-
ликата, разчитам на фено-
вете, очаквам да напълнят
стадиона, с тяхната подк-
репа сме успявали винаги",
каза Стойчо Младенов.

Ръководството на ЦСКА
обясни на феновете си как
ще влизат на стадион "Ва-
сил Левски" за мача със Зо-

ря, след като стана ясно, че
срещата от Лигата на кон-
ференциите ще се играе
пред публика. Информация-
та беше потвърдена от Ми-
нистерството на здравеопаз-
ването и Столичната регио-
нална здравна инспекция.
Зрителите, които искат да
гледат на живо срещата ще
трябва да покажат "зелен"
сертификат. "С цел да улес-
ни привържениците, които

искат да подкрепят любим-
ците си на стадиона, ръко-
водството на ЦСКА органи-
зира специализирани пунк-
тове за тестване преди ма-
ча със Зоря, които работят
от вчера. Днес ще бъдат от-
крити още три пункта около
националния стадион "Васил
Левски" с работно време от
11 ч. до 22 ч.", се казва в
официално съобщение на
"армейския" клуб.ç

Старши треньорът на ЦСКА Стойчо Младенов е доволен, че
феновете ще могат да подкрепят отбора на стадиона

Група "А"
Брюж - Манчестър Сити 1:5
0:1 Жоао Кансело (30), 0:2 Риад Марез (43- дузпа), 0:3 Кайл

Уолкър (53), 0:4 Кол Палмър (67), 1:4 Ханс Ванакен (81), 1:5
Риад Марез (84)

ПСЖ - РБ Лайпциг 3:2
1:0 Килиън Мбапе (9), 1:1 Андре Силва (28), 1:2 Норди Мукиеле

(57), 2:2 Лионел Меси (67), 3:2 Лионел Меси (74- дузпа)

Група "В"
Атлетико (Мадрид) - Ливърпул 2:3
0:1 Джеймс Милнър (8), 0:2 Наби Кейта (13), 1:2 Антоан

Гризман (20), 2:2 Антоан Гризман (34), 2:3 Мохамед Салах (76-
дузпа)

Порто - Милан 1:0
1:0 Луис Диас (65)

Група "С"
Бешикташ - Спортинг (Лисабон) 1:4
0:1 Себастиян Коатес (15), 1:1 Кайл Ларин (24), 1:2

Себастиян Коатес (27), 1:3 Пабло Сарабия (44-дузпа), 1:4
Паулиньо (89)

Аякс - Борусия Дортмунд 4:0
1:0 Марко Ройс (11- автогол), 2:0 Дейли Блинд (25), 3:0

Антъни (57), 4:0 Себастиен Халер (72)

Група "D"
Интер - Шериф (Тираспол) 3:1
1:0 Един Джеко (34), 1:1 Себастиен Тил (53), 2:1 Артуро

Видал (58), 3:1 Стефан де Врай (67)
Шахтьор (Донецк) - Реал (Мадрид) 0:5
0:1 Сергей Кривцов (38-авт), 0:2 Винисиу (51), 0:3 Винисиус

(56), 0:4 Родриго (65), 0:5 Карим Бензема (90)

Øàìïèîíñêà ëèãà - 3-òè êðúã

Станислав Генчев
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05.10 Бразди /п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 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-

познавателно семейно куиз шоу/
п/

14.00 Бързо, лесно, вкусно
14.30 Телепазарен прозорец
14.45 Давай, Астробой! - детски тв

филм
15.00 Когато сърцето зове - тв филм /

3 сезон, 7 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Парламентарни избори 2021: Дис-

пути
16.45 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 преда-

ване
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели - забавно-

познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.30 Гласовете на България
20.45 Президентски избори 2021: Кан-

дидатите
21.00 Любимците на България - тв шоу
22.00 Октопод - тв филм /6 сезон, 9

епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.30 Ханибал - тв филм /2 сезон, 8

епизод/ (16)
00.15 Светът и ние /п/
00.30 100% будни /п/
02.25 Култура.БГ /п/
03.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.05 Частните музеи в Чехия
04.25 Когато сърцето зове - тв филм /

3 сезон, 7 епизод/п/

bTV

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

предаване с водещи Златимир
Йочев и Биляна Гавазова

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Алексан-
дър Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели"
13.10 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п./
13.50 "Доктор Чудо" - сериал, еп. 12
14.55 Премиера: "Буря от любов" - се-

риал, с. 12, еп. 32
16.00 Премиера: "Опасни улици" - се-

риал, с. 15
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 Премиера: "Татковци" - сериал,
еп.24

