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Âëàäèìèð Ïóòèí: Êàïèòàëèçìúò âå÷å íå ðàáîòè!
Русия продължава по пътя на разумния консерватизъм,
обяви руският лидер на Форума във Валдай
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Вашингтон очаква Анкара
да изясни думите на
турския президент Реджеп
Тайип Ердоган за обявяването на посланиците на
десет държави за персона нон грата, заяви
представител на Държавния департамент пред
кореспондент на ТАСС.
Ердоган каза в събота, че
е възложил на външното
министерство да обяви
посланиците на 10
държави за персона нон
грата, след като те
направиха съвместно
изявление във връзка с
процеса срещу НПО
активиста Осман Кавала.
Това са посланиците на
САЩ, Германия, Дания,
Финландия, Франция,
Холандия, Швеция,
Канада, Норвегия и Нова
Зеландия. ç
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Индиана
Василев

Бившият аржентински национал Гонсало Игуаин
отбеляза гол и направи
три асистенции за победата на своя Интер (Маями) с 5:1 над Синсинати в
мач от американската
Мейджър лийг. Неговият
брат Федерико Игуаин
също бе на висота, като
се отличи с гол и асистенция. Футболистът с
български корени Индиана
Василев, син на бившия
футболист на Сливен
Денчо Василев, също допринесе за победата на
Маями, реализирайки
третия гол за тима. Индиана Василев влезе в игра
в 66-ата минута на мястото на Федерико Игуаин
и три минути по-късно се
разписа с мощен шут.
Това е трети гол за американеца с български
произход за отбора, собственост на Бекъм. ç
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а извънредната среща на служебните
министри по повод covid обстановката
президентът Румен Радев заяви: "Ясно
беше, че определени партии и кандидатпрезиденти ще се възползват от ситуацията, ще спекулират, ще истеризират, ще
искат оставки и ще саботират действия,
без да предложат алтернатива или дългосрочно решение. Те броят гласове, но
ние броим заболелите и починалите,
защото управленската отговорност лежи
върху нас. Като човек на дълга за мен
приоритет са хората, а не рейтингът.
Животът на нашите съотечественици за
мен е по-важен от изборния резултат,
който ще приема със смирение", катего-

ричен бе държавният глава. Румен Радев
изтъкна, че алтернативите пред служебното правителство са били или да
затвори напълно държавата по примера
на предишните управляващи, или да
приложи гъвкав и отворен подход. Той
допълни: "Още помним изгонването на
хората от градинките, блокадата на
градовете, щетите за икономиката,
пълното отмиране на социалния и
културния живот, от което все още не
можем да се възстановим.
Предишните управляващи насадиха
крайно недоверие към ваксините, които
са най-надеждната защита срещу коронавируса", заяви Румен Радев.
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Áåçðàáîòèöàòà
îòíîâî çàïî÷íà
äà ðàñòå
Ïðåç ëÿòîòî òåíäåíöèÿòà
áå êúì ðúñò, 222 õèëÿäè
íà áîðñàòà, ñ íîâà ðàáîòà
190 õèëÿäè
Новорегистрираните безработни
в цялата страна отново са повече
от постъпилите на работа - това сочат най-новите данни от специализираното наблюдение на пазара на
труда на Националния статистически институт и предварителните данни на Агенцията по заетостта заради Covid-19. В последната наблюдавана до момента седмица от 11 до
17 октомври те са съответно 5300 и
3460 души. Наблюдението сочи, че
седмица по-рано, от 4 до 10 октомври, новорегистрираните в цялата
страна са почти двойно повече от
започналите работа. От края на декември 2020 година до момента новорегистрираните безработни са
малко над 222 хиляди души, а постъпилите на работа от регистрираните в бюрата по труда са 190 хиляди души.
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До 10 дни могат да се осигурят щадящи тестове - тип близалка, за децата и ако
родителите им са съгласни да се тестват, те ще могат да се върнат в училище.
На снимката: Първокласничка общува с класната си в 21-ви век в онлайн
2
обучение.

а си достоен
държавник, не
означава да
вземаш популярни и лесни решения. Да
си обединител, не
означава да си удобно
на всички "конферансие", а да отстояваш
позиция и да убеждаваш
хората в нея. Да си
достоен, означава да
можеш да признаеш и
когато си сгрешил! Така
постъпи президентът
Румен Радев на срещата
със служебните министри по повод изострянето на обстановката,
свързана с COVID-19 и
въвеждането на "Зелен
сертификат", който е
непопулярен сред близо
80-те процента българи,
които не са се ваксинирали.
Най-лесното за
Румен Радев щеше да
бъде да постъпи по
бойкоборисовски лично да нахока министрите и да смекчи
мерките предизборно,
за да изиграе ролята на
добрия Бащица.
Като достоен български офицер и държавник Румен Радев застана зад експертизата на
своите министри и се
обоснова, че животът и
здравето на хората са
по-важни от личния
рейтинг и изборния
резултат. Но и не
спести критики към
екипа за начина, по
който бяха въведени
мерките без гратисен
период, който да
позволи на семействата
и бизнеса да се съобразят с тези радикални
промени. Бе отчетена и
грешката за липсата на
проактивна информационна кампания за
ваксините.
Обратно бе поведението на Бойко Борисов, който "отваряше" и
"затваряше" държавата
според личните му
предизборни и бизнес
сметки, който флиртуваше с чалга и фитнес
клубовете, докато
институциите на културата и духовността бяха
под ключ. По негово
време болни умираха на
стълбите пред болниците, бяхме първи по
смъртност в света,
а ваксините се превозваха в камиони за
кренвирши.
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Ðóìåí Ðàäåâ êúì ìèíèñòðèòå: Æèâîòúò íà
áúëãàðèòå å ïî-âàæåí îò èçáîðíèÿ ðåçóëòàò

Животът на нашите съотечественици е по-важен
от изборния резултат. Това заяви президентът Румен Радев на среща с министри от служебното правителство във връзка с
разпространението на
COVID-19, съобщи Епицентър.бг. Наистина ситуацията е напрегната въпреки
прилаганите пропорционални мерки. През последните дни броят на заболелите и починали българи е
тревожно висок и болниците се задъхват. Същата
картина наблюдаваме и в
държави от Източна Европа, където нивото на ваксинацията е ниско. Разбирам, че алтернативите през
служебното правителство
бяха или да затвори напълно държавата, или да приложи гъвкав и отворен подход. Подкрепих вашето
виждане за съхраняване на
социалната и икономическата активност чрез сертификат за преболедуване,
ваксинация или тест, защото затварянето е крайна
мярка. Още помним изгонването на хората от градинките, блокадата на градовете, щетите за икономиката и пълното отмиране на
социалния и културния живот, от което все още не
може да се възстановим.
Знам колко неблагодарна
е една такава стъпка, когато едва 20% от населението е ваксинирано, посочи Радев. Предишните
управляващи насадиха
трайно недоверие към ваксините, които са най-надеждната ваксина срещу
вируса. Ясно беше, че определени партии и кандидат-президенти ще се възползват от ситуацията, ще
спекулират, ще истеризират, ще искат вашите оставки, без да имат смелостта да предложат алтернатива и дългосрочно решение, защото броят гласове. Но ние броим заболелите и починалите, защото управленската отговорност лежи върху нас. Напълно осъзнавам негативния ефект от това решение
особено преди изборите.
За мен приоритет са хората, а не рейтингът. Животът на нашите съотечественици е по-важен от изборния резултат, повтори
държавният глава. Готов
съм да платя цената на
всички битки, които трябва да водим, за да защи-

тим живота и здравето на
българите. Въпреки високата цена подкрепих вашите
решение, защото те оставят обществото и икономическият живот отворени,
дава свобода на избор и
ни вади от пагубния цикъл
обществото ни да диша от
локдаун до локдаун. Начинът на въвеждане на тези
мерки обаче търпи сериозна критика. На хората не
беше дадено достатъчно
време да приемат тези
мерки и това предизвика
стрес и възмущение, допълни президентът, цитиран от
Агенция "Фокус". Мерките
трябва да бъдат пропорционални и да изключват дискриминация, ваксинирането в никакъв случай не
трябва да бъде принудителен акт, заяви още президентът. Искам да поставя
някои въпроси, които вълнуват българите, и очаквам
служебното правителство
да даде възможно най-бързо отговор и адекватно решение. На първо място децата и техните родители,
които прекараха година и
повече затворени, са найощетени от тези мерки. Затова очаквам приоритет в
работата на правителството да бъде възможно найбързото връщане на децата в клас, особено от 1-ви
до 4-ти клас, при гарантиране на здравето на децата и учителите, посочи президентът. На второ място,
получавам информация, че
на много места вместо обещаните безплатни тестове
хората заплащат от 15 до
40 лв. за тест. Така един
работник да плаща до 80
лв. на седмица, за да ходи
на работа. Очаквам Министерството на здравеопазването да провери възможно най-бързо тези факти и
да осигури обещаните безплатни тестове, заяви той.
Въпросът за издаване на
сертификат срещу антитела на хора, които не са регистрирани в системата, засяга хиляди българи. Апелирам правителството възможно най-бързо да проучи има ли такъв опит в другите държави и ако има,
възможно ли е той да се
приложи у нас. Очаквам
ясен отговор и указания
към личните лекари и болниците за ваксиниране или
друго решения за хора със
специфични заболявания,
които чуват противоречиви
съвети, каза още Радев. Не
на последно място остава

открит въпросът за пълноценния контрол за спазването на мерките. Ако такъв
не бъде приложен, мерките
няма да имат ефект. Мерките трябва да бъдат пропорционални и да изключват дискриминация, категоричен е Радев.
Ваксинирането в никакъв случай не трябва да бъде принудителен акт. То
трябва да бъде доброволно
решение на хора, които
осъзнават своята отговорност към близките си и към
обществото. Най-надеждната защита срещу този вирус е ваксинирането. Не бива безразсъдно да оставяме съдбата си на произвола на късмета. Благодаря на
десетките хиляди наши сънародници, които в изминалите дни проявиха мъдрост
и отговорност. Благодаря и
на лекарите и медицинските сестри, които продължават да изпълняват всеотдайно своя дълг в тази напрегната обстановка, заяви още
президентът.
В последната седмица
има рязка промяна на средата, в която децата учат.
Преди имахме по около 100
заразени на ден, докато
през последната седмица те
вече са около 500. Ние няма как да пренебрегнем
здравето на децата. Според
мен е правилно да има радикална промяна по начина, по който се влиза в училище и се провеждат учебните занятия. Решението е
правилно от гледна точка на
здравето и живота на децата, за които носим отговорност, обясни образователният министър проф.
Николай Денков, цитиран
от "Нова телевизия". Според
Денков връщането на децата в класните стаи трябва
да стане на етапи. Първо
това трябва да се случи с
тези от 1-ви до 4-ти клас.
Той се надява, че здравият
разум ще надделее. Това е
похват, който се използва
навсякъде по света. Министърът очаква учителите също да подкрепят осигуряването на една такава безопасна среда в класните
стаи.
Здравния министър е категоричен, че няма да позволи да се бърка в носовете на децата. Има щадящи
тестове и ако родителите са
съгласни с такъв подход, това е начин да се осигури
безопасна среда. Когато
има детенце с положителен
тест, то няма да влиза и ня-

ма да се стига до карантиниране на цялата паралелка. Смятам, че ако имаме
необходимите средства, за
около седмица можем да
организираме този процес,
заяви още здравният министър Кацаров.
Децата освен на здраве
имат право да ходят на училище и да бъдат щастливи.
Те не могат да бъдат заложник на тази пандемия. Съвсем отговорно заявявам, че
Министерството на финансите няма да пести нито
стотинка. Ще получите пълната подкрепа на нашето
ведомство, обеща финансовият министър Валери Белчев.
Предприети са допълнителни организационни мерки, за да се подобри организацията в болниците
включително за разкриване на нови легла, каза още
министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров. На
среща със социалния министър Гълъб Донев и директорите на столичните
болници бяха обсъдени
всички проблеми, пред които са изправени болниците. Предприети са допълнителни организационни мерки, за да не пътуват хората
от една до друга болница и
да се подобри организацията включително за разкриване на нови легла. Работи се по процедура да се
прехвърля персонал към
други болници, посочи министърът.
Въпросът за учениците
трябва да се обсъди много
сериозно с нашите експерти. Още тези дни ще го обсъдя с експертите в епидемиологията. Ключовата дума е безопасна среда. Ако
ние можем да осигурим безопасна среда на основата на тестване, ние можем
да допуснем учениците да
се върнат на училище. Това
е въпрос както на организация, така и на разбиране
от родителите и учителите.
Приемам критиката, че се
забавихме с въвеждането
на тестовете, допълни Кацаров и обясни, че възстановяването на присъственото обучение да се случи на
етапи, като се започне от
децата от първи до четвърти клас. Според Кацаров
при съгласие на родителите до 7-10 дни децата може
да се върнат в класната
стая срещу тестване с щадящ тест на входа на училище. Служебният вицепремиер Гълъб Донев заяви,
че съвсем скоро правителството ще създаде необходимата организация за анализ на данните, на база на
които да започне поетапното връщане на учениците в
клас. Възстановяването на
учебния процес ще стане
единствено при гарантиране на безопасна среда. Донев напомни, че родителите на деца под 14 години,
които в момента ползват от-

