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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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è ÍÏÎ äà òúðñÿò ìåõàíèçìè
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Димитър Пенев защити националния
селекционер Георги Дерменджиев.
Почетният президент на ЦСКА направи
коментар относно думите на спортния
министър Красен Кралев, който анализи-
ра работата на наставника на национал-
ния тим. Кралев заяви в прав текст, че
Дерменджиев има проблем с мениджърс-
ки интереси и селекцията му е спорна.
"Министърът на спорта, при цялото ми
уважение към него, но той да прави
разбор на селекционера на националния
отбор, е малко обидно", каза Стратега. ç9
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Íå íè ëåêóâàéòå
ñ ïîëèòèêà è
ôèíàíñîâè
êîìáèíàöèè!

е стана доброволец, влизам в болница с
COVID отделение, без никакво съмне-
ние. Категорично, ще стана санитарка в
столична болница за време, колкото е
необходимо. Това е вътрешна потреб-
ност, потребност, човещина. Още 33-ма
колеги влизаме в битката веднага след
като мине бюджетът", каза още Нинова.

Според нея е трябвало през лятото да
се намали ДДС на лекарствата. Нинова
отново настоя, че болниците не трябва
да бъдат търговски дружества. Тя при-
помни и идеята си да се направи елект-
ронно здравно досие на всеки човек.

пожарището на
пандемията все по-
актуален става
въпросът за времето

Русия продължи ембаргото върху западни
хранителни стоки до края
на следващата година, предаде АФП.
Съответният указ бе подписан от руския
президент Владимир Путин. Ембаргото се
отнася най-вече за хранителни продукти
от ЕС. То бе въведено през 2014 г. като
ответна мярка на санкциите, наложени
на Русия от САЩ и ЕС заради ролята й в
украинската криза. Оттогава ембаргото
бе продължено 5 пъти в отговор на
запазването на икономическите санкции
на ЕС срещу Русия. ç

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Íåðàâåíñòâîòî, íèñêèòå äîõîäè, çäðàâíàòà
êðèçà è õàîñúò â äúðæàâàòà ñà íàé-òåæêèòå ïðîáëåìè

В
и начина, по които ние,
редовите граждани, ще
можем да се ваксинира-
не. Администрацията на
Б.Б. гордо развя знамето,
че всеки българин "по
желание и безплатно" ще
бъде ваксиниран. Как
безплатно? Ами като
държавата плати десетки
и десетки милиони евро и
долари (наши пари) на
определени американски
и западноевропейски
фармацевтични фирми.

Въпросът е защо не
подходим ДИФЕРЕНЦИРА-
НО (както обичат папа-
галски да повтарят
американците за нефта и
газа) и към въпроса за
ваксините срещу
COVID-19? От пазарната
маса на ЕС и САЩ
автоматично са отхвърле-
ни всички руски и
китайски ваксини. Ама
защо? Досетете се от
три пъти - познатите до
болка политически и
бизнес машинации. Ама
че една от спряганите
западни ваксини  била
толкова неустойчива, че
трябвало да се съхраня-
ва в хладилници при -
70 (Да!) градуса - голяма
работа, ще се произве-
дат специални хиляди
скъпоструващи хладилни-
ци, които след това само
могат да служат евенту-
ално за мумифициране
на покойни супериграчи
от бизнеса и политиката.
Ама че опитите за други
западни ваксини не били
още завършени - голяма
работа, все някой ден
ще се завършат…

Важното е да не се
говори за руски и китайс-
ки ваксини. Тема табу!

Разбира се, не всички
държави са склонни да
залагат здравето и
живота на хората си
заради политически и
финансови ходове.
Примери? Страната на
мъдрите евреи - Израел,
която се готви за закупу-
ване на руската ваксина
"Спутник-5". Както писа
изтъкнат международен
коментатор, Израел "зае
дълбоко прагматична
позиция, оправдана в
светлината на опасността
и широкото разпростра-
нение на болестта и
тежестта върху здравната
система и  националната
икономика.

Петър
ГЕРАСИМОВ
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Всяка пета фирма пла-
нира съкращения на пер-
сонала през 2021 г. Това
показва традиционното
проучване на Българската
търговско-промишлена па-
лата (БТПП) сред нейни чле-
нове за очакванията им как
ще се развива бизнесът
през следващата година.
Анкетирани са 765 компа-
нии в страната. Само 17%
от тях посочват, че може
да наемат нова работна ръ-
ка догодина. При първата
COVID вълна близо 100
000 наемни работници бя-
ха съкратени и отидоха на
трудовата борса. Но биз-
нес нагласите показват, че
предстои отново увеличе-
ние на безработицата за-
ради задълбочаване на ко-
ронакризата.

За 43% от анкетирани-
те фирми най-голямо пре-
дизвикателство, пред кое-
то се изправят, е задлъж-
нялостта, създадена по вре-
ме на COVID кризата. Поч-
ти същият процент компа-
нии се оплакват от прекъс-
ванията на веригите за дос-
тавка. Една трета от фир-
мите (34%) очакват нама-
ление на продажбите в
страната, а 37% - в чуж-
бина. В същото време за
24% от анкетираните е въз-
можен ръст на продажбите.
За сравнение, в миналого-
дишната анкета на БТПП де-
лът на негативните нагласи
беше едва 11%, а положи-
телните бяха 44%. ç

Âñÿêà ïåòà
ôèðìà
ïëàíèðà
ñúêðàùåíèÿ
Áèçíåñúò ñå
îïàñÿâà îò íîâî
óâåëè÷åíèå íà
áåçðàáîòèöàòà

ÁÑÏ
с план срещу
бедността

Лидерката на БСП е категорична, че
неравенството, бедността и доходите са
най-големият проблем след здравната
криза, а само социалистите предлагат
свои идеи като връщане към прогресив-
ното данъчно облагане, на семейното
подоходно облагане, преизчисляването
на всички пенсии и други.

Нинова бе категорична, че с действи-
ята си властта е неадекватна, че с по-
мощта на патриотите, "Воля" и отцепни-
ците от БСП обслужват олигархията и
ощетяват работещите хора, младите
семейства, пенсионерите.

„Ù„Ù

< 3

Китай. Дете изпробва 5G устройство за обучение по време на изложение на високите технологии във Вужен, Източен Китай.
КНР все по-уверено се превръща в световен лидер в областта на информационните технологии. Снимка Пресфото БТА
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Учителите от Асеновград
с призив към министъра на
здравеопазването да затво-
ри всички училища в стра-
ната и децата да продължат
обучението си в онлайн
среда. В противен случай
заплашиха с бойкот. Препо-
давателите от Асеновград се
обявиха против връщането
от днес на децата от 5. до
12. клас в училищата,
съобщи "Нова телевизия".

Отправям апел към
министъра на образование-
то за незабавно затваряне
на всички училища в община
Асеновград поради голямата
заболеваемост. Ако не ме
чуят, няма да дойдем.
Абсолютно бойкот на
системата. Призовавам
всички родителите да не
пускат учениците в час.
Опасно е, страшно е. Няма
нужната хигиена, уточни
Анелия Ставрев,  учител в
СОУ "Княз Борис Първи"-

Ó÷èòåëè íàñòîÿâàò çà
äèñòàíöèîííî îáó÷åíèå

Николай Хаджигенов, Арман
Бабикян и Велислав Минеков от
"Отровното трио" са поканили из-
вънпарламентарни партии на сре-
ща. Целта е създаване на мрежа
и работни механизми за защита
честността на вота при предсто-
ящите парламентарни избори.