19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, еп. 68

21.00 "Фермата: Време за пробуждане"
- риалити, с. 7

22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -
вечерно токшоу

23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Татковци" /п./ - сериал, еп. 24
00.30 "Двама мъже и половина" - сери-

ал, с. 9, еп. 1
01.00 "Като на кино" - предаване за

кино
01.10 "Фамилията" - сериал, с. 3, еп. 3
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с.
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bTV Action

05.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 22
06.00 Анимационен блок: "Трансфор-

мърс Прайм" - сериал, еп. 7 - 10
08.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 22
09.00 "Спенсър" - сериал, еп. 11
10.00 "Мисия Моят Дом" (2021) - пре-

даване за строителство, ремон-
ти, обзавеждане и дизайн, еп. 4,
5

11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.
2, еп. 10

12.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 8
13.00 "Убий съседа" - трилър (САЩ,

2018), режисьор Бен Майерсън,
в ролите: Хана Беърфут, Джоан
Барън, Андреа Богарт, Никълъс
Борн и др.

15.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 1
16.00 "Спенсър" - сериал, еп. 12
17.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 9
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.

2, еп. 11
19.00 Студио "Лига Европа"
19.45 ПРЯКО, УЕФА Лига Европа, групо-

ва фаза 3 кр.: Лудогорец - Брага
21.45 Студио "Лига Европа"
22.00 ПРЯКО, УЕФА Лига Европа, групо-

ва фаза 3 кр.: ПСВ Айндховен -
Монако

00.00 "УЕФА Лига Европа" - обзорно
предаване

00.45 "Парола: Риба меч" - екшън, кри-
минален, трилър (САЩ, Австра-
лия, 2001), в ролите: Джон Тра-
волта, Хю Джакман, Хали Бери,
Дон Чийдъл, Сам Шепърд, Вини
Джоунс, Дрей ди Матео и др.

02.45 "Бягство от затвора" - сериал, с.
2, еп. 11

03.30 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 9
04.15 "Спенсър" - сериал, еп. 12

bTV COMEDY

05.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
06.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 134
07.00 "Круд" /п./ - сериал
07.30 "Круд" - сериал, еп. 47, 48
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Фитнес" /п./ - сериал
10.00 "Артър" - комедия, романтичен

(САЩ, 1981), режисьор Стив Гор-
дън, в ролите: Дъдли Мур, Лайза
Минели, Джон Гилгуд, Джералдин
Фицджералд, Джил Айкенбери и
др.

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

сериал
14.00 "Кухня. Война за хотел" /п./ -

сериал
15.00 "Преспав" /п./ - сериал

16.00 "Внимавай какво говориш" /п./ -
сериал

17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -
вечерно токшоу

17.30 "Комиците и приятели" - коме-
дийно шоу (2019)

18.00 "Приятели" - сериал, с. 5, еп. 22,
23

19.00 "Преспав" - сериал, еп. 78
20.00 "Внимавай какво говориш" - се-

риал, еп. 13, 14
21.00 "Татковци" - сериал, еп. 19
22.00 "Кухня. Война за хотел" - сериал,

с. 2, еп. 10, 11
23.00 "Двама мъже и половина" - сери-

ал, с. 4, еп. 17, 18
00.00 "Артър" /п./ - комедия, романти-

чен (САЩ, 1981)
02.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п./
03.30 "Комиците и приятели" /п./
04.00 "Преспав" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сери-

ал, с. 8, еп. 1
08.00 "Път с предимство" - комедия

(САЩ, 2010), в ролите: Робърт
Дауни мл., Зак Галифанакис, Ми-
шел Монахън, Джейми Фокс, Джу-
лиет Люис, Дани Макбрайд, Мат
Уолш, Тод Филипс и др.

10.00 "Случаите на Поаро" - сериал, с.
8, еп. 2

12.00 "След сблъсъка" - романтичен,
драма (САЩ, 2020), в ролите:
Джозефин Лангфорд, Хироу Файнс
Тифин, Дилън Спраус, Селма Бле-
ър, Луиз Ломбард, Кандис Кинг

14.15 "Семейство Джоунс" - екшън, ко-
медия (САЩ, 2016), в ролите: Гал
Гадот, Айла Фишър, Джон Хем,
Зак Галифанакис, Мерибет Мон-
ро, Дзяо Мин, Ари Шафир и др.

16.30 "Бирфест" - комедия (САЩ, 2006),
в ролите: Джей Чандрасекар, Ке-
вин Хефернън, Стив Леми, Пол
Соутър, Ерик Столхански, Клорис
Лийчман, Юрген Прохнов, Том
Тейт и др.