пуск, за да се грижат за
децата си, може да ползват подпомагане от Социалното министерство. Семействата с едно дете ще
получат 650 лв. месечно, а
с две и повече деца - 950
лв. месечно за времето, в
което децата не ходят на
училище. Гълъб Донев апелира всички да се възползват от възможностите за
ваксинация. Той допълни, че
започва и допълнителна организация по предоставяне
на безплатни бързи антигенни тестове на местата,
където липсват, за да могат служителите на различни предприятия да се възползват от тях.
Въпросът дали наличието на антитела може да
послужи за доказателство,
че човек е предпазен от коронавирус, се обсъжда отдавна, изтъкна още служебният министър на здравеопазването. Той изрази
надежда, че скоро експертите в България ще достигнат до общо становище по
въпроса. На базата на него ще може да се вземе
решение дали наличието на
антитела е достатъчно за
издаването на зелен сертификат. От днес, понеделник, започва засилен контрол върху спазването на
новите противоепидемични
мерки, допълни Стойчо Кацаров. Най-вероятно ще бъдат създадени съвместни
групи между МВР, РЗИ,
Агенцията по храните и
други. Контролът ще е насочен най-вече към недобросъвестните граждани.
Служебният министър
на вътрешните работи
Бойко Рашков потвърди,
че МВР има готовност да
участва активно в съвместни екипи, които да контролират спазват ли се мерките.
Служебният министър
на здравеопазването ще
възложи на експертните
съвети отново да направят
преглед на това кои заболявания са рискови за ваксинация и какво е съдържанието на кратките характеристики на ваксините.
Целта е, ако има заболяване, което е рисково за
ваксиниране, то да бъде
добавено.
Управителят на НЗОК
Петко Салчев изтъкна, че
от този месец медиците на
първа линия ще получат по
1200 лв. допълнително към
заплатите си. За болниците, които лекуват коронавирус, ще има и нова методика за плащания от НЗОК.
В края на срещата президентът Румен Радев призова за по-добра комуникация и по-навременни действия от страна на правителството и апелира всички българи да проявят съзнателност и отговорност, за
да не стигаме до ситуацията, в която в момента се
намира съседна Румъния. ç
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ÁÑÏ èñêà îáùèíñêèòå áîëíèöè
äà èìàò ñòàòóò íà çàùèòåíè
Çà íàñ êëþ÷îâèòå äóìè â òàçè ñèòóàöèÿ ñà: ïðîìÿíà, íî è
ñòàáèëíîñò, ïðåäâèäèìîñò è ñèãóðíîñò, çàÿâè Êîðíåëèÿ Íèíîâà
те се цени на тока и нуждата да се увеличи заплащането на служителите от администрацията.
"За нас ключовите думи
в тази ситуация са: промяна, но и стабилност, предвидимост и сигурност". Това заяви в ефира на Нова
телевизия лидерът на БСП
Корнелия Нинова. По думите й това е възможно - променяш модел на здравеопазване и правиш общинската болница защитено заведение, което дава стабилност на хората в региона,
дава сигурност на лекарите, че ще работят там и
предвидимост, че ще има
регионално здравеопазване
и всеки българин ще има
достъп до качествено такова.
"Моментът е изключително важен за решителни действия. Изтече времето за
дискусии и приказки", категорична бе Корнелия Нинова. Нинова коментира, че в
момента 1 237 080 семейства ползват само дърва за
огрев. Тя заяви, че първо решение е временното спиране на износа на дърва, за
да се помогне на над 1 млн.
български домакинства.
Тя коментира, че в резерва би трябвало да има
олио, захар, мляко, сирене
и други стоки, закупени още
на ниските цени. По думите й, ако сега те бъдат пуснати на пазара, това ще успокои цените, а резервът
ще се запълни от производителите и търговците, от
които държавата ще купи и
така ще помогне и на българското производство.

По-нисък ДДС
за храните
Помолена да коментира
с кого БСП ще търси разговори след изборите, Корнелия Нинова подчерта, че по
ключови теми трябва да се
търси съгласие отсега. Тя отбеляза, че и Европа, и светът призовават за намаляване на данъците на горива, на енергоносители, ак-

цизи, ДДС. "Можем ли да
се съгласим отсега, че на
15.11.2021 г. ще внесем намаляване на ДДС за храните от малката кошница от
20 на 9%?", попита тя. Лидерът на българските социалисти заяви, че БСП е готова да разговаря с всички,
но ще търси обединение
около промяна, която трябва да започне, защото съществената промяна още не
е започнала. Нинова подчерта, че към момента левицата не води предизборно разговори с други партии и ще ги води след изборите. "Призоваваме партиите да извадят програми,
да дадат идеи, да кажат съгласни ли са да се стартира
атомна централа", попита
още тя. По думите й АЕЦ
"Белене" е дългосрочното
решение за българската
енергетика и икономика.
Корнелия Нинова подчерта, че хората искат да знаят дали ще има 120 лв. за
пенсионерите през януари,
февруари и март. "Ние предлагаме да има", допълни тя.
Корнелия Нинова подчерта, че основният опонент на
БСП е старият модел на управление, който трябва категорично да бъде променен
и това трябва да започне с
промяна в законодателството.

В здравеопазването предвидимост и смяна
на модела
Помолена да изрази
мнение за случващото се в
здравеопазването в момента, Нинова коментира: "Трябваше да има предвидимост

и да има подготовка, както
и всяка здравна мярка да
бъде обявявана заедно с
икономическа и социална.
Ние бихме направили следното - казваме: затварят се
училищата, след един месец. В същата заповед трябва да пише и че родителите, които остават да гледат
децата си, получават по една средна работна заплата
за страната, за това че са
в неплатен отпуск. Затваряме кина театри, културни
мероприятия от дадена дата. На тези самоосигуряващи се хора също се изплаща по една заплата. Така
се създава спокойствие и
сигурност у хората".
Нинова изтъкна, че има
и мерки, които трябва да
се вземат на момента. Според нея наличието на антитела трябва да дава възможност за получаване на
"зелен сертификат", което
може да се направи сега и
веднага. По думите й на
хората, които имат заболявания, непозволяващи да
им се постави ваксина,
трябва да се даде възможност също да се движат и
да живеят. По отношение
на здравната система тя коментира, че трябва да се
осигури заплащане на лекари и медицински екипи,
които в момента са свръхнатоварени. По думите й е
очевидно, че грешките на
Кацаров вредят и на Радев.
Нинова подчерта, че БСП
е последователна и както
е критикувала Борисов при
първите кризи, когато бяхме първи по смъртност, така и сега критикува.ç

Èçáîðúò äúðæàâíèê
èëè ïîïóëèñò!?
От стр.1
Правеха се мрачни експерименти като нощните брифинги на
Щаба и Великденското послание
на Борисов, че ще складира трупове по детските площадки. Бяха забранени разходките в паркове и планини, а Банско бе блокирано, бяха въведени КПП-та на
големите градове само заради
няколко заразени. Борисов и неговите министри не се справиха
с пандемията и заради тяхната
политика хората до днес нямат
доверие в мерките на властта.
Вярваме, че с отговорността
си президентът Радев ще вдъхне
доверие на процеса и резултатите ще бъдат видими съвсем
скоро!
Той бе достоен лидер през
първия мандат и ще бъде такъв
и в следващите пет години!а



Ръководството на БСП
проведе среща с кметове на
общини, за да се запознае
със затрудненията пред тях
при справянето с кризата и
преди приемането на държавния бюджет за следващата година.
"Всички трябва да се мобилизираме в помощ на хората в следващите тежки месеци. Вие сте на първа линия, най-близо до българските граждани. Моля, организирайте всички ресурси
да осигурим социални услуги на бедните, слабите, пенсионери и подкрепа на младите семейства, деца, работещите. Ние сме готови с
конкретни решения за проблемите в общините:
1. Общинското здравеопазване да е абсолютен приоритет. Общински болници
в отдалечени и трудни райони да станат защитени
болници така, както има защитени училища. Това означава да се подсилят с допълнително, целево финансиране, да не се закриват.
Готови сме с критерии как
да стане и списък на тези
болници. Всеки български
гражданин, където и да се
намира, да има достъп до
лечение.
2. Заради увеличението
на ток, газ, парно, храни
предлагаме увеличение на
субсидията към общините с
20% и ръст в стандартите на
делегираните държавни дейности в бюджета за следващата година.
3. Процент от събраните
данъци да остават в общината и да стигат обратно за
хората, от които са платени. Сега трябват конкретни
и работещи решения. Готови сме да дискутираме нашите с всеки, за да намерим съгласие и пристъпим
към бързи действия," заяви
лидерът на БСП Корнелия
Нинова.
Кметовете призоваха в
следващия държавен бюджет да бъдат предвидени
повече средства за общините, предвид увеличаващи-
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Събития
 1859 г. - В Цариград княз
Никола Богориди поставя
основния камък на Желязната
църква.
 1944 г. - Втора световна война:
битка в залива Лейте - найголямата морска битка в
историята се състои във
Филипините между Имперския
японски флот и Флота на САЩ.
След нея е първата атака на
камикадзе.
 1971 г. - Общото събрание на
ООН приема резолюция, с която
китайското представителство в
организацията да се осъществява
от Китайската народна република,
вместо от Република Китай
(Тайван).
Родени
 1825 г. - Йохан Щраус (син),
австрийски композитор, диригент
и цигулар
 1828 г. - Драган Цанков,
министър-председател на
България
 1881 г. - Пабло Пикасо,
испански художник и скулптор
 1902 г. - Борис Ангелушев,
български художник
 1960 г. - Освалдо Риос,
пуерторикански актьор и музикант
Починали
 1400 г. - Джефри Чосър,
английски поет
 1906 г. - Тодор Бурмов, пръв
министър-председател на
България

Àëåêñàíäúð Ñèìîâ: Êëþ÷úò çà ñëåäâàùîòî óïðàâëåíèå å â ÁÑÏ
"Ключът за следващото управление е в БСП", заяви в ефира на
БНТ водачът на кандидатската листа
на "БСП за България" във Враца
Александър Симов. По думите му
последните два парламента и напрегнатите преговори показаха, че
липсата в българския политически живот е на диалог. Според него
партии, натоварени с доверието на
хората, не са могли да прочетат
това, което им казват хората, по-

искали промяна, а то е: "Гласуваме за много партии, намерете общите политики и осъществете управление".
"Много хора разбраха, че БСП
е партията на здравия разум и
тя е ключът към съставянето на
управление", коментира социалистът. По думите му БСП е партията, която винаги е била на
страната на промяната, която в
44-тия парламент е била единс-

твената опозиция.
Според него абсурдното в
предните два парламента е било,
че всички са казвали, че искат да
се осъществи управление, но никой, с изключение на БСП, не е
положил достатъчно усилия.
Симов отбеляза, че проблемът
с ваксинацията се корени в разрушеното доверие в държавата в
последните 30 години. Той обясни, че у нас нещо, което се пре-

поръчва от държавата, не се приема като нещо добро. Социалистът подчерта, че БСП винаги се е
борила за идеята, че държавата
има място в живота на хората.
"Лошото е, че трябваше да дойде
кризата, за да се види, че това е
така", каза той.
Той заяви, че в първите 100
дни БСП е заложила няколко ясни
мерки - държавата да даде помощ
на енергийно бедните семейства

- 200 kWh енергия за своя сметка; намаляване на ДДС от 20 на
9% на енергоносителите и на храните от малката кошница за половин година. Той допълни, че за
справяне с демографската криза
за всяко второ и трето дете левицата предлага държавата да отпуска
6500 лв. за родители, които са се
осигурявали в последните 24 месеца. По думите му средства има,
въпрос е на приоритети.ç
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Æèâîòíîâúäè ïðåäðè÷àò
óáèéñòâåíà çèìà çàðàäè ãîðèâàòà
От два месеца фейсбук
групите на животновъдите
преливат от предложения с
продажби на цели стада с
млечни животни, което е
сигурен сигнал, че кризата
с горивата и високите цени
на фуражите застрашава
малкия и среден бизнес и
този, който оцелее през
зимата, единствено би
имал шанс да остане на
пазара. Тази прогноза е на
двама от младите фермери
в бранша, поставили
начало на бизнеса си през
2016 година, които се сред
малкото примери за успешна стратегия, насочена към
модерното животновъдство. Без да са потомствени
фермери, братята Виктор и
Светозар Гичеви решават
да инвестират в модерна
ферма, като през 2017
година внасят от Австрия
32 млечни крави от породата "Симентал". Преди
това са кандидатствали с
проект пред фонд "Земеделие", който печелят като
млади фермери, в резултат
на което изграждат стопанството си край село Боерица в ихтиманска Средна
гора. За шестте години
двамата братя успяват да
разширят стопанството,
като финансовата част от
управлението се ръководи
от Виктор, а производствената - от Светозар, който е
ветеринарен лекар.
Днес във фермата се
отглеждат 180 животни, от
които около 80 са млечните крави, останалите са
юници и телета. Изборът
на порода не е случаен,
защото се гони висока
продуктивност - млечността
на кравите е около 8 200 л,
с много добро качество на
суровината. Това е и една
от основните причини
животновъдите да имат
постоянен договор с една
от мандрите, която изкупува тяхната продукция.
"Независимо от ситуацията
на пазара, партньорите не

Îò äâà ìåñåöà ôåéñáóê ãðóïèòå íà ôåðìåðèòå
ïðåëèâàò îò ïðåäëîæåíèÿ çà ïðîäàæáè íà öåëè ñòàäà
ñ ìëå÷íè æèâîòíè
изцяло купувахме зърното
от фуражни заводи в
страната, но от миналата
година наехме земя и
започнахме сами да произвеждаме част от фуражите", поясни Светозар.
Проблемът е, че докато
миналата година добивите
от фуражен грах са били
изключително високи между 1200 кг и 2 тона от
декар, дъждовната пролет
на 2021 г. сериозно е
ударила бизнеса и сега те
променят цените, което ни
дава сигурност", коментира
Светозар Гичев. Литърът се
изкупува средно по 70 ст.,
което за условията на
България е добра цена, но
пък качеството на суровината е изключително
високо.
Като припомнят, че
цените в млечния сектор в
Европа не са променяни
за последните десетилетия,
фермерите смятат, че
кризата, която се стовари
върху световните икономики след ковид пандемията,
ще се отрази крайно
негативно върху сектора.
Особено в България,
където новите цени на
електроенергията и на
горивата вече притискат
бизнеса. "Ако през август
сметката ни за ползвания
ток беше 1200 лева, за
последния месец тя скочи
на 2800 лв., като все още
не сме включили всичките
електроуреди, които ползваме през зимата за
отопление на оборите",
посочи Светозар. "При
това бясно покачване на
енергията цената на млякото би трябвало да се
повиши поне с 30 процента, за да можем да поемем

нарасналите разходи",
допълни и Виктор. Според
когото повечето животновъдни стопанства в момента работят на отрицателна
себестойност.
Всичко това обръща на
180 градуса и бизнес
плановете на двамата
фермери, които са смятали
за 7 години да си възвърнат кредитите, които са
взели за изграждането на
стопанството. Въпреки
евросредствата, които са
ползвани за изграждането
му, животновъдите са
теглили и заеми, които
продължават да изплащат.
Още повече, че за този
период те са правили и
допълнителни инвестиции в
техника. "В началото

са получили между 300 и
400 кг от дка.
Последните дъждове в
Ихтиманско, където в
продължение на 11 дни е
валяло непрекъснато, също
ще попречат на есенната
сеитба, защото "земята е
подгизнала и поне 3-4 дни
няма да може да се влезе
с машините", коментира
още Светозар. А в същото
време цените на пшеницата от фуражните заводи
вече скочиха до 550 лв. за
тон!
Братята не могат да
разчитат и на купената от
тях система за хидропонно
отглеждане на зелени
фуражи, така наречения
"тревомат", тъй като тя
работи на ток, а и нямат