Мотивите ни са масовите зло-
употреби в рамките на изборния
процес в полза на управляваща-
та партия и бездействието на
правораздавателните органи при
злоупотреба с това основно кон-
ституционно право, посочват три-
мата. Пред Медияпул Хаджигенов
уточни, че на разговор са пока-
нени "Демократична България"

"Îòðîâíîòî òðèî" êàíè ïàðòèè è ÍÏÎ
äà òúðñÿò ìåõàíèçìè çà ÷åñòíè èçáîðè

ва е цената за свалянето на ГЕРБ
от власт. Свободата има цена.
Ако цената да свалим ГЕРБ и да
съборим тази кочина, за да пре-
върнем държавата в съвременна
европейска държавата, е ние да
нагазим в калното блато на по-
литиката, което у нас е превър-
нато в мръсна дума, вместо в
нещо съзидателно.

Ако това е цената, която тряб-
ва да плати всеки един от нас,
то ние вероятно ще я платим,
каза Хаджигенов пред "Свободна
Европа". Ако площадът е инстру-
мент за натиск, един ръжен в
парламента също е инструмент
за натиск, четвъртата власт съ-

250 ðîäèòåëè  îò Ïëîâäèâñêà
îáëàñò ñà ïîäàëè äåêëàðàöèè,
÷å äåöàòà èì ùå ó÷àò ñàìî
îò âêúùè

инкубатор на заразата и на
работното си място се е
разболял. Предполагам, че
в час. Аз работа вкъщи не
съм имал, посещения в
някакви заведения, нощни
клубове, предполагам, че в
училище, заяви Бойко
Стоянов, преподавател по
география и икономика.
Според преподавателите
графиците, които сега
изготвят директорите, са
неефективни. Задължават
40 % от учениците да са в
присъствена форма в
класните стаи. В училищата
няма техническата възмож-
ност да се преподава
едновременно в клас и в
електронен вариант на
онези, които са вкъщи.
Твърдят, че онлайн обучени-
ето засега е най-добрият

вариант. Това никога не се е
случвало в час да се вземе
толкова много материал,
защото те слушат през
цялото време. Няма шум.
Не си пречат, твърди
Анелия Ставрева - учител в
СОУ "Княз Борис Първи"-
Асеновград. Част от родите-
лите в Асеновград заплаши-
ха, че няма да пуснат
децата си на училище.

Гина Колакова - родител
на първокласник, заяви, че
детето й  няма да  посеща-
ва учебни занятия. Пропус-
ките в образованието могат
да бъдат наваксани, но един
човешки живот не може да
бъде върнат.

250 родителите от Плов-
дивска област са подали
декларации, че децата им
ще учат само от вкъщи.ççççç

Асеновград. Не мога, не
съм способна да ги накарам
шест часа, докато трае
моето работно време, да
стоят с маски, а това е
препоръчително, въпреки че
родителите смятат, че така
се  задушават децата,
категорична е Жанета
Дизалджова, начален учител
в ОУ "Петко Каравелов"-
Асеновград. По данни на
Регионалния инспекторат по
образованието заболевае-
мостта сред учителите и
учениците в Пловдивска
област е  ниска - около 3
процента. Според препода-
вателите данните се разми-
нават. Има заразени колеги,
има някои болни от COVID-
19. Има други, които не
смеят да си направят
тестове, твърди учителката
Павлина Костадинова.
Учител преди 20 дни е
преболедувал коронавируса.
Смята, че училищата са

Лидерът на НФСБ Валери Си-
меонов поиска затваряне на учи-
лищата и незабавна триседмична
карантина. По примера на редица
европейски държави и у нас трябва
да се втвърдят противоепидемич-
ните мерки и да се наложи поне
триседмична карантина. Мерките
трябва да се наложат незабавно,
защото, за разлика от пролетта,
вече сме закъснели - разпрост-
ранението на заразата става
опасно, здравеопазването рухва,
заяви Симеонов пред телевизия
"Европа". След гласуването на
Държавния бюджет за догодина
заместник-председателят на НС
Валери Симеонов ще предложи и
разпускане на парламента и въз-

Âàëåðè Ñèìåîíîâ ïîèñêà íåçàáàâíà òðèñåäìè÷íà êàðàíòèíà ó íàñ
шения като това за бюджета, да-
нъчните закони, промени в Зако-
на за здравето. Нека вземем доб-
рите примери от Европа и дори
съседните ни държави, подчерта
Симеонов и посочи Белгия. Евро-
пейската държава затвори на 2
ноември училища, МОЛ-ове, ки-
на, театри, спортни мероприятия
и за изминалата седмица отчита
два пъти по-малко заболели в
сравнение с предходната. В Пол-
ша вече обмислят да отворят
МОЛ-овете и магазините, които
бяха затворени още през октом-
ври, но те затвориха училищата
си до края на годината, каза Си-
меонов, цитиран от Днес.бг. Той
подчерта, че мярката за учили-

можност за дистанционна работа
на депутатите, съобщи Днес.бг. Се-
га парламентът работи, взимат се
важни решения с дистанционно
гласуване на карантинираните де-
путати, посочи той и определи като
дребнав партиен егоизъм това, че
БСП и ДПС саботират важни ре-

щата е важна, тъй като децата
не боледуват, но са най-сериоз-
ният преносител на заразата към
своите родители, баби и дядовци.
Решението на Столична община
за отваряне на Коледните база-
ри той определи като престъпле-
ние. Валери Симеонов заяви, че
е изразил неколкократно пози-
цията си  пред партньорите от
ГЕРБ и ще го направи отново - на
Политически съвет през седми-
цата. Лидерът на НФСБ е за на-
лагането на временни ограниче-
ния, но съобразени с това ико-
номиката да продължи да работи.
Държавата трябва да компенсира
поне на 80 % затворените биз-
неси, подчерта Симеонов.ççççç

що е инструмент за натиск, неп-
равителственият сектор също е
инструмент за натиск. Трябва да
се използват всички инструмен-
ти за натиск, за да не се случва
това, до което стигнахме в Бъл-
гария, подчерта Бабикян.

Според тях изходът от криза-
та минава през формулата "всич-
ки срещу ГЕРБ".

Никой не може да бъде еди-
нична алтернатива на ГЕРБ, но
може да има няколко формации,
които да са алтернатива на ГЕРБ,
ще трябва да се преглътнат обиди
и жестоко обществено мнение,
но това трябва да се случи, по-
сочи Минеков. ççççç

На 19.11.2020 г.
Почина

Äîö. ä-ð ÌÈÍ×Î
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Дългогодишен председател
на РС на БСП-Лозенец
и зам.-председател на

Българския антифашистки съюз
С неговата кончина губим

един всеотдаен социалист, ан-
тифашист, общественик и дос-
тоен човек!