18.45 "Агент и 1/2" - екшън, комедия
(САЩ, 2016), режисьор Роусън
Търбър, в ролите: Кевин Харт,
Дуейн Джонсън, Ерън Пол, Ейми
Райън, Кумейл Нанджиани и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за
кино

21.00 "Гравитация" - фантастика, три-
лър (САЩ, Великобритания, 2013),
в ролите: Сандра Бълок и Джордж
Клуни

22.45 "Арго" - драма, исторически, три-
лър (САЩ, 2012), в ролите: Бен
Афлек, Брайън Кранстън, Джон
Гудман, Алън Аркин, Клеа ДюВал,
Скут Макнеъри, Рори Кокрън

01.15 "Случаите на Поаро" /п./ - сери-
ал, с. 8, еп. 2

03.15 "Мъжът с желязното сърце" -
биографичен, военен (САЩ, Фран-
ция, Великобритания, Белгия,
2018), в ролите: Джейсън Кларк,
Розамунд Пайк, Джак О`Конъл,
Джак Рейнър, Миа Вашиковска,
Стивън Греъм, Ноа Джуп [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.15 "Черният списък" - сериал, сезон
6 /п/

06.00 "Здравей, България"
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Дъщеря ми" - сериен филм
13.30 "Неразделни" (премиера) - сери-

ал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) -

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистич-

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

телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Пътят на честта" (премиера) -

сериал, сезон 2
21.00 "Игри на волята: България" (пре-

миера) - риалити, сезон 3
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, се-

зон 3
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Черният списък" (премиера) -

сериал, сезон 6
00.30 "Скорпион" - сериал, сезон 4
01.30 "Нюанси синьо" - сериал, сезон1
02.30 "Сияйна луна" - сериал
03.30 "Намери ме" - сериал /п/
04.30 "Дъщеря ми" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 12

07.00 "Кин" - приключенски екшън с
уч. на Джак Реинър, Денис Ку-
ейд, Зоуи Кравиц, Майлс Труит и
др. /п/

09.00 "Черното тефтерче на бавачките"
- драма с уч. на Спенсър Лок,
Стефани Брас, Пери Рийвс, Раян
Макпартлин и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 12

12.00 "Коледно бягство" - романтичен
филм с уч. на Маги Лоусън, Бре-
нън Елиът, Арт Хиндъл и др.

13.50 "Ловци на духове" - комедия с уч.
на Бил Мъри, Дан Акройд, Сигор-
ни Уивър, Рик Моранис, Харолд
Рамис и др.

16.00 "Кум под наем" - комедия с уч. на
Кевин Харт, Джош Гад, Кайли
Куоко, Хорхе Гарсия, Кен Хауърд
и др.

18.00 "Ханкок" - екшън с уч. на Уил
Смит, Чарлийз Терон, Джейсън
Бейтман, Еди Марсан, Джони Га-
леки и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Мая-
ми" - сериал, сезон 4

21.00 "Представи си това" - комедия с
уч. на Еди Мърфи, Мартин Шийн,
Яра Шахиди, Томас Хейдън Чърч,
Рони Кокс, Никол Ари Паркър и
др.

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

00.00 "Блейд Рънър 2049" - екшън-
фантастика с уч. на Харисън Форд,
Раян Гослинг, Ана де Армас, Дейв
Баутиста, Робин Райт, Джаред
Лето, Марк Арнолд и др. /п/

Тв програма - четвъртък, 21 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.

Топло
Днес ще бъде слънчево, със слаб вятър от юг-

югозапад в източните райони. Топло за втората по-
ловина на октомври, с максимални температури от
18 до 23 градуса.

В петък от северозапад облачността, отначало
предимно средна и висока, ще се увеличи. Темпе-
ратурите ще останат почти без промяна.

В събота минималните температури ще бъдат от
5 до 10 градуса, а дневните от 16 до 23.

От северозапад ще започнат превалявания от
дъжд, които през нощта срещу неделя ще обхванат
по-голямата част от страната.