обучен служител, който да
я ползва. Колкото до
работната ръка, и в Ихтиманско животновъдите
страдат от проблема на
останалите колеги в страната, които все по-трудно
намират хора, които да се
грижат за стадата им.
Но тъй като в период на
криза всяко стопанство е
принудено да сведе до
минимум разходите си,
затова и Гичеви се готвят
за изключително тежка
зима. И тези проблеми се
знаят много добре от
администрацията, която на
този етап обещава обвързаната подкрепа за животновъдите да бъде отпусната
още в края на октомври. А
до дни би трябвало да бъде
одобрена и подкрепата по
мярката за Ковид-19.
Единствената добра
новина за реално работещия бизнес е, че служебният кабинет поне засили
контрола върху стопанствата, които заявяват фиктивни животни за субсидии.
Редовните проверки за
идентификацията и регистрацията на животните се
извършват върху 3% от
стадата в страната за едри
преживни животни и 5% от
поголовието за овце и
кози. Отделно БАБХ и фонд
"Земеделие" правят проверки на база риск анализ и
на случаен принцип. През
миналата седмица зам.министърът на земеделието
Крум Неделков и шефът на
фонда Борис Михайлов
провериха и фермата на
двамата братя Гечеви,
които бяха изрядни във
всяко едно отношение.
Въпросът е дали спестените
субсидии от фирмите
нарушители, засечени през
последните шест месеца от
служебния кабинет, ще
бъдат преразпределени
като помощи за реално
работещите.
Екатерина СТОИЛОВА,
Синор.БГ

Íàä 50% îò ñòîéíîñòòà íà àãðîïðîäóêöèÿòà èäâà îò çúðíîïðîèçâîäñòâî
Общ спад в производствената стойност на селскостопанската продукция за 2020 г. отчитат
от НСИ
Стойността на крайната продукция, произведена в селското
стопанство за 2020 г. (7866.1
млн. лв.) е с 4,5% по-малко, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Това
се дължи на спад в обемите на
произведените количества с
11,0% въпреки увеличението на
цените със 7,3%.
Стойността на продукцията,
произведена от растениевъдството, е значително повече от животновъдната такава. За 2020 г.
първата се равнява на 5238.0

млн. лв. и представлява 66,6%
от общата стойност на селскостопанската продукция. Преобладаващата част от продукцията в
растениевъдството (81,6%) през
2020 г. обаче е от зърнени и технически култури, чиято стойност
се изчислява съответно на 2608.5
млн. лв. и 1667.0 млн.

Сметките сочат, че над половината от стойността на земеделската продукция (54,35%) у нас
идва от сектор "Зърнопроизводство". "В сравнение с 2019 г.
стойността на продукцията, произведена от растениевъдството,
е по-ниска със 7,0%, което е в
резултат на спад в обемите с

16,0%, отчасти компенсирано от
увеличение на цените с 10,6%.
Спадът в обемите на растениевъдната продукция се дължи предимно на спада в производството на зърнените и техническите
култури в резултат на по-ниските добиви заради продължителното засушаване", обясняват анализаторите.
Стойността на произведената
през 2020 г. продукция от животновъдството възлиза на
1962.0 млн. лв., или 24,9% от
крайната продукция в селското
стопанство. Според НСИ в сравнение с 2019 г. стойността на
продукцията от животновъдството отбелязва увеличение с 2,7%,

което се дължи на ръст както на
обемите - с 2,0%, така и на цените - с 0,7%. Стойността на продукцията от отглеждането на селскостопански животни е 988.2
млн. лв. (50,4% от продукцията
в животновъдството), докато
стойността на произведените животински продукти се равнява на
973.8 млн. лв. (49,6%).ç
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Íàä åäíà ïåòà îò ðàáîòåùèòå áåç äîãîâîð ñà çàåòè 2,50 ëåâà çà
â ðåñòîðàíòüîðñòâîòî è õîòåëèåðñòâîòî
ëèòúð áåíçèí
Над една пета от работещите
без трудови договори през годината са установени в ресторантьорството и хотелиерството, сочи статистиката на Главната инспекция по труда. В периода юли септември са извършени над 1200
проверки в обекти в морските ни
курорти. Освен нарушения свързани с работното време са установени 163 ма работещи без договори и 38 граждани на трети държави, полагали труд без разрешение за достъп до пазара на труда
у нас.
И през тази година контролът
на трудовата инспекция в хотелиерство и ресторантьорство е сред
акцентите, тъй като дейностите по
традиция са рискови по отношение на недекларирания труд, по-

сочи пред БНР експертът на инспекцията Дина Христова. "За деветте месеца около 22 процента
от установените случаи без трудов договор са именно в икономически дейности "Ресторантьорство и хотелиерство" - 487 лица
са установени в тях при 2223 случая общо. Това ни подсказва, че
ние трябва да продължаваме контрола в тези икономически дейности", заяви тя.
Продължава и практиката хората да подават сигнали за нарушения, след като са престанали
да работят. Най-често те не получават средствата, които са договорени устно с некоректните работодатели, но в тази ситуация
Главната инспекция по труда трудно може да установи нарушения-

ïî Êîëåäà

та. "Ние винаги апелираме първо
самите работници да не се съгласяват да работят при такива фиктивни клаузи в договорите, тъй като
след това не могат да претендират за останалите пари, които са
договорили устно най- често и съответно да не се съгласяват да ра-

Õëåáíîòî æèòî ïîäãîíè
öåíà îò 660 ëâ. çà òîí
Цените на повечето
основни зърнени контракти по световните борсови
пазари продължават да са
с посока нагоре през
седмицата предвид осезаемото покачване на
цените на газта и горивата. Котировките на пшеницата отвъд океана добавиха 11 долара до 323
щатски долара за тон,
тези във Франция се
повишиха с 8 евро до 280
евро за тон, а цените в
Украйна и в Русия са
близки - съответно 308 и
312 щ.д./т. При царевицата в САЩ има минимална
корекция надолу с 1
долар до 265 щ.д./т, в
Украйна плюс 1 долар и
277 щ.д./т. Ечемикът също
се установи във възходяща крива и тази седмица
във Франция покачване с
5 евро до 257 евро/т, а в
Украйна плюс 3 долара и
275 щ.д./т. Рапицата в
Европейския съюз
(Еuronext), при която
прогнозите са за частично
компрометирана реколта
и беше поскъпнала чувствително, се върна на
възходящата траектория с
отскок от 26,25 евро до

686,25 евро/т. След липсата на промяна през миналата седмица при нерафинираното слънчогледово
олио на борсата в Ротердам тези дни донесоха
плюс 10 долара и цената
достигна 1470 щ.д./т.
Рафинираната захар
единствена направи
известна корекция надолу
с 12,10 долара до 500,80
щ.д./т на борсата в Лондон.
В подкръг "Зърно" на
"Софийска стокова борса"
АД котировките през

седмицата отчетоха значително увеличение. Хлебна
пшеница се търси на 435
лева за тон, но продавачите вдигнаха цените с
още 60 лева до 660 лв./т.
При фуражния ечемик
купувачите повишиха
офертите със 100 лв. до
410 лв./т, но появилото се
след месечно отсъствие
предлагане е на 560 лв./т.
При царевицата търсенето
също скочи със 100 лв. до
420 лв./т, но и това не
доведе до поява на продавачи. Същото бе поло-

ботят без трудови договори или
ако по някакъв начин се чувстват
принудени да го направят, нека да
ни подадат сигнал, докато още са
на работните места, за да може
ние да го установим да задължим
работодателя да сключи договор с
тях", посочи още Дина Христова.ç

Öåíèòå íà
ïîâå÷åòî
îñíîâíè çúðíåíè
êîíòðàêòè ïî
ñâåòîâíèòå
áîðñîâè ïàçàðè
ïðîäúëæàâàò äà
ñà ñ ïîñîêà
íàãîðå çàðàäè
ïðîäúëæàâàùîòî
ïîêà÷âàíå íà
öåíèòå íà ãàçòà
è ãîðèâàòà
жението при маслодайния
слънчоглед - ръст със 100
лв. на офертите за покупка и четвърта поредна
седмица без предлагане.
Всички цени са без ДДС.
В подкръг "Хранителни
стоки" цените на основните стоки продължават да
бъдат стабилни и непроменени, има предлагане
на консерви домати на
1,60 лева за килограм и
на слънчогледово олио в
бутилки, но вече на 3 лева
за литър при 2,50 лв. през
миналата седмица.ç

Áåçðàáîòèöàòà
çàïî÷âà äà ðàñòå

Новорегистрираните безработни в цялата страна отново са
повече от постъпилите на рабо-

та - това сочат най-новите данни
от специализираното наблюдение
на пазара на труда на Национал-

ния статистически институт и
предварителните данни на Агенцията по заетостта заради Covid19. В последната наблюдавана
до момента седмица от 11 до 17
октомври те са съответно 5300
и 3460 души.
Наблюдението сочи, че седмица по рано, от 4 до 10 октомври, новорегистрираните в цялата
страна са почти двойно повече
от започналите работа. От края

на декември 2020 година до момента новорегистрираните безработни са малко над 222 хиляди души, а постъпилите на работа от регистрираните в бюрата по труда са 190 хиляди души.
До средата на 2021 година имаше благоприятна тенденция с
превес на започналите работа
спрямо записаните в бюрата по
труда безработни, но тази тенденция се обърна през юли.ç

Цената на литър бензин у
нас ще стигне 2,50 лева за
литър по Коледа. Това прогнозира експертът от Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Цената на суровия петрол преди
месец беше 80 долара за барел, но стойността му тази
седмица достигна 86 долара
за барел, което е рекорд за
последните 8 години. Бенчев
припомни, че на последната
среща на страните - членки
на ОПЕК, беше решено да не
се увеличават квотите на производство, което по думите му
означава, че търсенето продължава да е по-голямо от
предлагането.
Експертът увери, че към
момента няма дефицит, но ако
не се увеличи производството, цените могат да тръгнат
още нагоре. "Вероятността при
това положение да задминат
90-95 долара за барел е съвсем реална", добави пред bTV.
Бенчев обясни, че другото
нещо, което държи цената на
суровината висока, е цената
на енергийните ресурси "Цената на нашите бензиностанции се е вдигнала с около 11%
в рамките на месец-месец и
половина, в същото време цената на суровината е нараснала с около 25%. Това поскъпване е съвсем нормално с
наближаването на зимния период", поясни той. По думите
му България все още е с найниските цени на горивата в ЕС
със и без такси
На 21 септември стойността на бензин A-95 е била 2,27
лева за литър, докато сега по
бензиностанции вече се продава 2,38 -2,40 лева за литър. Възходящата тенденция е
започнала на 1 октомври. Дизелът за посочения период е
поскъпнал с 0,13 лева за литър (5,75 на сто) с тенденция
на поскъпване. Преди месец
той се е търгувал за 2,26 лева за литър, докато сега е 2,39
лв./л. Стойността на пропанбутана се е повишила за последния месец с 0,14 лв./л, или
11,97%. На 21 септември цената е била 1,17 лева за литър, докато сега се продава
за 1,31 лв./л.
В същото време обаче малките бензиностанции в страната се опасяват от фалити
заради големите разходи. Според търговците доставните цени на горивата, които купуват, са продажните цени на поголемите вериги. "Те правят и
допълнителни отстъпки. Как
ние да оцелеем", попита Дойчин Лазаров от Националното
сдружение на малките и средните бензиностанции. За тях
един път в месеца се сменят
цените при доставчика, а при
по-малките бензиностанции това се случва при всяка една
доставка, каза той. Лазаров заяви, че печалбата им е 3 стотинки. "Целта е да ни унищожат от пазара", заяви той. Заради това малките бензиностанции настояват да имат правото да сключват директни договори с доставчиците, за да
имат по-големи отстъпки.ç
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Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí
Ðàäåâ ïîñòàâè íà
âèñîê ãëàñ â Áðþêñåë
áúëãàðñêèòå èíòåðåñè
” Êðèçàòà íà åíåðãèéíèòå ïàçàðè â ÅÑ ïîêàçà, ÷å
íåãëèæèðàíåòî íà ÿäðåíèòå è âúãëèùíèòå ìîùíîñòè
å òâúðäå ïðèáúðçàíî, çàÿâè äúðæàâíèÿò ãëàâà
” Ìíîãî îò ïàðòèèòå áðîÿò ãëàñîâåòå, êîèòî ùå
ñïå÷åëÿò, íî íå áðîÿò çàðàçåíèòå è ñ êîëêî ëåêàðè è
ìåäèöèíñêè ñåñòðè ðàçïîëàãàìå
Кризата на енергийните
пазари на ЕС показа, че
решенията за неглижиране на ядрената енергия и
въглищата са твърде
прибързани. Затова се
приема и настояването
на 10 държави, сред
които и България, ядрената енергия и производството на енергия от
природен газ да бъдат
признати като "зелени"
енергии. Въглищата все
още имат важно място
като базова мощност.
Това заяви президентът
Румен Радев пред журналисти в Брюксел след
заседание на Европейския съвет.
Това дава перспектива
на България да продължи
да развива ядрената си
енергетика и проекти за
енергия от природен газ,
посочи Румен Радев.
Президентът призова да
се направи много ясна
разлика, от една страна,
между базови мощности
- каквито са ядрената
енергия, въглища и газ, и
от друга страна - възобновяемите източници. По
думите му Зелената
сделка е необходима и
трябва да се стремим
към зелената енергия, но
тя е 38% от енергийния
микс на ЕС, 26% все още
идват от ядрена енергетика, 16% - от газ, а 13%

- от въглища.
Докато ние не намерим
устойчиви решения на
основния проблем - как
наистина евтината, екологично чиста енергия от
ВЕИ да се съхранява, не
можем да "задраскаме"
нашите базови мощности.
Те дават стабилност и
независимост в енергийния микс, заяви Румен
Радев и посочи, че настоящата криза е върнала
фокуса към темата.
"Докато сме зависими от
цените на газа на международния пазар, ние
трябва да обърнем поголямо внимание на тези
базови мощности", посочи държавният глава. По
думите му изграждането
на стратегическа автономност включва енергетиката, в това число
ядрената енергия и
въглищата.
ПРЕЗИДЕНТЪТ ПОСОЧИ, ЧЕ ЕС НЕ СЕ АНГАЖИРА С КОНКРЕТНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ В
СИТУАЦИЯТА С РАСТЯЩИТЕ ЦЕНИ
на природния газ и
електроенергията, но е
дал препоръки и отговорността остава изцяло за
държавите членки и
техните финансови възможности. "Единственото
финансово измерение
като някаква мярка, и то