Дълбок поклон пред паметта
и делото му!

УС на БАС, Международна
фондация

"Георги Димитров"
и Другарите

от БСП-Лозенец
ЗЕМЯ се присъединява

към скръбтта във връзка
с кончитата

на нашия приятел,
автор и читател

Ñêðúáíà âåñò

От стр.1
Страната "поставя яйцата в ня-
колко кошници…", като разчита
при избора си единствено на на-
учни съображения, а не на идео-
логически и политически. Освен
с руснаците, Тел Авив води тър-
говски преговори и с други две
западни фармацевтични фирми.

Както изтъква генералният ди-
ректор на израелския медицинс-
ки център в Хадаса, проф. Зеев
Ротщайн -  "Напълно съм споко-
ен за решението си да не слу-
шам политически или търговски
разногласия. Ние сме неутрални.
Нямаме политически пристрастия.
Отнасяме се към ваксината като
към елемент от първостепенна не-
обходимост за нашите пациенти.".

Подобна е логиката и на офи-
циална Будапеща. Унгария води
преговори  за закупуване и на
"Спутник -5", което е в остро про-
тиворечие с фелдфебелските ука-
зания на Брюксел към държавите
- членки на ЕС. Никаква руска
ваксина! Чиновничетата от ЕС до-
ри заплашват с административни
мерки нарушителите на тази дъл-
боко хуманна заповед. Разбира
се, унгарските власти - за раз-
лика от нашите - въобще не кла-
тят шапка на бюрократите от
Брюксел, свикнали са с подобни
безпочвени заплахи и умеят да
ги пренебрегват.

Крайно време е и в София да
се появят администратори, пълни
с национално достойнство, сме-
лост и обективност, които да не
залагат  здравето и живота на
сънародниците си заради  поли-
тически и финансови интереси.
Време е!

Íå íè ëåêóâàéòå
ñ ïîëèòèêà
è ôèíàíñîâè
êîìáèíàöèè!(ДСБ, "Да, България", "Зелено

движение"), "Изправи се.БГ" на
Мая Манолова и партията на шо-
умена Слави Трифонов "Има та-
къв народ".

Идеята на "Отровното трио" е
след изработване на функцио-
ниращи механизми, които да поп-
речат на изкривяването на из-
борните резултати, те да бъдат
оповестени публично, за да мо-
же всеки български гражданин
да се информира или да се вклю-
чи в защита на свободните чес-
тни избори в България. Преди ден
в интервю за "Свободна Европа"
Хаджигенов обяви, че са готови
да влязат в политиката, ако то-
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"Ставам доброволец -
санитар в COVID отделе-
ние. Реших го още на
втория си ден в болница-
та. Тези хора имат нужда
от жива сила. Ще помагам
за колкото време е необ-
ходимо. Това е човещина и
вътрешна потребност",
обясни мотивите си да
стане доброволец предсе-
дателят на БСП Корнелия
Нинова в сутрешния блок
на БНТ.

Тя напомни и за реше-
нието на парламентарната
група на левицата, че след
гласуването на алтернатив-
ния бюджет на БСП в
Народното събрание,
33-мата депутати - социа-
листи, изявили желание
също да са доброволци, ще
се включат на първа линия
в подкрепа на преодолява-
нето на кризата.

В първото си телевизи-
онно интервю, след като
пребори COVID-19, Нинова
посочи, че
лично е видяла умората
у лекарите и
медицинските сестри.

В ефира на "Денят
започва с Георги Любенов"
по БНТ Корнелия Нинова
разказа и за доброволчес-
ката инициатива на БСП:
"Организирахме се в три
групи - депутати, които ще
влезем в болници с COVID
отделения, такива, които
ще отидат в районните
здравни инспекции, и
такива, които ще отидат в
социалните служби. Вклю-
чиха се и нашите младежи
от Младежкото обедине-
ние - над 50-60 досега".
Лидерът на българските
социалисти напомни и че
тримата депутати - лекари
от БСП вече са в болници-
те на първа линия - двама
в Свищов и един в Шумен.
Председателят на БСП
отново припомни, че
при първата вълна
през март и април БСП
е подкрепила
правителството

"Гласувахме заедно
Закона за извънредното
положение и всички
мерки, но не спираме да
критикуваме управлението
на кризата. Кризата я има.
Но управлението на криза-
та продължава да е хаос.

Íà Áúëãàðèÿ é òðÿáâàò òðè
ïëàíà - çäðàâåí, èêîíîìè÷åñêè
è ñîöèàëåí, çàÿâè ëèäåðêàòà
íà ñîöèàëèñòèòå

Изпуснаха кризата". Нино-
ва подчерта, че след това
управляващите са прехвър-
лили  вземането на реше-
нията от страх да не носят
отговорност, като това е
създало хаоса.

"Правят това, защото
мисленето им  е грешно.
Мисленето им е мандатно
и да използват кризата
така, че да се задържат до
края на мандата. Целта е
властта - как да използват
кризата, за да спечелят
следващите избори. Когато
си поставиш такава грешна
цел, няма как да успееш",
заяви лидерът на БСП.

Нинова посочи стъпки-
те, които би направила
БСП за ефективна борба с
кризата: "Първо, още през
юли бихме активирали
Националния план за
управление при пандемия
от грип. Той е създаден
през 2006 г., актуализиран
е през 2017 година. Изклю-
чителен, професионален,
подреден - с анализ във
всеки регион каква е
възрастовата структура на
населението, каква е
заболеваемостта, какви
болници има. Всичко това
можеше лятото да се
подготви.

Второ, процесът трябва
да се централизира при
вземането на решенията и
да се носи отговорност от
правителството, а не да се
създава този хаос. Трето:
още тогава, а не сега да се
подготвят болници само за
COVID, защото хората,
които имат хронични
заболявания, не могат да се
лекуват и COVID е влязъл
във всички болници и
заразява цялата система".
"Бихме осигурили
безплатни тестове.

Бихме приели държавна
наредба, която да регла-
ментира заплащането на
лекарите и медицинските
сестри. Трябва държавна
политика за доходите на
медиците, а не временни
решения, които разделиха
лекарите помежду им",
категорична бе председа-
телят на БСП.

Според нея е трябвало
през лятото да се намали
ДДС на лекарствата.
Нинова отново настоя, че
болниците не трябва да
бъдат търговски дружества.

Êîðíåëèÿ Íèíîâà:
Íåðàâåíñòâîòî è áåäíîñòòà ñà íàé-
ãîëåìèÿò ïðîáëåì ñëåä çäðàâíàòà êðèçà

Тя припомни и идеята си
да се направи електронно
здравно досие на всеки
човек - какви болести е
прекарал, какъв  е здрав-
ният му статус и какво
лечение е прилагано.

Относно действията и
думите на Борисов, лиде-
рът на БСП поясни, че той
не взима решения, а
прехвърля отговорността
от страх от предстоящите
избори и за изкарване на
мандата, като сбърканата
му цел води до грешни
решения и до щета за
хората: "Абсолютно неа-
декватно на реалността е
личното му поведение. В
тази криза народът стра-
да, хора умират по стълби-
те на болниците, ти да
качиш здравния министър
и шефа на най-голямата
спешна болница и да им
показваш пътища и манти-
нели. Този човек е неадек-
ватен на реалността".