В неделния ден ще бъде предимно облачно. Ще
захладнее и температурите следобед ще са от 5 до
11 градуса. На места все още ще превалява дъжд,
в планините над 1200-1300 метра - сняг.

bTV Cinema, 22.45 ч., "Арго" - драма,
исторически, трилър (САЩ, 2012),

в ролите: Бен Афлек, Брайън Кранстън,
Джон Гудман, Алън Аркин, Клеа ДюВал,

Скут Макнеъри, Рори Кокрън
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На рождения си ден Столичната
библиотека очаква 70-хилядния
си читател
Столичната библиотека, която на 24
октомври отбелязва своята 93-та
годишнина, очаква 70-хилядния си
читател. Предвидени са премиери на
новите издания на "Голямата София" и
"Думи без карантина. Поезия", изложба
с илюстрации и инсталации на худож-
ничката Капка Кънева, поетично четене
на известни автори и изложби. На 20
октомври в галерия "София" бе открива-
нето на изложбата "Прорези" с илюст-
рации и арт инсталации на Капка
Кънева. Това е първото събитие от
поредица "Книжен дизайнер на месеца в
Столичната библиотека". На 21 октомв-
ри е премиерата на "Думи без каранти-
на. Поезия" с текстове и снимки на
популярни български поети и писатели.
Авторите са близо 40.

"Шоуто на Сюзан" започва в
Сатирата
"Шоуто на Сюзан" от Питър Куилтър е
най-новото заглавие на Сатирата.
Премиерата на моноспектакъла на
актрисата Маргарита Хлебарова е на 22
октомври. Постановката е на Николай
Ламбрев-Михайловски. "Ако искаш нещо
наистина, с цялото си сърце и душа, и
не се отказваш, то ще се случи, ще ти
се даде. Вярваш ли в това? Човек
живее, живее и не знае всъщност защо.
Понякога мечтите се реализират, но в
повечето случаи - не. Така ли е? Искаш,
мечтаеш, но светлото не идва. Оплел си
се в баналността на ежедневието и не
поглеждаш в себе си, не чуваш истинс-
кия си глас отвътре. Задължения, грижи,
притеснения, болки от липса на това и
онова, липса на добрина и нежност.
Сиво. Липсва ти обич. Сам. Сама.
Самотата е бряг, но къде е хоризонтът?"
Така режисьорът описва атмосферата на
спектакъла през "мислите" на Сюзан.

Íàêðàòêî

:
Â ÍÈÌ ñå
ñúõðàíÿâàò
íàä 650 000
ïàìåòíèöè íà
êóëòóðàòà

Експозицията в "Бояна" е
открита на 29 юни 2000 г.,
но самият музей е създаден
преди близо половин век -
1973-та. Основната му зада-
ча е била да събира и про-
учва документални и вещес-
твени паметници, както и да
създаде представителна на-
ционална музейна експози-
ция. До откриването на екс-
позицията обаче минават 10
години и се сменят няколко
адреса.

Началото е в една стаич-
ка в градската библиотека,
срещу Телефонната палата и
вече не съществува. След то-
ва - в няколко помещения
на улиците "Раковски" и
"Московска". Първата наци-
онална представителна екс-
позиция е открита на 2 март
1984 г. в сградата на Съдеб-
ната палата. Хронологичес-
кият обхват е бил от 7000 г.
преди Христа до 1878 г. От
1984 г. досега през НИМ са
минали над 5 милиона посе-
тители. Повече от 400 излож-
би и над 60 хиляди изнесе-
ни беседи. ç

С филм и изложба във Велико
Търново ще бъде отбелязана го-
дишнината от рождението на ху-
дожника Ганчо Карабаджаков.
Документалният филм-портрет
"Карабаджо" и едноименна из-
ложба със 70 платна, посветена
на 70-ата годишнина от рожде-
нието на именития творец, ще бъ-
дат представени в галерия "Бо-
рис Денев" на 28 октомври от
18.00 ч.

Мястото за възпоменателната
вечер не е избрано случайно - Ка-
рабаджаков бе директор на гале-
рията, която бе и последната му
кауза. Събитието е посветено на
70-ата годишнина на твореца, ко-
ято той трябваше да празнува на
днешния ден.

70 създадени от него платна от
средата на 70-те до края на 2020
г. са предоставени от галерии от
цялата страната и частни колек-
ционери. Част от творбите от ран-
ния му период ще бъдат експони-

Ôèëì è èçëîæáà çà ãîäèøíèíàòà îò ðîæäåíèåòî
íà õóäîæíèêà Ãàí÷î Êàðàáàäæàêîâ

"Добрият шеф" с Хавиер Бардем влиза
в програмата на "Киномания". Филмът е
испанското предложение за "Оскар", при-

"Äîáðèÿò øåô" ñ Õàâèåð Áàðäåì âëèçà â ïðîãðàìàòà íà "Êèíîìàíèÿ"

Четвъртият концерт за
пиано на Лудвиг ван Бетхо-
вен ще звучи на 28 октомв-
ри в изпълнение на млада-
та звезда Александър
Улман (пиано) под дириген-
тството на легендарния
Денис Ръсел Дейвис.
Софийската филхармония
ще представи и увертюрата
"Крал Стефан" от Бетховен,
както и Симфония номер 3
от Рахманинов.