може да бъде политически инструмент в ръцете
на ЕК, е това, което
предложих много ясно да се премахне или поне
да се намали цената на
емисиите на парникови
газове, за да може по
този начин - особено за
държавите като България,
в които въглищата имат
значителен дял от микса
- да има реално облекчение", заяви Румен Радев.
Прието бе предложението на България, Чехия,
Полша, Унгария да се
извърши проверка на
пазарите на електрическа енергия и газ и на
пазара за системата за
търговия с емисии. "Ако
се установят нередности,
трябва да могат да се
вземат мерки. Очакваме
този доклад да излезе
през ноември. Целта е
да се ограничи спекулата
на борсите", заяви Румен
Радев.
ПО ТЕМАТА "МИГРАЦИЯ"
ПРЕЗИДЕНТЪТ РАДЕВ
ОТНОВО Е ПОСТАВИЛ
ВЪПРОСА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЯСЕН ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
в случай на рязко нараст-

ване на миграционния
натиск към външните
граници на ЕС. Трябва да
има поети предварително
задължения от страна на
ЕС и на всяка една държава по какъв начин ще се
включат в такава ситуация,
която включва аспекти на
сигурността, като и хуманитарни и политически
измерения, допълни българският президент.
В отговор на журналистически въпрос за липсата на добра ваксинационна кампания в България
и Румъния президентът
посочи, че ЕС отчита
средно 75 процента
ваксинирани, но в Източна Европа ситуацията с
разпространението на
коронавируса е тревожна. "Призовавам за
съзнателност, за разбиране към това, което
прави правителството",
заяви президентът. Той
допълни, че може и да
подлежи на критика в
някои аспекти начинът на
въвеждане на последните
мерки в България, но
ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ
ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО,
ЗА ДА НЕ СЕ ДОПУСКА

ОЩЕ ПО-ВИСОК РЪСТ
НА ЗАРАЗЕНИТЕ.
Много от партиите в
момента броят гласове ще вземат ли, или ще
изгубят гласове, ако
обявят ясни позиции, но
не броят хората, които
се заразяват, нито с
колко лекари и медицински сестри разполагаме,
не броят колко хора
умират на ден, заяви
Румен Радев. Той посочи,
че по темата със зелените сертификати не вижда
партиите да излизат с
конструктивни и ясни
позиции. "Част от тях са
заети да организират
протести, да подкрепят
тайно тези протести и да
ги разпалват. Други
просто не казват нищо.
Всички са изплашени от
това, което става, и не
искат да вземат отношение какво да се прави в
тази криза", посочи
президентът.
По въпроса за върховенството на закона,
обсъден по време на
заседанието, президентът
заяви, че темата изисква
диалог, политическа воля
и правни аргументи.
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Необходимостта от
децентрализация на
общините, целенасочена
държавна политика за
справяне с обезлюдяването и задържането на
младите хора в България
бяха основни теми на
разговорите на вицепрезидента Илияна Йотова с
ръководството на община
Девин. На срещата с
кмета Здравко Иванов
беше обсъден въпросът с
общинската болница.
"Девинската болница се
превърна в нарицателно.
Преди много години,

когато Министерството
на здравеопазването
беше решило да я закрие, с усилията на отговорни хора успяхме да я
спасим. Сега отново е
изправена пред проблеми и държавата трябва
спешно да я подпомогне,
за да продължи да функционира, особено важно
е в условията на пандемия", посочи Илияна
Йотова, като подчерта,
че затрудненият достъп
до здравна помощ е
недопустим в европейска
държава в 21-ви век.

Вицепрезидентът
споделя настояването на
общините за по-голяма
самостоятелност и свобода да се борят за средства, а не да разчитат на
благоразположението на
по-голямата община или
на държавата.
На срещата беше
обсъден и въпросът с
местните туристически
обекти, които са в ръцете
на местни функционери
на политически партии.
Никой не знае къде
отиват средствата от
тези обекти, а същевременно общината полага
грижи за тяхното поддържане. Обезлюдяването,
липсата на поминък и
мотивация на младите
хора да останат в родината бяха теми и на
разговора на Илияна
Йотова с жители на село
Триград. Вицепрезидентът отбеляза, че средствата от националния и
европейския бюджет се
концентрират в няколко
големи града на България, а демографските
пустини разширяват своя
обхват и все повече
българчета се раждат зад
граница. "Демографията
не е само статистики и
доклади, а целенасочена
държавна политика за
законност и ред, за
работа и сигурност",
посочи Йотова и настоя

за специална държавна
политика за заетост във
високопланинските и победните региони. "Европейските средства стигат
само до определени
джобове, оказа се, че
някои от къщите за гости
не са за гости, а за
собственика си. Трябва
да скъсаме с порочния
модел на усвояване на
европейските пари, а те
да развиват българската
икономика", заяви вицеп-

резидентът, като изтъкна,
че за това е необходима
политическа воля и
мисъл за хората.
За пореден път Илияна Йотова призова държавата да се върне в
малките населени места,
някои от които са откъснати от света. "Магистралите са хубаво нещо, но
останалите пътища не са
ремонтирани от десетки
години", посочи вицепрезидентът.

Áúëãàðèòå â Ãåðìàíèÿ îáñúäèõà ñ âèöåïðåçèäåíòà ïåðñïåêòèâèòå ïðåä ñòðàíàòà
Българите в Германия се
вълнуват какво се случва в
родината им и как се развива. Във Франкфурт на
Майн близо три часа представители на българската
общност обсъждаха с вицепрезидента Илияна Йотова широк кръг от теми - от
бавния ваксинационен процес в България и затруднения достъп до здравна помощ в редица части на
страната, през двата неуспешни опита за съставяне
на правителство, необходимостта от съдебна реформа, до политиките за борба с обезлюдяването и задържането на младите хора чрез повишаване качеството на висшето образование и адекватността му
на пазара на труда.
В срещата участваха над

70 души, сред които учители, ръководители на български дружества, адвокати, лекари, ИТ специалисти, студенти. Българската общност
е добре интегрирана и високо ценена. Тема на разговорите беше и Планът за
възстановяване и устойчивост. Вицепрезидентът изтъкна, че той е основа за
развитието на икономиката,
а не само усвояване на
средства. Сънародниците ни
поставиха въпроса за признаването на българския за
матуритетен език. Йотова
обясни, че въпреки усилията на българските евродепутати Европейската комисия не е изляза с общо решение, а такова трябва да
се постига на двустранно ниво. Вицепрезидентът винаги поставя въпроса при сре-

щите си на високо ниво в
различните страни, включително и Германия.
От своя страна посланикът на България в Германия
Елена Шекерлетова изтъкна,
че вицепрезидентът Йотова
е трайно ангажирана с опазването и развитието на българската идентичност в чужбина. Илияна Йотова е убедена, че укрепването на националната идентичност става чрез опазването и разпространението на българския език, чрез увеличаване
на културното влияние на
древната българска държава. Вицепрезидентът работи активно за връщането на
загубените позиции на българистиката по света. Илияна Йотова изрази надежда,
че следващо редовно правителство и парламент ще

започнат работа по осъществяването на нейната идея
за Български културен институт, който да увеличи културното влияние на България по света и да събира
сънародниците ни зад граница.
Посланик Шекерлетова,
генералният консул във
Франкфурт Антоанета Байчева и представителите на
българската общност благодариха на вицепрезидента
за откровения разговор.
Илияна Йотова бе във
Франкфурт за откриването
на българския щанд на
Международния панаир на
книгата.
Необходима е държавна
политика за повече български книги. Свалянето на
ДДС на 9% е навременно,
но не може да бъде мярка

само по време на криза.
Трябва да мотивираме българските автори. С тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова откри във Франкфурт българския щанд на
73-тия международен панаир на книгата - най-голямото и престижно изложение,
което предоставя много
възможности за контакти.
"Книгата е белег на развитието на едно общество.
Българската книга е въпрос
на идентичност", заяви вицепрезидентът и подчерта,
че българската нация е създадена от книжнината и културата. Според Йотова са
необходими целеви средства за библиотеките в България, със специално внимание върху малките населени места и отдалечените
региони.

ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

8

Русия

25.10.2021 ÇÅÌß

Âèñîêîìåðèåòî íà Åâðîïà äîâåäå
äî êðèçà
Åâðîñúþçúò îòäàâíà âå÷å
íå å ïðèîðèòåòåí ïàçàð
Европа се оказа в менгемето на безпрецедентна
енергийна криза. Някои
твърдят, че ако не се пристъпи към намиране на решение на този проблем, той
ще бъде съпоставим с арабското петролно ембарго от
70-те години и ще има много сериозни икономически,
социални и политически
последици. Цената на нефт
марка "Брент" удари рекордни показатели в рамките на
пет години - 84 долара за
барел, а спотовите цени на
газ са над пет пъти по-високи от миналогодишните.
Затова страните се прехвърлят от газ на силно замърсяващите атмосферата въглища. Така преминаването
на Европа към зелена енергетика се отлага.
Сегашната криза на Стария континент бе предизвикана от увеличеното търсене на енергоресурси след
пандемията, екстремни природни явления - необичайни жеги и продължителни
зими, срив в системите на
доставки, недостатъчни запаси на гориво в регионален и световен мащаб. Когато Владимир Путин казва,
че Европа сама е виновна
за създалото се положение,
той вероятно е прав.
Анализаторът на световния пазар на втечнен природен газ (ВПГ) Самър Мозес казва: "Европа попадна
между чука и наковалнята.
Световният пазар вече близо година изпитва дефицит
на ВПГ. Тъй като в Европа
хранилищата са полупразни,

всеки намек за песимистични прогнози било за природни катаклизми или за нередовни доставки, може да доведе до ново повишаване на
цените. Базисните фактори
диктуват на пазара да се
търси баланс. Такава динамика се наблюдава и в Европа, и в Азия.
Подобно злополучно стечение на обстоятелствата е
рядкост, но то илюстрира
силното безпокойство на голям брой експерти от сферата на енергетиката от прибързания отказ на Европа
от традиционните енергийни източници - газ, АЕЦ и
въглища, и прехода й към
непостоянните възобновяеми източници. Генералният
план на ЕС за постигане на
въглеродна неутралност заставя страните членки да се
отказват от дългосрочните
договори за покупка на газ
и да преминат към краткосрочно ценообразуване. Затова кризата излиза по-скъпо за енергийните предприятия и за потребителите, които днес са принудени да
търсят алтернативни доставчици на гориво. В тези условия големи експортьори
като Русия и Катар може да
получат добра печалба.
Катарският министър на
енергетиката Саад ал Кааби
заяви: "Ние виждаме растящото търсене от страна на
всички наши клиенти, но за
съжаление не сме в състояние да удовлетворим всички". Катар предпочита да изпълни поръчките на потребителите от Източна Азия, ко-

ито плащат повече. ЕС вече
не е приоритетен пазар. Тази тенденция отбелязват износителите от цял свят. Същевременно добивът на територията на самия Евросъюз намалява, защото запасите се изтощават, включително на богатите нидерландски находища в Гронинген.
Така на ЕС се налага да плаща все повече за внос. Успоредно с това навсякъде се
засилва и търсенето на ВПГ,
тъй като страните гледат на
газа като на преходно гориво през периода на премиване от въглеродната към зелената енергетика.
Китай също не остава
встрани от енергийната криза, усилена от невероятни
наводнения и оживлението
на икономиката след пандемията. За да компенсира недостатъчния добив на въглища в страната, Китай през
тази година удвои вноса на
ВПГ. В над 20 провинции беше въведен нормативен режим, за да се преодолеят
трудностите. "Да се гарантират енергоресурси на всяка цена", се казваше в правителственото решение. Това нагледно показва до каква висока степен гигантската китайска икономика е зависима от вноса на въглища и газ.
Макар да не може Русия
да бъде обвинена в пазар-

ни машинации, сега тя има
добра възможност да спечели от създалата се ситуация, като вижда, че Европа
е готова да купува газ в големи количества и на чудовищна цена. Изпълнителният директор на Международната енергийна агенция Фатих Бирол заяви: "Русия би
могла да направи повече, за
да увеличи газовите доставки за Европа и да запълни
хранилищата до необходимото равнище в рамките на
настъпващия зимен отоплителен сезон". Според него
руските доставки биха могли да нараснат веднага с 15
процента.
Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер в
своя статия обясни, че Русия не може и не манипулира газовите пазари. "Всеки, който се занимава със
сериозен анализ, признава,
че причините за скока на цените трябва да се търсят на
международните пазари спотовият начин на ценообразуване, природните явления и общите пазарни тенденции.
ЕС иска да избяга от въглеродите в своята енергийна инфраструктура, но засега Брюксел така и не можа
да създаде достатъчно надеждни възобновяеми мощности за производство на
електроенергия. Без доста-

×åøêè ðóñîôîáè ñà ãîòîâè
äà ÿõíàò âëàñòòà
Вадим ТРУХАЧОВ
По всяка вероятност новото правителство в Чехия
ще формират радикални антируски сили. Почти сигурно е вече, че премиерския
пост ще заеме Петер Фиала, лидер на Гражданската
демократична партия. Той
смята, че санкциите срещу
Москва трябва да бъдат
ожесточени, защото там
действал "авторитарен режим, който разбира само от
сила". Въпросният демократичен гражданин гори от желание да се предприемат колективни стъпки - така, че
"у Русия да се предизвика
чувство на изолираност и на
унижено достойнство. Тя да
бъде поставена на колене,
за да промени поведението
си". Според него Русия не
била част от Европа, а "органично чужда и враждебна". Бъдещият чешки правителствен бос твърди, че "главен партньор на Чехия са
САЩ и членството на стра-

ната в НАТО е по-важно от
пребиваването й в Евросъюза.
Тези искрено изразени, но
не особено оригинални мисли са достатъчни, за да стане ясно, че нищо добро не
очаква руско-чешките отношения. Подобна перспектива се очертава и от предложението за външен министър да бъде назначен районният пражки кмет Андрей
Коларж. Същият този, който взе решение и ръководеше демонтирането на паметника на освободителя на
чешката столица - маршал
Конев. Но това би било половин беда, защото другият
вариант е външното министерство да бъде оглавено от
представител на най-русофобската партия "ТОП 09".
В нейната програма черно
на бяло е записано, че Чехия трябва да работи и да
се бори за смяна на властта в Москва.
При тези перспективи може да сме сигурни, че при

новото управление в тази
централноевропейска република двустранните отношения ще ударят дъното, а може и да го пробият. Може да
се очаква например, страната да излезе от състава на
участниците на проекта "Северен поток-2" и да премине
в лагера на неговите яростни критици. Може да последва примера на Полша и въобще да се откаже от доставките на руски газ, да
предпочете американското
шистово гориво, заредено с