Относно жалбата на
БСП до Конституционния
съд за включването на
карантинирани депутати за
осигуряването на кворума
в парламента, Корнелия
Нинова коментира: "Вече
има болни колеги, които
се включват онлайн в
Народното събрание. Дали
е противоконституционно,
ще каже Конституционният
съд. Ние обжалваме". Тя
посочи, че по-важно от
това как работи парламен-
тът, е какво работи.

Тя даде няколко конк-
ретни примера, които са
лицето на тази власт: "За
една седмица приеха да
се разреши застрояването
на Черноморието. Разре-
шиха на държавните
служители, участвали в
бордове, да получават
бонуси отгоре на това, с
което им увеличиха запла-
тите. Освободиха премие-
ра да харчи безразборно
извън бюджета и без
разрешение на Народното

събрание да харчи толко-
ва, колкото реши. Проме-
ниха Закона за личната
помощ, така че отнеха
асистентите на хората с
увреждания за събота,
неделя и празниците и
двойно увеличиха извън-
редния труд на работници-
те. Какво казват с тези си
действия ГЕРБ, Обединени
патриоти, "ВОЛЯ" и отцепи-
лите се от БСП? Първо,
кого защитават - олигарси-
те, групите, които застроя-
ват Черноморието, големи-
те интереси. Купуват си
държавни служители за
изборите, давайки им
допълнително възнаграж-
дения.
Узаконяват авторитар-
ната власт и разруша-
ват парламентаризма.

"В икономиката пак
хаотично раздават предиз-
борно пари без мисъл,
само там, където видят
съпротива от някое от
съсловията. Трябваше да
се анализират петте най-
важни сектора на иконо-
миката, които осигуряват
най-голяма част от БВП и
върху тях да се съсредото-
чи държавната грижа,
защото те ще я осигурят.
Предлагаме в бюджета да
има един държавен фонд,
подобен на плана "Юнкер"
-  да кандидатстват малки-
те и средните фирми и да
им се дава помощ от
държавен фонд за инвес-
тиции. А малките и средни-
те да получат и безвъзмез-
дно помощ между 5 и 10
хиляди лева", разясни част
от предложенията на БСП
Нинова.

Председателя на БСП
определи неравенството,
бедността и доходите като
най-голям проблем на
кризата след здравния.
Според нея там е трябвало
да се съсредоточат усилия-
та и да се решат трайно.

"Нашето предложение е
преизчисляване на всички
пенсии с нов коефициент.
Това означава, че ще се
повишат трайно пенсиите
на всички пенсионери.
При това нашето предло-
жение струва 800 млн., а
харчовете на правителст-
вото - 1,2 млрд. лева".

Нинова даде решение и
за втората най-уязвима
група  -  младите семейст-
ва с деца: "Нашето пред-
ложение е въвеждане на
семейно подоходно обла-
гане. Това означава, че
млади хора с деца, които
са се осигурявали, в
последните 12 месеца ще
плащат по-малко данък с

500 лева за дете. Това ще
облекчи тези семейства
дългосрочно".

Лидерът на социалисти-
те обясни и
предложението
плоският данък да
отпадне и да се въведе
прогресивен

"Тук искам да разсея
всички лъжи и манипула-
ции на ГЕРБ. От това,
което от БСП предлагаме,
много голяма част от
обществото ще плащат по-
малки данъци. Прогресив-
ният данък ще започне от
месечен доход от 3900 лева
нагоре. Това са 120 хиляди
души в страната. Тя добави,
че ГЕРБ лъжат и затова, че
БСП предлага промяна в
корпоративния данък: "Не е
вярно - този данък остава
10%". На въпрос на воде-
щия Георги Любенов дали
излизането на няколко
депутати е заплаха за БСП,
Корнелия Нинова отговори:
"Излизането на отцепници-
те от парламентарната ни
група е плюс за БСП, не
щета. Нинова подчерта, че
това е оздравителен
процес и изчистване на
задкулисието вътре в БСП.
Тя коментира и слуховете,
че БСП ще се разцепи:
"Досега са напуснали 20
човека в цялата страна и
са приети 2080 души нови
членове". "Истината, за
която четири години гово-
ря, лъсна.
Имаше група в БСП,
която искаше голяма
коалиция с ГЕРБ за
собствена облага,
не с грижа за хората.

По време на прекия
избор за председател
казах на нашите членове -
вие не избирате мен,
Жаблянов, Янков или
Добрев - избирате накъде
да върви БСП и държавата.
Дали продължаваме битка-
та с мафиотско-олигархич-
ния модел, или ставаме
част от него? Двама от
отцепилите се депутати
бяха кандидати за предсе-
дател. Цялата партия щеше
да бъде заведена на
колене при ГЕРБ. Благода-
ря на социалистите, че
проявиха разум", обясни
Нинова реалната ситуация
в левицата.

"Четири години БСП е
автентично последовател-
на в борбата с модела на
управление. Като опозиция
не се предадохме, не се
продадохме", заключи
участието си в БНТ Корне-
лия Нинова.ç
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Поправителен за гафовете
на ГЕРБ в земеделието, а не
план за възстановяване на сек-
тора. Това всъщност се крие
зад възстановителния план за
сектора, изработен от екипа на
земеделския министър Десис-
лава Танева. С близо 1 млрд.
лв., средства от Плана за възс-
тановяване и устойчивост на ЕС,
по който България ще получи об-
що 12 млрд. лв. от 2021 до 2026
г., Mинистерство на земеделие-
то ще се опита да поправи два
от най-големите си провали -
стоящото "на трупчета" дигитал-
ното земеделие и напояване на
нивите. В детайли, 102 млн. лв.
се залагат за цифрово земеде-
лие, а другите 848 млн. лв. за
възстановяване на напоителни-
те канали в страната, които са-
мо допреди години бяха наряза-
ни за скрап и разпродавани, ма-
кар че имаше много съмнения,
че наред с компрометираните
тръби, "горят" и здравите.

След прахосаните
пари за интернет
в селата - мераци
за "дигитално
земеделие"

"По-бурното развитие на
селскостопанския сектор е въз-
препятствано от ниската степен
на навлизане на съвременни
цифрови технологии за прециз-
но земеделие, неинформира-
ността на земеделските стопа-
ни по отношение на същността
и ползите от въвеждането им,
липсата на цифрови умения и
т. н.". Така започва частта за
земеделие на кабинета "Бори-
сов" в националния план за въз-
становяване на България. С нея
се заделят 102 млн. лв. за ре-
шаване на този проблем. Няма
обаче нито дума, че от 2007 г.
досега Брюксел непрекъснато-
то предлага на страната ни
средства за дигитализиране на
българското земеделие, но
властта нехае и не може да ги
усвои.