Името на Дейвис пре-
дизвиква възторг в почита-
телите на класиката. Смя-
тан за един от най-инова-
тивните диригенти визионе-
ри в света на музиката. Той
успешно вдъхновява публи-
ката от двете страни на
Атлантическия океан, както
и в Япония.

Известен е с вълнуващи,
добре структурирани
концерти с оркестрите в
Чикаго, Филаделфия, Сан
Франциско, Бостън, Ню
Йорк и Кливланд. В Европа
той работи с оркестрите на
Концертгебау, Гевантхаус,
Берлинска филхармония,
оркестъра на Ла Скала,
Санктпетербургската
филхармония, Хамбургската

панията си и да възстанови баланса, как-
вото и да му струва това.

"Филмът обхваща много теми като инс-
титуционалната дискриминация, класово-
то разделение и вредното влияние на ка-
питализма, в допълнение към сложната
мрежа от междуличностни драми, в която
Бланко затъва. "Добрият шеф" е качестве-
на смесица от черен хумор, патос и реже-
ща сатира, а Бардем е блестящ в ролята
на добронамерения, но всъщност егоисти-
чен шеф, който постепенно пропада до от-
чаяние и лудост", коментират от "Кинома-
ния". ç

и Мюнхенската филхармо-
ния.

Дирижирал е премиери
в Байройт и Залцбург,
Метрополитън опера,
Националната опера в
Париж, Театър Реал в
Мадрид - общо над 140
нови продукции.

Младият британски
пианист Александър Улман
изправи на крака публика-
та в зала "България" при
първия си гастрол у нас
през миналата година. Той

впечатлява публиката по
целия свят с дълбочината
и финеса на интерпрета-
циите си, с техническото
майсторство и кристално-
то фразиране. "Той под-
хожда към партитурата с
огромна яснота и визия и
я оживява, сякаш компо-
зиторът гледа през рамо-
то му", отбелязва "Хъфинг-
тън пост" през 2014 г.
Става известен през 2011
г., когато печели междуна-
родния конкурс за пиано

"Ференц Лист" в Будапе-
ща.

Гастролира с успех в
Европа, Канада, Корея,
САЩ, Мексико. Работил е с
оркестри като Кралската
филхармония в Лондон,
Нидерландския радиоор-
кестър, Норвежкия радио-
оркестър, Санктпетербургс-
ка филхармония, Корейски
симфоничен оркестър,
Симфоничния оркестър на
Ню Джърси, Симфоничния
оркестър на Будапеща. ç

рани за първи път пред публика.
Картините са подбрани от екип
на галерията и от изкуствоведа
доц. д-р Ружа Маринска. За твор-
ческия път и мястото на Ганчо Ка-
рабаджаков в съвременната бъл-
гарска живопис изкуствоведът
разказва и в едночасовата лен-
та, чиято премиера ще бъде съ-
щата вечер. Режисьор е Теодора
Андрецуди, оператор Даниел Дел-
чунков, а монтажът е поверен на
Цветомир Цанов.

Лентата представя личността и
творчеството на Ганчо Карабаджа-
ков през спомените на негови съ-
мишленици, съратници, приятели,
роднини и колеги през последни-
те 40 години. Сред тях са писате-
лят Стефан Цанев, композиторът
Митко Щерев, проф. Иван Хара-
лампиев, проф. Марин Добрев, ху-
дожниците проф. Вихрони Попне-
делев и Васил Стоев. Използва-
ни са архивни кадри и интервюта
на художника.

Ретроспективната изложба ще
остане в галерията до Коледа, а
филмът ще бъде показан в градо-
вете, свързани с житейския и твор-
ческия път на Ганчо Карабаджа-
ков - Ямбол, Пловдив, София. ç

помнят организаторите на фестивала от
НДК. Фестът ще се състои между 18 ноем-
ври и 2 декември

Лентата на режисьора Фернандо Леон
де Араноа бе представена на кинофести-
вала в Сан Себастиан през септември.

В центъра на историята е Бланко (Бар-
дем) - собственик на компания за индуст-
риални везни в малък провинциален град.
Той очаква посещение на комисия, която
трябва да му даде награда за бизнес пос-
тижения. Но се оказва, че работниците за-
говорничат срещу него. Бланко обаче е
твърдо решен да изглади проблемите в ком-