"демократични молекули".
Логично е да продължат и
да ожесточат "войната срещу паметта" и това, което Коларж направи в своя район,
да се пренесе на територията на цялата страна.
Списъкът на възможните
"героични дела" на новите
чешки власти може да бъде
продължен. Не е изключено те да почнат да доставят
оръжие на Украйна - още повече, че за това се говори
открито. Могат да се върнат към темата за разпола-

тъчно атомни, въглищни и газови електростанции Европа ще се превърне в мрачен
и студен континент. Нещо повече, тя няма резервни мощности, които да компенсират
в случай на безветрие, каквато тази година наблюдавахме в Британия. В условията на растящи климатични
промени - безветрие и облачно време, изработваната
от възобновяемите източници електроенергия става все
по-непредсказуема. Именно
недостигът на базова генерация на ток доведе до сегашната криза.
Някои вече видяха спасение във възстановяването на
въглищните топлоцентрали,
които изпускат много повече вредни емисии, отколкото газовите. Това обезсмисля европейските усилия за
преобразования в енергетиката. Почти всички страни на
континента вече обявиха "таван" на цените на тока, а
Франция заяви, че за развитието на атомната енергетика ще отпусне над милиард евро до края на това десетилетие - принципът подобре късно, отколкото никога". Германия, независимо
от характерните за нея практичност и рационализъм, догодина се кани окончателно
да затвори и останалите си
АЕЦ, но преди да успее да
премине към "зелена" енергетика, ще трябва още дълго
да внася газ от Русия.
За днешната енергийна
криза в Европа има много
причини, но ключов фактор
е високомерието на Брюксел и неговата зелена политика. Главният урок, който трябва да се извлече, е,
че не бива да се тръгва към
мащабни преобразования,
преди да е осигурено достатъчно количество базови
енергийни източници.
(Със съкращения,
Forbes.com)
гане на системите ПРО на
своя територия, от които се
отказаха преди 10 години.
Чехия вече взе решение за
отстраняване на "Росатом"
от дострояването на АЕЦ в
Дуковани и същото може да
сполети втората АЕЦ в Темелин.
Можем да не се съмняваме, че новото чешко ръководство ще прояви повишен
интерес към руската либерална опозиция. Да не забравяме, че именно в Прага
се намира един от главните
центрове, организиращи и
направляващи различни
пропагандистки антиправителствени акции в Русия. Там
са руската редакция на радио "Свобода", Фондацията
"Немцов", мрежа от подготвителни центрове за руски
опозиционери. Там намери
убежище и голяма част от
беларуските прозападни
опозиционни активисти. Ясно е едно: Русия няма да
скучае с новите "супер демократични граждани" в
чешката столица.
("Взгляд")
Страницата подготви
Светлана МИХОВА
в. "Русия днес Россия сегодня"
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За да отслабнете, яжте ръжен хляб,
не пшеничен
Много експерти по хранене съветват, че замяната
на бял хляб с пшеничен е
едно от най-добрите неща,
които можете да направите, за да отслабнете.
Пшеничният хляб обикновено е с по-високо съдържание на фибри, което ви
помага да се чувствате посити. Въпреки това, според
скорошно проучване, публикувано в списанието
Clinical Nutrition, пшеничният хляб всъщност не е найдобрият избор по отношение на отслабването в дългосрочен план.
Изследователи от Технологичния университет
Chalmers в Швеция заявяват, че ръженият хляб всъщност е здравословен за отслабване в сравнение с
пшеничния.
Проучването се провежда сред 242 мъже и жени с
наднормено тегло на възраст между 30 и 70 години.
Те са разделени на две групи, като едната от групите
яде обикновен рафиниран

пшеничен хляб, докато другата група консумира пълнозърнести ръжени продукти със същите калории.
Участниците също са били
посъветвани от диетолог за
здравословни хранителни
навици, които да следват по
време на проучването.
След 12 седмици изследователите успели да заключат, че докато и двете
групи са отслабнали по време на проучването, група-

та, която е яла пълнозърнести ръжени продукти, е
загубила средно един килограм и е намалила телесните си мазнини с 0,54% .
Ръженият хляб е известен
с това, че в него има голямо
количество хранителни вещества като селен, тиамин,
манган, ниацин, рибофлавин,
витамин В6, мед, желязо и
фолиева киселина.
Изследването посочва,
че тези, които редовно ядат

ръжен хляб с високо съдържание на фибри, се чувстват по-сити от тези, които
ядат същото количество
пшеничен хляб. Чувството
за ситост и удовлетворение
е от ключово значение за
отслабването, така че намирането на храни с високо
съдържание на фибри, които да ви заситят, е от много голямо значение.
Въпреки че изследването е показало разлика в тег-

лото в сравнение с двете групи, изследователите твърдят,
че са необходими повече изследвания, за да се определи окончателното твърдение.
Въпреки това, че могат
да се направят повече проучвания, изследователите
са стигнали до извода, че
яденето на ръжен хляб
вместо рафиниран пшеничен хляб е по-добро за вашето здраве и помага за отслабване.

увеличаващия се списък на
ползи за здравето от консумацията на гъби", казва
Джошуа Мускат от университета на Пенсилвания.
Експертите правят и втори анализ, за да видят дали рискът от депресия мо-

же да бъде намален чрез
замяна на порция червено
или преработено месо с гъби в ежедневното меню, пише БТА. Вследствие става
ясно, че подобно решение
не намалява вероятността
да се развие депресия.

Няма нищо по-хубаво от
чаша кафе, с която да започнем деня си, стига преди
това първо да сме яли. Консумацията на топлата напитка на празен стомах може
да наруши кръвната ни захар. Приемът й на гладно
причинява промени в настроението, безпокойство, а
дори и депресия.
Вземането на прекалено
горещ душ
Никой не обича да си взима студен душ, особено през
зимните месеци, но хладна-

та вода има много ползи за
тези, които се осмеляват да
се изкъпят с нея. Тя помага
за стимулиране на имунната ни система и ни събужда
доста по-лесно. Дори кожата и косата ни могат да се
възползват от възстановяващия ефект на студения душ.
Пропускането на закуска
По-горе споменахме, че
не е добре да закусваме със
сладки неща. Това, което е
още по-лошо обаче, е да пропускаме закуската изцяло.
Много от нас го правят просто защото нямат време, но
пренебрегвайки най-важното
хранене за деня, може да
има сериозни последици, като главоболие или нарушена концентрация през деня.
Ако имаме навика да не
закусваме, то трябва задължително да носим в себе си
поне някакъв плод или нещо, което можем лесно да
хпнем в движение, излизайки от вкъщи.
От dir.bg

Яжте гъби за здрава психика
Консумацията на гъби
има положително въздействие върху психичното
здраве на хората, сочат
данни от американско проучване, цитирано от сайта
News Medical.
Учени от медицинския колеж на Пенсилвания анализират данни за диетата и
психичното здраве на повече от 24 хиляди американци
от 2005 г. до 2016 г. Средната възраст на участниците
в изследването е 45 години,
като мнозинството от тях
(66%) са белокожи.
Оказва се, че при хората, които консумират пове-

че гъби, има по-малък риск
от депресия.
Този растителен хранителен продукт съдържа ерготионеин - антиоксидант,
който защитава от увреждане клетките и тъканите в
човешкия организъм. Според проучванията той помага за предотвратяване на
психични заболявания като
шизофрения, биполярно
разстройство и депресия.
Най-консумираният вид
гъби са печурките, съдържащи калий, за който се
смята, че намалява тревожността.
Други видове, сред кои-

то Лъвска глава, позната и
к ато И глов и де н к ор ал
(Hericium erinaceus), пък
оказват положително въздействие за предотвратяване на нервнопсихични разстройства, включително
депресия.
Учените установяват
връзка между консумацията на гъби и по-ниските рискове от депресия, като отчитат социално-демографски фактори, заболявания, за
които участниците съобщават, лечения и други причини, свързани с хранителния
режим.
"Проучването допълва

Не правете това сутрин
Понякога за всички ни е
трудно да напуснем комфорта на леглото си сутрин, когато алармата се включи.
Много често не сме склонни
да излезем изпод завивките, но изборът, който правим,
когато се събудим, дава тон
на целия ден. В тази връзка
ще ви споделим какво е добре да избягваме, след като
се събудим.
Сладко за закуска
Тестото, кифлите и всички лакомства, които имаме
навика да консумираме с
първото за деня кафе, могат
да погъделичкат вкусовите
ни рецептори, но също така
са в състояние да повишат
кръвната ни захар.
Вместо това може да изберем пълнозърнест хляб,
овесени ядки или храни, богати на протеини и фибри.
Балансираната закуска не
само ще ни засити за по-

дълго, но също така ще помогне за подобряване на
концентрацията ни.
Събуждане в последната минута
Много от нас имат лошия
навик да спират многократно алармата, когато тя се
включи, за да поспят повече, но събуждането в последната минута увеличава
стреса и може да развали
сутрешната ни рутина, която се опитваме да си създадем.
Колкото и трудно да звучи, по-добрият вариант е да
ставаме още с първото позвъняване на будилника. Проучванията показват, че хората, които стават рано, са попродуктивни и по-малко
стресирани.
Проверка на имейлите
и социалните мрежи
Всички знаем, че социалните мрежи са истинска за-

губа на време, но това не ни
пречи да ги проверяваме
веднага щом отворим очи.
Хващането на телефона в ръка, докато все още се разсънваме, може да увеличи
нивата на стрес.
Вместо да започнем деня, втренчени в екрана, добре би било да дадем шанс
на мозъка ни да се събуди,
преди да го принудим да се
занимава с ежедневните задачи.
Пиене на кафе на празен
стомах
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Âëàäèìèð Êàïèòàëèçìúò
Ïóòèí: âå÷å íå ðàáîòè!
Ðóñèÿ ïðîäúëæàâà ïî ïúòÿ íà ðàçóìíèÿ êîíñåðâàòèçúì,
îáÿâè ðóñêèÿò ëèäåð íà Ôîðóìà âúâ Âàëäàé
Газовата криза в Европа е следствие от неработещия капитализъм. Това
заяви руският президент
Владимир Путин на заседание на Международния
клуб "Валдай" в четвъртък,
съобщава "Фокус". "Това,
което виждаме сега на
енергийните пазари, вероятно ще говорим за него
отново, е проява на самия
капитализъм, който не работи", каза той. "Съществуващият модел на капитализма, а той е основата
на социалната структура в
по-голямата част от страните, се е изчерпал", обяви Путин. Според него в
рамките на този модел вече няма изход от "кълбото
на все по-заплитащите се
противоречия".
"Навсякъде, дори в
най-богатите страни, неравномерното разпределение на материалното богатство води до задълбочаване на неравенството".
"Русия може да увеличи
доставките на природен
газ за Европа, когато Германия одобри газопровода "Северен поток 2", допълни Путин.
Президентът на Руската федерация Владимир
Путин направи презентация на XVIII годишна среща на Международния дискусионен клуб "Валдай".
"Западните страни имат
право да се движат към
социално обновление, но
ние ви молим да не влизате в нашата къща с нови социални ценности", каза президентът.

За пандемията и
международната
солидарност
Руският президент отбеляза, че пандемията се е
превърнала в предизвикателство за световната общност. В тази ситуация
светът трябва да се сплоти, но за редица държави
санкциите продължават да
съществуват, което вреди
на хората, каза още Путин.
"Санкциите за редица
държави въпреки пандемията остават. И къде са тук
хуманистичните принципи
на западната политическа
мисъл? Това е неправда",
обясни Путин.
В същото време държавният глава припомни,

че вече загубите от пандемията на коронавирус
надвишават загубите от
Първата световна война.
За да решат проблема,
страните трябва да се обединят, като отхвърлят амбициите си на заден план.

За изкривените
ценности на Запада
Особено вниманието на
Владимир Путин беше насочено към западните ценности. Днешният световен
ред е резултат от края на
Студената война и такъв
резултат не е добър. В същото време руският лидер
припомни специалната роля на САЩ в разрушителните процеси. "Войните, водени от САЩ през последните 20 години, нанесоха
значителни щети в зоните
на тези операции, ситуацията там се влоши драстично", сигурен е Путин.
Наред с проблемите на
Запада Путин припомни и
социалните проблеми на
някои държави. Той разкритикува ситуацията, когато децата получават право да избират пола си и
са лишени от бащите и
майките си, заменяйки ги
с родител № 1 и № 2.
"Дискусията за правата
на мъжете и жените се
превърна в абсолютна
фантасмагория в редица
европейски страни", каза
още руският лидер.

Путин добави, че Западът погрешно поднася тези въпроси под "знамето
на прогреса". Той коментира и идеята за правото на
детето да определя самостоятелно пола си, наричайки го "престъпление срещу човечеството".

„Обратният
расизъм“ създава
разделение
Манията по борбата с
расизма създава още повече граници между хората, заяви Путин. "Противодействието на проявите на
расизъм е необходимо,
благородно нещо, но в новата култура на отмяна те
се превръщат в обратна
дискриминация, тоест "обратен расизъм", каза той.
"Натрапчивото подчертаване на расовата тема още
повече разделя хората",
уверен е руският лидер.
"Но мечтата на истинските борци за граждански
права беше точно заличаването на различията, отказът да се разделят хората по цвят на кожата.
Нека ви напомня, че специално помолих колегите
си да вземат този цитат от
Мартин Лутър Кинг, той
казва: "Мечтая да дойде
денят, в който четирите ми
деца ще живеят в страна,
където няма да бъдат съдени по цвета на кожата

им, но според личните им
черти". Това е истинската
ценност", подчерта Путин.