Последният голям скандал
гръмна през август тази годи-
на, когато стана ясно, че след
2 години неуспешни опити да
стартира усвояването на еврос-
редства по проекти за прокар-
ване на широколентов интер-
нет в селата, ведомството на
Десислава Танева се отказва от
цели 30 млн. евро, предвидени
за тази цел, и набързо ги прех-
върли за усвояване като помощ
към фермерите за щети от
COVID-19. За първи път на 24
януари 2020 г. земеделският ми-
нистър Десислава Танева нак-
ратко обясни ситуацията, а от
думите й лъсна чиновническата
немощ на управляващите: "Ние
я отворихме (мярката за интер-

нет - б. а.). Появи се проблемна
тема с неуточнени детайли, тъй ка-
то по дефолт изпълнител е Дър-
жавната агенция за електронно уп-
равление. Три месеца се изчист-
ват всички детайли. На практика
сме в готовност да обявим тази
мярка през февруари или март по
график", каза тя.

Така или иначе нито през фев-
руари, нито през март стартира
кандидатстването с проекти за ши-
роколентов интернет в селските
райони, а през август стана ясно,
че чиновническите неразбории
между Mинистерството на земе-
делието и въпросната държавна
агенция изцяло зачеркнаха 30 млн.
евро за широколентов интернет в
селските райони.

Сега в плана на правителст-
вото се обяснява, че в краткото
време до края на 2023 г. средст-
вата ще се разходват за "цифро-
визация на земеделските стопан-
ства чрез предоставяне на вауче-
ри за внедряване на системи за
прецизно земеделие и на умни уш-
ни марки, както и изграждане на
мрежа за комуникация от сензо-
ри и модул за управление на дан-
ните, която ще даде възможност
българският земеделски произво-
дител да има достъп до най-важ-
ната информация, касаеща раз-
витието на посевите с оглед оп-
тималното планиране на агротех-
ническите мероприятия и взема-
не на управленски решения".

На хартия звучи добре, но как
земеделският стопанин ще полз-
ва ваучери, чрез които да полу-
чи средства за дигитални реше-
ния в своето стопанство, когато
го няма основното - широколен-
товия интернет? Фактът, че този
проблем е реален, лъсва от Стра-
тегията за цифровизация на зе-
меделието и селските райони на
Република България, изработена
през 2019 г. Там, черно на бяло,
пише - "в средните и малките гра-
дове, както и в отдалечените и
слабонаселени селски райони,
няма достъп до бърз интернет. По-
ради това, че земеделието се раз-
вива отдалечено от градските цен-
трове, е необходимо да се изг-
радят още станции, които да поз-
волят увеличаване качеството на
сигнала с цел използването на
Real Time Kinematic (RTK) сигнал,
който да позволи ефективна об-
работка на земеделските парце-
ли с висока точност. Необходи-
мо е създаването на силен сиг-
нал в малките населени места,
защото именно в тях се развива
земеделският отрасъл".

Идеята за "умни ушни марки"
безспорно е работеща и е на път
веднъж завинаги да зачеркне
проблема с източването на ев-
росубсидии чрез виртуални жи-
вотни. Ушната марка е уникал-
ният номер на всяко едно жи-
вотно, което се отглежда във фер-

Ñèìåîí Êàðàêîëåâ, ïðåäñåäàòåë íà
Íàöèîíàëíàòà îâöåâúäíà è êîçåâúäíà
àñîöèàöèÿ, àëàðìèðà, ÷å ãîäèøíî 20 ìëí.
ëâ. ñå èçòî÷âàò ñ âèðòóàëíè æèâîòíè
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мите в страната. Той се поставя
на пластмасова пластина на ухо-
то. Същият номер фигурира и в
националната ветеринарна сис-
тема ВетИс и така се следи
здравното състояние на живот-
ните, а фермерите получават и
субсидии.

Преди началото на есента на
Симеон Караколев, председател
на Националната овцевъдна и
козевъдна асоциация, алармира,
че годишно 20 млн. лв. се из-
точват с виртуални животни.
"Масова практика е при клане
на животни ветеринарите да не
се викат, а стопаните да приби-
рат ушните марки. Така те за-
почват да получават субсидии
за несъществуващи животни, ко-
ито вече са отишли за месо",
уточни Караколев. Отделно чрез
имагинерните животни се усво-
яват европари за поддържане на
пасища в страната.

Липсата на качествен интер-
нет в селата обаче е на път да
пресече в зародиш идеята за
"умните" ушни марки. Защото
при тях на ухото на животните
се инсталират чипове, които
предават сигнал, а проверки мо-
гат да се правят много лесно,
обикновено с дронове. Когато
стадото е на паша на полето,
дрон на ветеринарните власти
прелита над тях и регистрира
номерата, които излъчват чипо-
вете с предаватели. Така ведна-
га могат да се засекат надписа-
ните животни в стадото. Но, та-
ка или иначе преди да тръгваме
към умните дигитални решения,
по-логично е властта да насочи
усилия към осигуряване на ин-
тернет връзка.

И чиновническата
система ще
е под въпрос

Любопитен детайл е, че част
от средствата за дигитално зе-
меделие в правителствения план
ще се насочат и за създаване
на платформа, която трябва да
осигури единен поток на данни-
те от и към администрацията и
земеделските стопани и "избяг-
ване на ръчното прехвърляне на
информация и поддръжка на из-
лишни формати на документи".
Уточнява се, че системата ще
съдържа модули за употребата
на препарати за растителна за-
щита и торове чрез дигитализа-
ция на дневниците за тяхната
употреба, вписване и просле-
дяване на вноса, производство-

то, търговията и съхранението
на ветеринарномедицински про-
дукти и медикаментозни фура-
жи, както и тяхното приложе-
ние върху животните. И още,
проследяване "от фермата до
трапезата" - от първичното про-
изводство до крайното потреб-
ление чрез уникален идентифи-
кационен код с цел информира-
ност на потребителите и стиму-
лиране производството на ка-
чествена и достъпна храна. А та-
ка според идеята ще се измер-
ват загубите и разхищението на
храни, позволявайки анализ,
оценка и мониторинг на ситуа-
цията с хранителните отпадъци
в страната и проследяване в ре-
ално време генерираните отпа-
дъци по цялата хранителна ве-
рига.

Всичко това звучи добре на
хартия, но няма как да прора-
боти без качествен интернет. Ос-
вен това, без да го пишат ди-
ректно, чиновниците реално за-
лагат пари за стартиране в Бъл-
гария изисквана от ЕС платфор-
ма за контрол ,  за която
EURACTIV България вече писа.
Става въпрос за платформата
FaST, чиято визия е да стане во-
дещата световна платформа, ко-
ято генерира и използва пов-
торно данни и решения за ус-
тойчиво и конкурентно земеде-
лие на базата на космически
снимки чрез системата "Копер-
ник" и частни данни. Брюксел
предвижда използването на FaST
да е абсолютно безплатно. Плат-
формата пилотно се ползва от
началото на 2020 г. в четири
региона на ЕС - Кастилия и Ле-
он и в Андалусия в Испания, Пи-
емонт в Италия и в Естония. За
момента употребата й е добро-
волно. Така или иначе ЕС при-
зовава страните - членки за бър-
зо включване към системата.