Светът става
многополюсен,
доминацията на
Запада е в миналото
Многовековната доминация на Запада на международната арена отстъпва място на по-многообразна система, смята руският президент. "За две десетилетия най-мощната
държава в света проведе
военни кампании в две
държави, които изобщо не
са сравними с нея по нито един параметър, нито
един. Но в резултат на това тя трябваше да ограничи операциите си, без да
постигне нито една от целите, които си е поставила преди 20 години, започвайки тези операции. Те
напускат тези страни, като понасят и същевременно нанасят значителни щети на другите. Всъщност
ситуацията само се влоши
кардинално", коментира
Путин войните на САЩ.
"Промененият баланс на
силите предполага преразпределение на дяловете в
полза на онези растящи и
развиващи се страни, които и досега се чувстват
пренебрегнати. Направо
казано, господството на
Запада в световните дела,

което започна преди няколко века и стана почти
абсолютно за кратък период в края на XX век, отстъпва място на много помногообразна система",
каза руският лидер. Природните катаклизми в съвременния свят са се превърнали в "едва ли не норма" и вече не е възможно
да се отрекат климатичните деформации и деградацията на околната среда,
посочи Путин.
"Привържениците на
т. нар. социален прогрес,
продължи президентът на
Русия, погрешно смятат, че
те носят на човечеството
някакво ново, по-правилно съзнание". "Рецептите,
които предлагат, изобщо
не са нови, всичко това
може да изглежда на някого неочаквано. Ние, в
Русия, вече сме преминали през това", каза Путин.
"Болшевиките след революцията през 1917 г., опирайки се на догмите на
марксизма, също обявиха,
че ще променят привичния
начин на живот не само
политически и икономически, но и самата идея за
това какво е човешкият
морал, основата на здравословното съществуване
на обществото. Всичко това го имаше - разрушаване на вековните ценности
на вярата, отношенията
между хората до пълен отказ от семейството, насаждане и поощряване на доносничеството срещу близки - всичко това бе обявено за прогресивна постъпка. Между другото, в света тогава беше широко
подкрепяно и беше модерно. Също както днес".
"Агресивното изтриване
на страниците от собствената история и обратната
дискриминация на мнозинството в интерес на малцинствата, които изглеждат като движение към социално обновление, не са
ценностите на руското общество", заяви Путин.
"В Русия, оформяйки
своите подходи, ще се ръководим от принципите на
разумния консерватизъм",
каза Путин. Консерватизмът не е нещо, което ви
пречи да вървите нагоре
и напред, а нещо, което ви
пречи да се върнете назад
и надолу към хаоса.
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Äîâåðèåòî â àìåðèêàíñêèÿ ëèäåð ïàäà ñ 11,3 ïóíêòà ñëåä Àôãàíèñòàí
è ðàçäåëåíèåòî íà íàöèÿòà çà è ïðîòèâ âàêñèíèòå
Популярността на
американския президент
Джо Байдън през първите
му девет месеца като
лидер на страната преживя по-бърз спад от нивото
на подкрепа за всеки друг
американски президент
след Втората световна
война, пише неделното
издание на британския
вестник The Telegraph,
позовавайки се на анализ
на резултатите от изследванията на Gallup.
Отбелязва се, че
рейтингът на Байдън е
паднал с 11,3 процентни
пункта (от 56 процента на
44,7 процента), като това
понижение е повече от
показателите за спада в
рейтинга на десетте
предишни президенти на
страната. По-рано 44-тият

президент на САЩ Барак
Обама държеше "рекорда"
за най-бърз спад в нивото
на подкрепа, чийто рейтинг през първите девет
месеца на управление
падна с 10,1 процентни
пункта.
Така изглежда, че
Байдън има повече "разочаровани избиратели" от
Джими Картър, който
беше президент на Съединените щати от 1977-1981
г., чието ниво на подкрепа
спадна с 8,9 процентни
пункта за същия период.
Понижаването на рейтинга на Доналд Тръмп,
непосредствения предшественик на Байдън за
същия период е 4,4 процентни пункта, пише
вестникът.
За сравнение, рейтин-

гът на популярността на
43-тия американски лидер
Джордж Буш-младши се
увеличи с 13,1 процентни
пункта през първите девет
месеца на неговото президентство, докато рейтингът на 41-вия президент - баща му Джордж У.
Буш - се увеличи с 12,0
процентни пункта.

Изданието отбелязва,
че популярността на
Байдън започна да пада
през юли, когато заболеваемостта от коронавирус
в страната се увеличи, а
хаотичното изтегляне на
американските войски от
Афганистан в края на
август само изостри
ситуацията. ç

Îðáàí îáâèíè Áðþêñåë â äèêòàòóðà
подкрепи Варшава в конфликта с Брюксел за независимостта на съдебната
власт и върховенството на
европейското право.
Десетки хиляди хора излязоха на улиците в Будапеща. Участниците, някои от
които идваха от Полша, развяваха полски знамена и
транспаранти с надпис
"Брюксел = диктатура".
Орбан предупреди избирателите за опасностите от
завръщане на левите сили,
подчертавайки, че "остава
само една левица, без значение как се прикрива" и
публично се усъмни в намесата на Брюксел и Вашингтон в изборите.
"Когато имахме нужда от
тяхната помощ, те не дойдоха. "Сега, когато не сме
поискали нищо от тях, те са
тук."

На митинг в Будапеща
шест месеца преди предстоящите парламентарни избори унгарският премиер
Виктор Орбан осъди отношението на Европейския
съюз към страната му и
Полша, сравнявайки го със
Съветския съюз, пише македонското електронно издание МКД, цитирано от
"Фокус".
"Европейският съюз ни
говори и се отнася към нас
и към поляците като към
врагове", каза той пред привържениците на национален празничен митинг, отбелязващ антисъветското
въстание от 1956 г.
"Би било добре Брюксел
да разбере, че нас и комунистите не успяха да ни победят. Ние сме Давид и Голиат би било по-добре да
ни избягва", подчерта той и

Орбан каза на десетки
хиляди свои поддръжници
в центъра на Будапеща, че
Вашингтон и милиардерът
Джордж Сорос искат да
спечелят изборите със "своите хора", обединената лява опозиция, като дадат парите си, медиите и социалните мрежи.
"Но няма значение какво искат в Брюксел, Вашингтон и в чуждестранните медии. Унгарците ще решат
съдбата си", каза Орбан в
събота.
"Нашата сила е в нашето
единство... Вярваме в едни
и същи ценности: семейство, народ и силна и независима Унгария", добави той.
"Режимът стана морално
неустойчив... инерцията, която имаме сега, ще ни отведе до изборите през април 2022 г.", каза той. ç
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Íàêðàòêî
В Турция са ваксинирани 48 милиона
души

В Турция са поставени над
115,16 милиона дози на
ваксини срещу КОВИД-19,
предаде Анадолската агенция.
Официалните данни, оповестени в събота, показват, че
над 48,04 милиона души в
страната са напълно ваксинирани. На 55,14 милиона души
им е поставена първа доза.
Трета бустерна доза са
получили над 10,94 милиона
души.
От министерството на
здравеопазването съобщават,
че в страната са регистрирани 26 217 новозаразени при
направени 351 184 теста.
Починалите са 217.
В Истанбул, където живее
почти една пета от населението на Турция, се отчитат
292,33 случая на 100 хиляди
души, допълва Анадолската
агенция.

Ръст на случаите
на Covid в Русия
За денонощие в Русия са
регистрирани 35 660 нови
случая на заразяване с
коронавирус. Това съобщиха
от Оперативния щаб за
борба с разпространението
на Covid-19, цитирани от
руския вестник "Известия" и
Агенция "Фокус".
Най-голям брой нови случаи
на Covid-19 през последните
24 часа са регистрирани в
Москва (5279), Санкт
Петербург (3297) и Московска област (3030).
Броят на починалите от
инфекция през последното
денонощие е 1072, 22 784
души са оздравели.
До момента в Русия са
открити общо 8 241 643
случая на коронавирус в 85
региона. През целия период
са регистрирани 230 600
смъртни случая, 7 165 921 души
са се възстановили.
На 22 октомври вицепремиерът
на Руската федерация Татяна
Голикова заяви, че ситуацията с
коронавируса се е влошила в 14
региона на Русия през последната седмица.

Ìîñêâà îñúäè åêñïóëñèðàíåòî íà äâàìà ðóñêè äèïëîìàòè îò íåïðèçíàòàòà äúðæàâà Êîñîâî
Русия категорично
осъжда и отхвърля всякакви инсинуации относно
предполагаемата промяна
в позицията на Руската федерация относно непризнаването на самопровъзгласилата се "Република Косово", които се появиха,
след като двама служители на канцеларията в Прищина на руското посолство в Сърбия напуснаха територия на Косово. Това
написа официалният представител на руското външно министерство Мария
Захарова в "Телеграм"-канала си, цитирана от TACC
и Агенция "Фокус".
"Самопровъзгласилите
се" косовски власти и силите, които стоят зад тях,

не спират да извършват
провокативна дейност срещу руски дипломати в Република Сърбия. Веднага
след като служителите на
офиса в Прищина на руското посолство в Сърбия
напуснаха територията на
Косово, бе организирана
нова провокация - бе разпространена дезинформация, чиято цел е да постави под въпрос придържането на Русия към Резолюция 1244 на Съвета за
сигурност на ООН", отбеляза дипломатът.
Захарова подчерта, че
Руската федерация категорично осъжда "подобно
разрушително поведение"
и отхвърля всякакви намеци относно предполагаема

промяна в руската позиция относно непризнаването на самопровъзгласилата се според нея Република Косово.
Както съобщи в събота
агенция Telegrafi, става дума за руските дипломати
Денис Венгерски и Алексей Кривошеев, които напуснаха територията на
непризнатата от Русия
държава в събота. Telegrafi
твърди, че през януари тази година Кривошеев е
обявен за персона нон грата в Албания.
В петък президентът на
Косово Вьоса Османи обяви за персона нон грата
двама руски дипломати от
офиса на руското посолство в Сърбия в Прищина.

Мария
Захарова

Според Османи дейността
на руските дипломати "е
повлияла негативно на на-

ционалната сигурност и
конституционния ред" на
Косово. ç
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„Сините“ постигнаха втора
поредна шампионатна
победа под ръководството
на Станимир Стоилов
Треньорът на Левски
Станимир Стоилов бе
доволен от играта на тима
след категоричната домакинска победа над Пирин с
3:0 в мач от 12-ия кръг на
Първа лига. Това бе втори
пореден успех на "сините"
под ръководството на
Мъри. "Има малко по-добро
представяне от предния
мач, но има какво да
подобряваме. Нямаше
публика, което прави потрудни нещата за футболистите, но съм доволен.
Имахме контрол над
събитията. Справихме се
доста добре във фаза
защитата. Пирин нямаше
голово положение, което е
добре за нашия отбор. От
началото на сезона в
почти всеки мач получаваме по един или два гола.
Във втори двубой, откакто

аз съм начело на Левски
се представяме добре в
защита. Имахме добро
партньорство от всички
футболисти на терена.
Кордоба и Зайков се
стараха много, но аз искам
много по-голяма увереност.
Нашите стопери трябва да
са хората, които да задават ритъма, а все още сме
далече от това. Би трябвало да постигаме категорични победи на нашия стадион, но трябва да играем
още по-уверено. Футболистите имат по-големи качества, отколкото показват
сега, за да донесем радост
на хората, но да живеем в
розови сънища е още
рано", коментира Станимир
Стоилов.
Треньорът на Пирин
Уорън Фийни бе разочарован след загубата с 0:3

Ïúðâà ëèãà - 12-è êðúã
Царско село - Локомотив (Сф)
1:0 Васил Шопов 66, 2:0 Лукас Диас 74;
червен картон - Никола Колев (Царско село) 89
Локомотив (Пд) - ЦСКА 1948
1:0 Парвизджон Умарбаев 33, 1:1 Денислав Ангелов 48,
2:1 Димитър Кр. Илиев 64 - дузпа; червен картон Крум Стоянов (ЦСКА 1948) 62
Ботев (Вр) - Черно море
Арда (Кърджали) - Славия
0:1 Мартин Сораков 16, 1:1 Милен Желев 71
Левски - Пирин (Бл)
2:0 Марин Петков 25, 2:0 Марин Петков 63,
3:0 Билал Бари 90
Берое - ЦСКА след приключване на броя
Днес от 18,30 часа: Ботев (Пд) - Лудогорец

2:0

2:1

0:0
1:1
3:0

гато някой каже, че Моуриньо е недоволен, това е огромна лъжа. Моуриньо иска още играчи? Разбира се,
както всеки друг, той иска
футболисти, с които да прави ротации в състава и да
поддържа баланса. Моуриньо иска всичките му играчи да са на едно ниво. Да,
но Моуриньо не е задник и
има уважение към семейство Фридкин и Тиаго Пинто. Моуриньо приема ситуацията и я разбира. Резултат като този срещу Бодьо/
Глимт се случва веднъж в
живота, но аз съм единственият отговорен за това.
Не играчите, нито собствениците. Реших да пусна със-

Íàêðàòêî
Милен Гамаков и
съотборниците му
спечелиха

Купата на Литва, след
като Жалгирис разгроми
миналогодишния носител
на трофея Паневежис с
5:1. Така Жалгирис спечели за рекорден 13-и
път Купата на Литва.
Българският халф Милен
Гамаков изгледа мача от
резервната скамейка и
не се появи в игра за
победителите. Тимът от
Вилнюс игра с човек
повече на терена цяло
второ полувреме, след
като в 44-тата минута
Жорже Елиаш бе изгонен
от игра.

Момчил Цветанов игра
цял мач

18-годишният
Марин Петков
отбеляза първите
два гола
във вратата
на Пирин

от Левски на "Герена".
"Това е тежка загуба. При
първия гол не реагирахме
добре. Това са нашите
възможности. Не бяхме
остри в предни позиции,
не успяхме да създадем
достатъчно положения. Не
знам какво да ви кажа.
Ще продължим да се
борим", сподели Фийни
след мача.
"Днес като цяло не се
представихме добре. Ние
не сме отбор, който
разполага с много пари,
знаем къде се намираме
и какво искаме да направим. В момента обаче не
сме в добра позиция, но
както казах гледаме
напред, защото с тези
футболисти трябва да сме
реалисти какво качество
имаме и какво можем да
предложим", добави

наставникът на "орлетата".
В същото време стана
ясно, че халфът на Левски
Радослав Цонев ще пропусне следващия мач.
Причината е, че срещу
Пирин той получи петия
си жълт картон за сезона.
Така Ради ще бъде наказан от Дисциплинарната
комисия към БФС с
лишаване от състезателни
права за един двубой.
На "сините" им предстои осминафинал за
Купата на България, в
който ще срещнат втородивизионния Септември
(Симитли). Двубоят е във
вторник от 19 часа на
стадион "Георги Аспарухов". След изтърпяно
наказание в състава на
Левски срещу Септември
се завърне халфът Андриан Краев. ç

Íàñòàâíèêúò íà Ðîìà
íàïàäíà ïðåäèøíîòî
ðúêîâîäñòâî íà êëóáà
Наставникът на Рома
Жозе Моуриньо нападна
предишното ръководство на
клуба и отново пое отговорност за позорната загуба с
1:6 от Бодьо/Глимт в Лигата на конференциите. "Има
много хора, които се смеят
на това, което направиха с
Рома. Семейство Фридкин
и Тиаго Пинто наследиха
купчина ла*на от предишните собственици и администрация. Настоящите похарчиха доста пари, за да
разчистят множеството
грешки и да се опитат да
създадат условия за проект,
който се нуждае от време.
Има хора, които отвън се
смеят с пълни джобове. Ко-



Ðàíî å çà ðîçîâè ñúíèùà, ïðåäóïðåäè
òðåíüîðúò íà Ëåâñêè

Наставникът на Рома Жозе Моуриньо заяви, че италианският тим
ще продължи в следващата фаза на Лигата на конференциите,
въпреки разгромната загуба от Бодьо/Глимт

тав, за който знаех, че рискува да загуби мача. Не
мислех, че ще бъде толкова катастрофално, но отговорността си остава моя.
Направих го от страх от
контузии заради изкуствения терен и защото не разполагам с двама играчи на
всяка позиция. Затова пое-

мам отговорност", заяви
Специалния.
"Вижте, няма смисъл да
го отричаме, имаме подходящи резерви за някои позиции, но за други - не. Изграждаме отбор, но се нуждаем от повече време. Собствениците полагат огромни усилия, за да постигнат

при загубата на Гангуон с
1:4 у дома от Сеул в
двубой от последния кръг
на редовния сезон на
футболното първенство
на Южна Корея. Тимът на
българския национал остава във втората шестица
и ще играе мачове, за да
избегне изпадането.
Гангуон финишира на
десето място от 12 тима
с 37 точки.

Хебър (Пазарджик)
се наложи над
Литекс с 1:0 в мач от
14-ия кръг на Втора лига.
Други резултати от кръга:
Септември (Симитли) Марица (Пловдив) 1:1,
Янтра (Габрово) - ЦСКА
1948 II 1:0, Спортист
(Своге) - Монтана 1:3,
Созопол - Струмска слава 1:1, Марек - Левски
(Лом) 0:1и Лудогорец II Добруджа 5:0.

Третодивизионният
Беласица (Петрич) се
раздели
с наставника Саша
Симонович. Клубът обяви
това в официалната си
Фейсбук страница.
всичко това, така че нямам
проблем с тях. Работим
усърдно, но аз наследих
списък с контузии, който не
бях виждал през живота
си. Сред нещата, върху които най-много трябва да работим, е това, че през цялото време изпитваме тревога. Реших да дам почивка на повече играчи в Норвегия. Това беше грешка и
се извинявам. Предпочитам да загубя един мач с
1:6, отколкото шест с по
0:1. Дадох почивка на титулярите, защото имахме
достатъчно точки в Лигата
на конференциите и все
още можем да продължим
напред в турнира", каза
още Моуриньо.
В другия мач от тази група ЦСКА загуби, като домакин с 0:1 от украинския Зоря. Начело в класирането
е Бодьо/Глимт със 7 точки, пред Рома - 6, Зоря - 3,
и ЦСКА - 1. ç
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Äèìèòúð Áåðáàòîâ: Î÷àêâàì ïðîòîêîëà
îò êîíãðåñà äà áúäå ôàëøèôèöèðàí
Ако в официалния документ не е
записано, че водещият на събранието
каза: 483 присъстващи и са нужни 242
гласа, за да се избере президент, ще си
търсим правата в съда, категоричен е
бившият голмайстор
Димитър Бербатов
коментира изминалия
конгрес за избор на нов
президент на БФС. Бившият нападател загуби
битката за шефското
място в родния футбол от
Борислав Михайлов с 230
на 241 гласа, а сега
попита защо все още
документите не са внесени в Търговския регистър.
Бившият футболист на
Манчестър Юнайтед
коментира и информацията, че са раздавани пари
в тоалетните. Ето какво
заяви още Бербатов по
време на откриването на
детския футболен комплекс Sofia Footbal Lab:
"Все още в търговския
регистър не е заявено
нищо за регистриране на
новото ръководство на
БФС, което е странно.
Защо не е направено,
трябва да ги питате.
Протокол няма от самото
събрание, което се случи,
клубовете трябва да го
искат, за да знаят какво
е станало. И най-важното,
което трябва да кажа, е,
че ако в този протокол
не е записано, че водещият на конгреса каза:
483 присъстващи и са
нужни 242 гласа, за да се
вземат важните решения.
Както пише в устава на
БФС, които някои го
цитират като Библия, но

не го спазват, мнозинството се определя от
присъстващите. Ако в
протокола не е записано
това, значи са го фалшифицирали".
"Не може да се случи
никога да работя с Михайлов. Имам си хора и
екип, с които искам да
работя. Различни поколения сме, начините ни на
мисления са различни,
вижданията ни за някои
неща са тотално различни. Това никога не може
да се случи. Вече 10 дни
минаха, не си заявил да
се впишеш в Търговския
регистър, не си дал протокола, клубовете се сърдят
на нас и искат помощ,
искат да видят протокола.
Естествено, че могат, но
трябва стенограмата да
бъде предадена. Конгресът
не се проведе както
трябва и беше омаскарен,
особено накрая, когато по
устав трябваше да има
балотаж и не се случи,
затова ще има обжалване
в съда. В протокола трябва да пише това, което
всички чухте на аудиозапис на конгреса, ако е
друго, значи е фалшифицирано. Не мога да кажа
защо не бяха допуснати
някои клубове. Говорим с
тях, приканваме ги да се
свържат с нас, ако е
имало нередности. Доста

Димитър Бербатов (вляво) присъства на откриването на детски
футболен комплекс в София

нередности се случиха на
самия конгрес. Ако всички беше както трябва и
бяхме загубили, нямаше
да има проблем. Но сега
трябва да се обърнем към
съда и той да отреди кое
е правилното нещо", каза
още Бербо.
Относно появилата се
информация, че хора от
екипа на Бербатов са
раздавали пари в тоалетните по време на конгреса, бившият нападател

заяви: "Това е тактика за
отвличане на вниманието
от по-важните неща. Не
намирам думи да коментирам тези приказки на
тези хора. Това дори не
трябва да е интересно.
Интересното е, че вие
бяхте там, не бяхте допускани пак, след това
имаше някаква смешна
пресконференцийка и пак
казвам какво ще пише в
протокола. Това е найважното нещо, чакаме да

видим. Ако трябва, намерете човека, който направи стенограмата на конгреса. Намерете и го
питайте. Странното е, че
никой не подава документи. Къде са хората, които
ще управляват? Стоим и
чакаме да измислим някоя
друга простотия. Да манипулираме нещо и да се
опитаме да ни се размине,
няма да стане. Надяваме
се да подадат документи и
да видим какво ще реши
самата агенция по вписванията. Но защо не го
правят никой не знае?"
"Поздравленията от
страна на УЕФА и ФИФА е
нормална практика, културно обръщане, но ние
сме ги запознали с нещата, които са се случили.
Хората, които бяха на
конгреса, и на тях сме
казали. В момента просто
трябва да се обърне
внимание на фактите,
които казах сега. Мислих
си, че нещата не са се
случили по устав, както
трябваше да са. Това ми
беше първата мисъл на
следващата сутрин. Не
мога да се примиря",
категоричен е Димитър
Бербатов.ç

Íÿìà çíà÷åíèå êàêâî å êàçàë âîäåùèÿò,
òâúðäè ÷ëåí íà Èçïúëêîìà íà ÁÔÑ
Членът на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз Атанас Фурнаджиев коментира думите на Димитър Бербатов, който
по-рано през деня изрази учудване защо все
още от централата не са входирали в Агенцията
по вписвания документите, свързани с изминалия конгрес в НДК. Бившият нападател на ЦСКА,
Тотнъм и Манчестър Юнайтед попита и дали в
протокола от събитието са записани думите на
водещия Камен Костадинов относно броя на

присъстващите.
"Юридическият екип продължава да работи
по окомплектуването на документите и в момента, в който са готови, ще бъдат внесени в
Агенцията по вписванията, така че не е нещо
необичайно. Няма никакво значение водещият
на конгреса какво е казал, има закони в страната и както е по закон, така ще бъде. Без
значение какво е казал водещият", заяви Атанас Фурнаджиев пред bTV.

Áîðèñëàâ Ìèõàéëîâ áèë ïðåäàäåí îò ìíîãî õîðà

Президентът на БФС Борислав
Михайлов обяви в интервю за
БНТ, че смененият през 2016
година формат на първенството е
направен заради ЦСКА. Босът на
футболния съюз допълва, че от
централата са помогнали на
"червените" и пред УЕФА, за да
им разреши по-рано да играят в
евротурнирите.

Президентът на БФС Борислав
Михайлов коментира актуални теми за футбола ни в интервю за БНТ.
Той сподели, че е бил предаден от
много хора в последно време. Михайлов разкри, че мечтае България да има нов стадион, на който
да приеме финал, а също така и
националният ни отбор да се класира на световно първенство. "Получих подкрепа от много хора. Имаше агресия към мен и към футбола от другия екип. Тази агресия ме
мотивира да продължа и да има
ред, който мога да установя във
футболния живот. Мечтата ми е
България да има стадион и това да
се случи до четири години. Да докараме финал за Суперкупа или
Лига на Конференциите. Мечтая и
за участие на световно първенство. Очевидно в България в последните години се харесва популизма и хейтърството. За първи път
има извънреден конгрес, но съм
радостен, че го спечелих. Не съм

казал никакви обидни думи. Липсата на уважение към заслужили играчи и към целия футбол
не беше добре. През цялото време екипът на Бербатов ходи на
съд или прокуратура. Това обаче
не е начинът да спечелиш конгрес. Бюджетът ще бъде гласуван,
но питайте екипа на Бербатов
кога. Тези шест месеца ще използваме това, което е останало от стария мандат. Има си адвокати, които се занимават с
вписването. Канил съм Бербатов
в екипа си, но тогава той каза,
че не знае къде ще се развие
кариерата му след футбола. Образованието на Стилиян Петров
беше поето от БФС. Трябва опит,
а не само образование. Думата
промяна е много модерна в цял
свят. В България е още по-модерна. Промяна заради самата
промяна няма смисъл", започна
Михайлов.
"Не съм запознат в ситуация-

та в Левски, въпреки че синът ми
играе там. Всеки един професионален клуб в България е акционерно дружество. Той зависи от фенската маса, ръководството, начините на финансиране, маркетинг. В
България това е трудно и ако няма
голям спонсор или богат собственик, е много трудно да се управлява такъв футболен клуб. Хубаво е,
че в България все още има богати
хора, които инвестират. Клубовете
трябва да гледат собствената си
работа и да престанат да се занимават със съдийството. Не може
след всеки мач първият въпрос да
е за съдийството. Вкарахме и ВАР
- 2 млн. евро ни струва. Естествено, че с Николай си коментираме
чисто футболните неща. Не коментираме конгреси", каза още президентът на БФС
"Първо съм благодарен на Наско и Левски, че ме подкрепиха.
Трябва да съм направил нещо уникално лошо за Левски, за да не ме

подкрепят. 35% от Изпълкома е
променен. В момента има двама
собственици, няма президенти и
това не пречи на никого. Преди
това е имало по пет. Който си мисли, че един собственик на клуб в
Изпълкома може да влияе на когото и да е, е много далече от
истината. И да имаше политически натиск върху мен, нямаше да
кажа. Със сигурност имаше организация срещу мен. Плакати и платени хора. Много отдалеч англичаните започнаха да говорят, че
българите сме расисти. Това беше
насадено, подготвено и използвано. Към този момент не съм си
мислел, че ще се кандидатирам
пак. След година и малко реших,
че достатъчно време съм си починал и видях грешките си. Много
хора ме предадоха, но аз съм много добър човек по душа. Доброто
винаги побеждава и ще продължа
да го правя", смята Борислав Михайлов.ç
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Тв програма - понеделник, 25 октомври
ÁÍÒ 1
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 /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, 8 епизод/
16.00 Парламентарни избори 2021: Диспути
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.25 Гласовете на България
20.35 Президентски избори 2021: Кандидатите
20.55 Спортни новини
21.00 Президентски избори 2021: Дебатът
за България
22.00 Октопод - тв филм /6 сезон, 10
епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.30 Ханибал - тв филм /2 сезон, 11
епизод/ (16)
00.15 Светът и ние /п/
00.30 100% будни /п/
02.20 Култура.БГ /п/
03.20 По света и у нас /п от 20:00 часа/
03.45 Бързо, лесно, вкусно /п/
04.15 Частните музеи в Чехия /п/
04.25 Когато сърцето зове - тв филм /3
сезон, 8 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 Александър
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. 14
14.55 Премиера: "Буря от любов" - сериал, с. 12, еп. 34
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 15
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Татковци" - сериал, еп.
26
19.00 bTV Новините - централна емисия
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20.05 Премиера: "Опасно изкушение" сериал, еп. 70
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. 26
00.30 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 9, еп. 3
01.00 "Като на кино" - предаване за кино
01.10 "Фамилията" - сериал, с. 3, еп. 5
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 14
bTV Action
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, еп. 15 - 18
08.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 2
09.00 "Спенсър" - сериал, еп. 13
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 4
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,
еп. 12
12.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 10
13.00 "Дежавю" - трилър (САЩ, 2018 г.),
в ролите: Кели Съливан, Нана Визитър, Брет Зимърман, Вайълет Хикс и
др.
15.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 3
16.00 "Спенсър" - сериал, еп. 14
17.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 11
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,
еп. 13
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл"
- сериал, с. 5, еп. 5
20.00 Екшън в 8: "Ел Чапо" - сериал, с. 2,
еп. 1
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Кой съм аз?" екшън, комедия (Хонконг, 1998), в
ролите: Джеки Чан, Мишел Фере,
Мирай Ямамото, Рон Смержак, Ед
Нелсън и др.
00.00 "Ел Чапо" - сериал, с. 2, еп. 1
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,
еп. 13
02.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 5
03.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 11
04.00 "Спенсър" - сериал, еп. 14

bTV COMEDY
05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 9,
еп. 7, 8
07.00 "Круд" /п./ - сериал
07.30 "Мистър Пибоди и Шърман" - сериал, еп. 3, 4
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Фитнес" /п./ - сериал
10.00 "Бившият" - комедия, романтичен
(САЩ, 2006), режисьор Джеси Перец, в ролите: Зак Браф, Аманда
Пийт, Джейсън Бейтман, Чарлз Гродин, Миа Фароу, Ейми Поулър и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Кухня. Война за хотел" /п./ - сериал