Голяма питанка
за големите пари

Уравнение с хиляда и едно не-
известни. Така изглежда планът за
възстановяване на напоителните
системи в земеделието, за което
се заделят по-голямата част от
споменатите 1 млрд. лв - цели
848 млн. лв. "Процентът на из-
ползваемост на съществуващите
напоителни системи през послед-
ното десетилетие е изключител-
но нисък, варирайки в диапазона
от 4% до 8%. Тази статистика е
показателна за неефективното из-
ползване на водния ресурс в сек-
тор земеделие, което е същест-
вена пречка пред интензивното
развитие на отрасъла и пред ус-
тойчивото управление на водите
в този отрасъл", пише в плана на
правителството.

Скромно се уточнява, че се
предвижда реконструкция, възс-
тановяване, модернизация на на-
поителни канали, напоителни по-
лета, деривации. И още на пом-
пени станции, напорни тръбопро-
води, изравнители, водохващания,
язовири и обекти за отводнява-
не. Поставя се и цел реализация-
та на проекта да доведе до зна-
чително намаляване на загубите
на вода при едновременно нарас-
тване на поливните площи. Липс-
ва обаче каквато и да било раз-
бивка, колко проекта се планира
да се изпълнят с тези над 800
млн. лв. Дали, тези проекти ще
се изпълняват само от държав-
ната фирма "Напоителни систе-
ми", или ще се предоставят за
частна инициатива на фермери?

Проверка на EURACTIV Бъл-
гария показа, че в момента "На-
поителни системи" ЕАД отговаря
за 236 напоителни системи и го-
лям брой напоителни полета, ко-
ито обхващат общо 7406 хил.
дка. Те се обслужват основно от
168 комплексни напоителни язо-
вири с общ завирен обем 3.1
млрд. кубически метра, и редица
други напоителни съоръжения.

Освен липсата на каквато и
да било прозрачност, с тази мяр-
ка ГЕРБ реално ще поправя га-
фове от първия си мандат, кога-
то масово напоителни съоръже-
ния из страната бяха нарязани
за скрап и продадени през сто-
ковите борси в страната. Имаше
сигнали и редица телевизионни
репортажи, твърдящи, че се ре-
жат и здрави канали, но така или
иначе те никога не бяха доказа-
ни, а в последствие бяха и заб-
равени.

Тепърва предстои да видим
как ще се разходват новите ев-
росредства. Стартът, белязан от
липсата на прозрачност, не е
обещаващ.

Драгомир НИКОЛОВ,
EURACTIV BULGARIA



ÇÅÌÅÄÅËÈÅ 23.11.2020 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß5

111 850 åâðî çà äåêàð íèâà â
Ëþêñåìáóðã, ó íàñ - 1053 ëâ.

Цената на земята в
Европа  e най-висока в
Люксембург - 118 500
евро/ха. След нея се
нарежда Нидерландия със
средна цена 63 000 евро/
ха, следвани от Германия,
Франция, Белгия, Дания.
С най-ниски цени в ЕС са
парцелите земя в Швеция
- 12 000-15 000 евро/ха.
Това показва проучване
на Кирил Боянов, предсе-
дател на Областния съюз
на земеделските коопера-
ции в Силистра.  Оказва
се, че от бившите социа-
листически страни Бълга-
рия е с най-ниска цена на
земята.

По данни на официал-
ната статистика през 2019
г. средната цена на декар
земеделска земя у нас е
1053 лв. Черноземът в
Добруджа се търгува на
двойно по-високи цени -
2041 лв./дка, като не
липсват сделки дори на
2500-2600 лв./дка. Само
за 5 години земята в
Добруджа е скочила с

около 1000 лв. за декар.
Високата цена на чернозе-
ма е пряко свързана с
високите ренти, които
получават собствениците
на земя. До 2019 г. в
Добричка област се изпла-
щаха от 100 до 120-130
лв./дка. Въпреки високата
цена на земята в Европа,
средният размер на рента-
та в старите членки на ЕС
е от 20 до 30 евро на
декар. Най-много получа-
ват собствениците на земя
в Гърция - до 40 евро/дка,
посочва в труда си Кирил
Боянов.

В преобладаващата
част от страните на ЕС
собствениците сами обра-
ботват над 75% от земите
си. Изключение правят
страни като Франция,
Белгия и Германия, в
които процентът е около
50. Останалата част от
поземления фонд е под
аренда.

Във всички европейски
страни преобладават
семейни ферми, активно

Îò áèâøèòå ñîöèàëèñòè÷åñêè
ñòðàíè Áúëãàðèÿ å ñ íàé-íèñêà
öåíà íà çåìÿòà

Цяла есен администрацията в
Mинистерството на земеделието
сякаш се е заразила от трети не-
известен вирус - на "оглушител-
ната глухота", след като не реаги-
ра по никакъв начин на проблема
с блокираната реализация на ре-
колтите - първо от пипер и ябъл-
ки, а от няколко седмици и на
картофи, които залежават в скла-
довете заради липса потребление.
За разлика от пролетта, когато аг-
роведомството обещаваше с пъл-
ни шепи защита от дъмпинговия
внос за българското производст-
во, след провала с търговските ве-
риги и фермерските щандове днес
администрацията очевидно си е
"седнала на ушите", като е оста-
вила бизнеса да се спасява сам.
Някои от земеделците се спасиха
и техният вик за помощ не потъна
в оглушителното мълчание като
производителите на пипер напри-
мер, които успяха да продадат про-
дукцията си на хладилните бази,
замразявайки стоката.

Това обаче не може да се слу-
чи с картофите, тъй като страната
ни не разполага с подобни скла-
дове. А търговците изобщо не тър-
сят българската стока, защото гър-
ци, холандци, поляци и всички ос-
танали фермери в ЕС получиха
достойна подкрепа, в резултат на
което изкупните цени в тези дър-
жави паднаха до 6 евроцента за
килограм. Ситуация, която при род-

ÑÎVID íå å ïðè÷èíà çà ãëóõîòàòà îêîëî ïðîáëåìà
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ното подпомагане е напълно не-
постижими като себестойност за
нашите картофопроизводители. "Не
ни разбирайте погрешно - вече от-
давна не очакваме достойно под-
помагане, защото гласът ни е като
в пустиня", посочи пред Синор.бг
Тодор Джиков, председател на На-
ционалната асоциация на карто-
фопроизводителите в България.
Единственото, за което бизнесът
обаче настоява, е да получат "зе-
лени коридори" за пласмент на про-
дукцията си тази есен, тъй като до
миналата година целият бранш ус-
пяваше да продаде продукцията си
на хотелския и ресторантьорския
бранш. А този пазар, както знаем,
остана затворен заради COVID
карантината и сринатия туризъм.