Променливо
Днес ще има разкъсана облачност, но ще остане
хладно с температури между 12 и 14 градуса.
Във вторник ще бъде слънчево с температури от
0 до 12 градуса.
В сряда ще има разкъсана облачност до слънчево с температури от 1 до 12 градуса.
В четвъртък ще бъде предимно облачно с температури от 2 до 11 градуса.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 202
ВОДОРАВНО: "Голямата работа". Равен. Варикап.
Бетон. Мидас. Тал (Михаил). Родан. Фин. Лам. Корен. Кала. Никол. ЛАЗ. Минаре. Окинава. Котора.
Аланин. Босев (Асен). Петит. Лоб. Тонет. Бот. Лов.
Килер. Луна. Манов (Емил). Пан. "На село". Аверина (Татяна). "Иде ли". Акинак. Корем. Вилан. Ват.
Факир. Рат. Кок. СИНОД. РАБА. Доход. Новиков
(Николай). Тив. Метал. Лата.
ОТВЕСНО: Жорета Николова. Оводи. ЛАТАМ. Носов (Николай). Сираков (Наско). Дявол. "На теб".
"Медет". Мен. Киров (Киро). Калем. Сом. Фан
(Илин). Рокер. Тинол. Фиде. Моро (Алдо). АПОЛО.
Иван. "На видело". Енева (Лили). "Икона". Радан.
Катер. ВАЛИДОЛ. Саран. Лилит. Пекар. Бис. Канат. Ларин (Иван). Рил. Сок. Фазан. Бунин (Иван).
Рака (Джулио). Тагил. Вигон. Наработ. ТАП. Натан
(Жак). Табак. Тава.
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bTV Cinema, 19.00 ч., "Заразяване" - трилър,
екшън, драма (САЩ, ОАЕ, 2011), в ролите: Мат
Деймън, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Гуинет
Полтроу, Лорънс Фишбърн, Дария Строкоус,
Грифин Кейн, Йошиаки Кобаяши и др.
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" - комедийно
шоу (2019)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 6, еп. 2, 3
19.00 "Преспав" - сериал, еп. 80
20.00 "Внимавай какво говориш" - сериал, еп. 17, 18
21.00 "Татковци" - сериал, еп. 21
22.00 "Кухня. Война за хотел" - сериал, с.
2, еп. 14, 15
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 4, еп. 21, 22
00.00 "Размяната" - комедия, фентъзи
(САЩ, 2011), в ролите: Райън Рейнолдс, Джейсън Бейтман, Лесли Ман,
Оливия Уайлд, Ти Джей Хенсън, Ед
Акерман и др. [14+]
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 9, еп. 1
08.00 "Гравитация" - фантастика, трилър
(САЩ, Великобритания, 2013), режисьор Алфонсо Куарон, в ролите:
Сандра Бълок и Джордж Клуни
09.45 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 9,
еп. 2
11.45 "Без име" - екшън, психотрилър,
драма (Великобритания, Германия,
Франция, Канада, Япония, САЩ,
2011), в ролите: Лиъм Нийсън, Даян
Кругър, Дженюъри Джоунс, Ейдън
Куин, Бруно Ганц, Франк Лангела,
Себастиан Кох, Мидо Хамада, Карл
Маркович и др.
14.00 "Арго" - драма, исторически, трилър
(САЩ, 2012), в ролите: Бен Афлек,
Брайън Кранстън, Джон Гудман, Алън
Аркин, Клеа ДюВал, Скут Макнеъри,
Рори Кокрън и др.
16.30 "Терминалът" - комедия, романтичен (САЩ, 2004), в ролите: Том
Ханкс, Катрин Зита-Джоунс, Чи Макбрайд, Зоуи Салдана, Чи Макбрайд,
Диего Луна, Стенли Тучи и др.
19.00 "Заразяване" - трилър, екшън, драма (САЩ, ОАЕ, 2011), в ролите: Мат
Деймън, Кейт Уинслет, Джуд Лоу,
Гуинет Полтроу, Лорънс Фишбърн,
Дария Строкоус, Грифин Кейн, Йошиаки Кобаяши и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Джони Инглиш избухва
отново" - комедия, приключенски
(Великобритания, Франция, 2018),
в ролите: Роуън Аткинсън, Олга
Куриленко, Бен Милър, Джюничи
Каджиока, Ема Томпсън, Джейк Лейси, Миранда Хенеси и др.
22.45 "Войната за планетата на маймуните" - фантастика, екшън (САЩ, 2017),
в ролите: Анди Съркис, Уди Харелсън, Стив Зан, Тери Нотари, Тай
Олсън, Тоби Кебъл, Амая Милър,
Джуди Гриър
01.30 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 9, еп. 2
03.30 "Диваци" - трилър, криминален, драма (САЩ, 2012), в ролите: Ерън
Тейлър-Джонсън, Тейлър Кич, Блейк
Лайвли, Салма Хайек, Бенисио Дел
Торо, Джон Траволта, Шей Уигъм,
Емил Хърш, Демиан Бичир и др.
[14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.15 "Черният списък" - сериал, сезон 6
/п/
05.55 Пурпурен дъжд, САЩ, драма/музикален/романтичен, 1984
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Черно-бяла любов" (премиера) сериен филм
13.30 "Неразделни" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен
филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 3
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, сезон
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 "Черно-бяла любов" - сериен филм
/п/
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06.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 12
07.00 "Всеки ден" - романтична драма с
уч. на Мария Бело, Енгъри Райс,
Джъстис Смит, Оуен Тиг, Лукас Джейд
Зуман, Джейкъб Баталън, Деби Райън и др. /п/
09.00 "Коледна мелодия" - романтична
комедия с уч. на Лейси Чабърт,
Бренън Елиът, Марая Кери, Кати
Наджими и др. /п/
11.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 12
12.00 "Мултиплициране" - комедия с уч. на
Майкъл Кийтън, Анди Макдауъл, Харис Юлин, Юджийн Леви и др. /п/
14.20 "Моят таен любим" - романтичен
филм с уч. на Лейси Чабърт, Андрю
Уокър, Питър Макнийл, Тара Йеланд
и др. /п/
16.10 "Принцът и аз: Кралска сватба" романтична комедия с уч. на Люк
Мейбли, Кам Хескин, Клемънси Бъртън-Хил, Джонатан Фърт и др. /п/
18.10 "Гореща гонка" - екшън-комедия с
уч. на Рийз Уидърспун, София Вергара, Джон Каръл Линч, Ричард Т.
Джонс и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 4
21.00 "Индиана Джоунс и кралството на
кристалния череп" - приключенски
екшън с уч. на Харисън Форд, Кейт
Бланшет, Шая Лебьоф, Джон Хърт,
Рей Уинстоун, Джим Броудбент и др.
23.30 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 4 /п/
00.30 "Колекционерът" - трилър с уч. на
Дензъл Уошингтън, Анджелина Джоли, Куин Латифа, Майкъл Рукър,
Луис Гусман, Майк Макглоун /п/
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Ðàçáóëâàò òàéíèòå
íà ïîñëåäíèòå öàðèöè
íà ñðåäíîâåêîâíà
Áúëãàðèÿ
Животът на последните царици на средновековна България са обвити в неизвестност.
Опит да се разбули тайната на
битието им бе направен на
двудневна международна конференция, започнала на 23 октомври.
"Начинът, по който царица
Теодора, втората съпруга на цар
Иван Александър, се появява в
двореца, разкрива силата и обаянието й като личност, защото
бракът й с царя не е средство
за решаване на политически
проблеми, както владетелските
бракове." Това каза доц. Сашка
Георгиева от Института за исторически изследвания при БАН
в доклада си за последните търновски царици на средновековна България.
Той бе представен в първия
ден на международната онлайн
конференция "Залезът на Балканското средновековие", организирана от секцията "Средновековна история" към Института за исторически изследвания
при БАН, катедрата "История на
Византия" към Философския факултет на Белградския университет и Архива на Сръбската
православна църква. Форумът
е по повод 650 години от смъртта на царете Иван Александър
и Стефан Урош V и от битката
при Черномен. ç
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Ôèëìúò çà âåëèêèÿ Åíèî Ìîðèêîíå
èäâà íà Êèíîìàíèÿ 2021
Документален филм за
живота и творчеството на
титаничния филмов композитор Енио Мориконе
ще покаже Киномания в
новото си издание. "Маестро Енио Мориконе" /
Ennio The Maestro е
заснет от Джузепе Торнаторе и бе показан за
първи път на фестивала
във Венеция тази година.
Зрителите на Киномания
ще го видят на 20 ноември в зала 1 на НДК.
Филмът представя Маестрото чрез дълго интервю,
проведено от Торнаторе в
последните години преди
смъртта на Мориконе
(който почина през юли
миналата година), разговори с режисьори, за
чиито филми е писал
музика, сред които са:
Бернардо Бертолучи,
Ролан Жофе, Терънс
Малик, Оливър Стоун,
Виторио Тавиани, Куентин
Тарантино и самият
Торнаторе, музикални и
архивни кадри.
"Маестро Енио Мориконе" се стреми да разкрие

по-малко известни страни
от личността на композитора. Интересна е неговата страст към играта на
шах, която по мистериозен начин е свързана с
музиката му. Включването
на автентични звуци във
филмовите му партитури,
като воя на койот в
"Добрият, лошият и злият", както и постоянните
му експерименти. В
първите филми за Серджо Леоне поради липса
на средства за оркестър
Мориконе включва изстрели, гласове, сицилиански традиционни инструменти, тромпети, електрически китари, тропот,
цвилене на коне, скърцане на спирачки - всеки
звук, който му допадне. И
това се превръща в
запазена марка.
Мориконе е един от
най-популярните и продуктивни композитори в
киното през последните
десетилетия. Множество
филми, превърнали се в
класики, дължат култовия
си статут и на неговата

музика. Сред тях са: "За
шепа долари", "Добрият,
лошият и злият", "Имало
едно време на Запад",
"Професионалистът",
"Имало едно време в
Америка", "Мисията",
сериала "Октопод", Ново
кино "Парадизо", "Легенда

Копродукцията на България и Франция "Жените наистина плачат", чиято световна премиера бе
на кинофестивала в Кан,
бе представен на международния кинофестивал
във Виена, Австрия.
Във филма на сценаристките и режисьорки
Мина Милева и Весела
Казакова участват Мария
Бакалова в ролята на жена, заразена с ХИВ,
сблъскваща се с дискриминация в България, както и Весела Казакова, Биляна Казакова, Катя Казакова, Ралица Стоянова,

Йосиф Сърчаджиев, Росица Гевренова и Сиана Георгиева.
"Казакова и Милева
създават остра социална
критика, която оставя
пространство и за саркастична комедия и топлина", пише кинокритичката Ела Битенкур в представянето на продукцията, публикувано на сайта
на кинофестивала. "Виенале 2021" започна на 21
октомври 21 в "Гартенбаукино" на австрийската
столица с прожекция на
филма на Одри Диван
"Събитието", спечелил

Операта в Стара Загора открива
сезона с "Атила"

"Златен лъв" във Венеция
и голямата награда на
"Синелибри" в София.
В десетдневната програма на международния
кинофестивал са включени 240 филма от цял свят.

Известният американски
актьор Мат Дилън е сред
звездните гости на Виенале. Той представя във
Виена филма Land of
dreams заедно с режисьорката Ширин Нешат. ç

×åòâúðòîòî èçäàíèå íà íàãðàäàòà "Íèêîëà Ãþçåëåâ" îòáåëÿçâà
85 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà ãîëåìèÿ áàñ
Четвъртото издание на международната награда "Никола Гюзелев" за оперно и изобразително изкуство ще отбележи 85 години от
рождението и 60 години от дебюта
на сцената на прочутия оперен певец и артист, комендатор на Италианската република, доктор хонорис кауза на БАН и лауреат на наградата "Златен Джузепе Верди".
Предвидени са няколко събитията
през 2021 г., съобщават организаторите от фондацията "Никола Гюзелев".
Ще има прожекции на филми за
Никола Гюзелев и среща на негови
колеги и ученици с публиката. Те ще
се състоят в аулата на Софийския
университет "св. Климент Охридски"
на 3 ноември и на малката сцена на
Софийска опера на 4 ноември.

Íàêðàòêî
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за пианиста", "Малена",
"Омразната осморка". Той
създава музика за 500
филма и печели много
награди, "Оскар" за
цялостно творчество.
Наричат Мориконе "Богът на филмовата
музика". ç

На 5 ноември в Операта ще бъде подредена изложба с картини
на Никола Гюзелев. Както е известно, той е и академичен художник
портретист. След откриването, на
Голямата сцена на Софийската опера ще започне официалната вечер.
В първата й част - връчване на
международната награда "Никола
Гюзелев 2021" на новите лауреати,
придружена от поздравителни адреси на официални гости. Оперномузикалният концерт във втората
част представя лауреатите, съпроводени от хора и оркестъра на операта под диригентството на Серджо Олива, също лауреат наградата на името на Гюзелев през 2017
г.
Новите лауреати са четирима
оперни певци - мецосопраното Ма-

риана Пенчева, баритоните Добромир Момеков и Марян Йованоски
- възпитаници на Никола Гюзелев,
басът Димитър Станчев, както и австрийският диригент Густав Кун. ç

Държавна опера Стара Загора открива
новия сезон с операта "Атила" от Дж.
Верди. Съвместната продукция на
Държавна опера Стара Загора и Театро
Лирико - Каляри, Италия, ще бъде
представена на 29 и 30 октомври от
19.00 ч. "Атила" е първата за България
от подобен род сътрудничество
продукция, която се подготви, за да
бъде представена на двете партньорски
сцени. Двата театъра участваха
еднакво в подготвителния етап и
реализацията на спектакъла. В Стара
Загора бяха ушити над 250 костюма,
изработени бяха аксесоари и реквизит,
произведен бе пищният декор за
грандиозната постановка. Режисьор е
Енрико Стинкели.

Юлия Спиридонова и
Капка Кънева номинирани
за международната награда
"Астрид Линдгрен"
Писателката Юлия Спиридонова и
художничката Капка Кънева са българките, номинирани за международната
награда в памет на Астрид Линдгрен за
2022 г. Наградата в памет на обичаната детска писателка е най-големият
приз в областта на литературата за
деца и юноши. Тя е учредена от
шведското правителство след смъртта
на именитата писателка през януари
2002 г. Жури от дванадесет души писатели, литературоведи, художници,
критици и библиотекари, се определя
от Шведския съвет по култура. Семейство Линдгрен е представено от правнука Юхан Палмберг. Паричната премия е
пет милиона шведски крони. Лауреатът
на престижния приз се обявява на 22
март 2022 г. Двете са сред 282-ма
номинирани от 71 страни. Двете бяха
българските номинации и за 2021 г.