"В страната ни има редица со-
циални домове, административни
институции, болници, затвори и
други учреждения, при чиито дос-
тавки на храни българските карто-
фи, ябълки и други плодове и зе-

ленчуци спокойно биха могли да
се изкупуват тази година с пре-
димство", смята председателят на
асоциацията. Самият той е оста-
нал изключително изненадан от
факта, че в затвор в Северна Бъл-
гария картофите в момента се дос-
тавят за кухнята по 1,20 лева за
килограм, докато в същото време
складовете на производителите в
Самоковско са пълни със стока,
която фермерите са готови да про-
дадат на 22-25 стотинки за килог-
рам, но никой не я търси. "Защи-
тата на родните земеделци може
да стане бързо и ефективно само
с едно постановление на Минис-
терския съвет, което да задължи
общини и други държавни органи-
зации, които се издържат от на-
шите данъци, при обществените си
поръчки с предимство да изкупу-
ват български зеленчуци", обясни
Джиков. Мотивът за това е ясен и
произтича от срива в потреблени-
ето заради пандемията, но очевид-

подпомагани от държава-
та, която контролира и
регулира поземлените и
арендните пазари с оглед
уедряване на земеделски-
те стопанства.  В Нидер-
ландия намесата на
държавата в арендните
отношения е много силна.
Изискването към бъдещи-
те арендатори и наемате-
ли са големи: да притежа-
ват минимум средно
специално или висше
аграрно образование и
добър практически опит. В
страната функционират 6
бюра, които се занимават
с управлението на аренд-
ните отношения.

В Дания арендата се
насърчава от държавата и
арендуването заема над
20% от обработваемата

земя, а размерът на
рентата е в зависимост от
реализационната цена на
зърното. В Белгия кралят
назначава специална
комисия, която определя
размера на рентата и в
тази комисия влизат
трима представители от
арендаторите, от собстве-
ниците на земя и от
Министерството на земе-
делието.

Продължителността на
договорите в европейските
страни е различна, но
тенденцията е за по-дългос-
рочна аренда. В Унгария
например договорите са за
3 години, в Словакия - за 5,
докато в Холандия, Дания,
Франция е от 9 до 15
години, пише Галина Недко-
ва от Агри.БГ.  ç

За една година цени-
те на селскостопанската
продукция са нагоре с
4,2%. В растениевъдство-
то това увеличение е
4,9%, докато в животно-
въдството почти няма
промяна - едва с 0,1%.
Това сочат данни на На-
ционалния статистически
институт (НСИ) за трето-
то тримесечие на 2020 г.
Спрямо 2019 г. най-висо-
ко е скочила цената на
маслодайния слънчоглед
(13,1%). След него се на-
реждат бялото главесто
зеле (9,8%), виненото
грозде (9,2%), царевица-
та за зърно (5,8%), мека
пшеница (5,7%).

На другия край на кла-
сацията със срив в цени-
те за една година са ла-
вандулата (-29,4%), карто-
фите (-12,5%), крастави-
ците (-8,0%), доматите (-
1,5%), ечемикът (-1,0%).

През третото тримесе-
чие на 2020 г. цените на
живите животни остават
без промяна спрямо 2019
г. По-евтино се търгуват
свинете (-0,3%), козите
(-3,4%) и бройлерите
(-0,8%). За сметка на то-
ва обаче поскъпват ед-
рият рогат добитък (2,7%)
и овцете (4,6%).

Цените на продуктите
от животновъдството съ-
що се запазват почти без
промяна. Тук фактор е
непроменената цена на
кравето мляко и по-евти-
ните кокоши яйца за кон-
сумация (-2,3%) спрямо
2019 г. Донякъде те се
компенсират от увеличе-
ние в цените на овчето
мляко (4,1%) и козето
мляко (3,5%).

През третото тримесе-
чие на 2020 г. спрямо
2019 г. поскъпват и някои
продукти и услуги за те-
кущо потребление в сел-
ското стопанство. По-ви-
соки са цените на посев-
ния и посадъчния мате-
риал (5,5%), ветеринар-
номедицинските продук-
ти (3,4%) и фуражите
(2,2%).

За сметка на това оба-
че се отчита спад в цени-
те на електроенергията и
горивата (-15,3%), мине-
ралните торове  (-5,3%) и
продуктите за растителна
защита (-0,9%).ç

Öåíàòà íà
ñëúí÷îãëåäà
÷óïè ðåêîðäè
çà ãîäèíà

но "оглушителната глухота" е обх-
ванала всички етажи на властта.

"Ето и сега чуваме за разкри-
ване на социални кухни в редица
общини, но нито една от тях не е
потърсила наши колеги за достав-
ката на картофи", обясни още Джи-
ков. И добави, че по търговските
канали, които печелят общестев-
ните поръчки за доставки на дър-
жавните ведомства, масово про-
дължават да се изкупуват картофи
от цяла Европа по 6 евроцента,
които с фалшиви фактури се пред-
ставят сякаш са изкупени от бъл-
гарски производители. Ако конт-
ролните органи съвместо с данъч-
ните си вършеха работата, досега
щяха да хванат хиляди тонове кар-
тофи, които не са български, по-
сочи още Джиков. И риторично по-
пита дали европейските админис-
трации биха действали по същия
начин спрямо своите фермери. За-
щото само преди ден по инфор-
мационните канали изтече инфор-
мация, че до март 2021 г. инспек-
торите в съседна Гърция задължа-
ват търговските вериги да не по-
вишават цените на основните сто-
ки, за да защитят потребителите.
Но по въпроса с антикризисните
мерки на родната администрация
очевидно, че и ние трябва "оглу-
шително да замълчим", за да не
нарушаваме предизборното спо-
койствие, пише  Екатерина Стои-
лова от Синор.БГ. ç
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Ïîëîæåíèåòî å ñåðèîçíî è îïàñíî,
íî ñúñ ñòðàõ íå ñòàâà

Ïîëèòèêàòà â ìîìåíòà òðÿáâà äà å çäðàâåòî íà íàöèÿòà,
ñìÿòà ñîöèàëèñòúò, êîéòî å äîáðîâîëåö â áîëíèöàòà â Øóìåí

Сериозното положение в
болницата в Шумен, която е
едно от най-натоварените лечеб-
ни заведения в момента, комен-
тира депутатът от БСП д-р
Десислав Тасков  в ефира на
БТВ. Той дава дежурства в
ковид отделението там от нача-
лото на седмицата, след като
се отзова на призива за помощ
на диспансера, останал без
лекари.

В момента има 43-ма пациенти
с ковид в специализирания
сектор на Шуменската болница,
уточни д-р Тасков и коментира:
"Ние сме в тежко отделение,
където естеството на работа е
най-сериозно в момента. Много
добре знаем какъв е рискът,

Ä-ð Äåñèñëàâ
Òàñêîâ

заедно с колегите му проф.
Георги Михайлов и д-р Илиян
Тимчев от БСП вече цяла седми-
ца са извън парламента и пре-
доставят доброволния си труд в
болниците в Шумен и Свищов.
Невъзможността да присъства
на заседанията в парламента
социалистът коментира така:
"Получих специално разрешение
от министъра на здравеопазва-
нето след разговор с лидера на
партията ни г-жа Корнелия
Нинова и имам официалното
разрешение да работя тук в
момента".

Д-р Тасков описа ситуацията в
отделението: "Положението е
сериозно, опасно е, много по-
различно от това, в което сме

свикнали да работим като стаци-
онар, но със страх не става". По
думите му основният проблем е
непредвидимостта на вируса.
"Поведението при тези пациенти
е много по-различно, защото не
знаеш кога ще се влоши и ведна-
га трябва да има реакция". Той
описа най-тежките моменти на
заразените като "буквално борба
за въздух."

"Когато влезеш в ковид сек-
тор и видиш какво е положение-
то, се радваш на всяка ръка,
която е готова да помогне, без
значение откъде идва тя. За
политика в случая не може да
става въпрос, политиката е
здравето на нацията", сподели
още лекарят-депутат от БСП.

Ковид кризата извади на
преден план редица поро-
ци на държавното управле-
ние и най-вече в здравната
система. Още в самото на-
чало на кризата през март
т.г. управляващите показа-
ха, че не могат да вземат
категорични и навременни
управленски решения, лип-
сва им задълбочен анализ
и най-вече адекватни мер-
ки, с които да смекчат ефек-
тите от вируса както върху
здравето на хората, така и
върху социално-икономи-
ческите последици от пан-
демията. Така на практика
вместо да управляват про-
цеса, те вървяха след него
като статисти, броейки за-
разени, починали и оздра-
вели. Първо затвориха
всичко, въведоха задължи-
телно ходене с маски, пос-
ле отмениха маските, след
седмица пак ги въведоха и
след 12 часа пак ги отме-
ниха. Цялата борба с бо-
лестта се превърна в бор-

Нередовно е засе-
данието на Областния
съвет на БСП в Плов-
див, свикано от Георги
Гергов, а решенията му
и новоизбраният об-
ластен председател
Атанас Петков са неле-
гитимни. Това е заклю-
чението на Общопар-
тийната контролна ко-
мисия (ОПКК) на БСП,
която разгледа случая
заради подадени ня-
колко жалби за сери-
озни нарушения при
провеждането му. В тях
са посочени следните
мотиви: присъственият
списък е непълен, има

Âÿðà Åìèëîâà: Äúðæàâàòà è çäðàâíàòà ñèñòåìà ñà â êîëàïñ
ба дали да сме с маски или
без маски. А хората боле-
дуваха, умираха, оставаха
без работа, без средства за
лекарства, без достъп до
болниците поради липсата
на междуградски транспорт.
Без достъп до лекарства,
поради липса на аптека. Са-
ми срещу държавата и бо-
лестта.

Цяло лято вместо да се
подготвят за предстоящата
нова вълна от заразени,
както редица европейски
държави, управляващите ни
заблуждаваха, че всичко е
отминало. А болниците про-
дължаваха да се пълнят със
заразени, лекарите да бо-
ледуват и лекуват едновре-
менно. Така новата вълна ни
завари с лавинообразен
скок на заразените, но без
лекари и медицински сест-
ри. Пазарният принцип в
образованието и здравео-
пазването ни лиши от ле-
кари и медицински сестри,
както и от адекватна здрав-

на система. Сега всичко е
концентрирано в София и
още 2-3 големи града. С все-
ки изминал ден заболелите
стават все повече, а лип-
сата на адекватна държав-
на намеса налага сами да
се организираме. За това
сега е по-необходимо от
всякога всички, които имат
възможност да се включат
в борбата срещу вируса -
дали това ще бъде с рабо-
та в лечебните заведения,

работа на първа линия за
доставяне на храна и ле-
карства за карантинирани-
те по домовете или с даря-
ване на кръвна плазма, все-
ки трябва да е съпричас-
тен към случващото се.

Действащият модел на
управление доведе до пъл-
ната комерсиализация на
здравеопазването и соци-
алните услуги с всички не-
гативни последствия за па-
циентите.

БСП твърдо стои зад
виждането, че здравето не
е стока, а човешко благо и
неотменимо човешко пра-
во, за това ние предлага-
ме в алтернативния държа-
вен бюджет намаляване на
ДДС върху лекарствата на
9%, предложение, което
днес беше отхвърлено от-
ново, професията медицин-
ска сестра да стане защи-
тена, да се увеличат пари-
те за специализации на ле-
карите и да се премахне
търговския статут на бол-
ниците.

В този тежък момент
взаимопомощта и добро-
волчеството са едни от
стъпките за излизане от
кризата. За това и народ-
ните представители от ле-
вицата, общинските съвет-
ници от БСП в страната и
граждани са готови да зас-
танат на първа линия. За-
щото сега е по-необходимо
от всякога да сме близо до
хората.

приели сме го, решили сме го
сами, това е въпрос на личен
избор".

Лекарят-депутат от левицата

Êîíòðîëíàòà êîìèñèÿ íà ÁÑÏ îáÿâè ñâèêàíèÿ îò Ãåîðãè
Ãåðãîâ îáëàñòåí ñúâåò â Ïëîâäèâ çà íåëåãèòèìåí

фалшифицирани подпи-
си, липсва необходими-
ят кворум.

В присъствения спи-
сък на Пловдивския
партиен форум на 11
ноември са фигурира-
ли 75 партийци, но не
са вписани двама чле-
нове на ОблС с право
на присъствие е уста-
новила ОПКК.

Протоколът от засе-
данието показва, че са
присъствали 39 члено-
ве, от тях четирима он-
лайн, е констатирала
комисията. Участието
"онлайн" е било с обаж-
дане по телефона, спо-

ластния съвет на БСП
в Пловдив след уточ-
няване състава и чис-
леността му, съгласно
Устава на партията. Ко-
мисията предлага да
бъде извършена пълна
проверка за организа-
ционното състояние на
общинските и районни
организации в област
и град Пловдив.

Комисията разгледа
и случая във Варна,
при който пострада
председателят на БСП
в Долни Чифлик. ОПКК
остро осъжда акта на
насилие от депутата от
левицата Иван Д. Ива-

нов срещу Валентин
Вълчев - председател
на ОбС на БСП в Дол-
ни Чифлик, и предлага
на НС на БСП той да
бъде изключен от пар-
тията.

Върху председателя
на структурата във
Варненската община
Долни Чифлик повече
от година е оказван на-
тиск от народния пред-
ставител Иван Д. Ива-
нов и от областния
председател Цонко Цо-
нев, според свидетели
и самия Валентин Въл-
чев. Върху него е на-
несен побой на 20 ок-

томври във Варна, ко-
гато е брутално пребит
от трима мъже, дове-
дени лично от Иван Ди-
мов Иванов, който при-
съствал на насилието
като поръчител.

Градският съвет на
БСП - Варна излезе с
позиция, където се по-
сочват и други случаи,
в които Иван Д. Ива-
нов е отправял запла-
хи. Доверието от Ива-
нов бе снето от Градс-
ката организация във
Варна веднага след по-
сегателството върху
Валентин Вълчев.

По случая има об-
разувано досъдебно
производство, което
поради участието на
народен представител
е изпратено по компе-
тентност от Варненска-
та до Софийската град-
ска прокуратура.

ОПКК препоръчва на Националния съвет да изключи от партията депутата Иван Иванов от Варна

ред присъствали там
социалисти, чиито по-
казания са потвърдени
от проверката на
ОПКК.

Констатирано е, че
организаторите не са
се съобразили с реше-
нието на Изпълнител-
ното бюро на НС на
БСП за отлагане на за-
седанията на областни-
те съвети на БСП в със-
тав над 30 членове,
прието на 10 ноември
във връзка с епидемич-
ните мерки.

Комисията е препо-
ръчала да се свика но-
во заседание на Об-
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Íàöèÿòà å â ñòðåñ. Òðÿáâà
íè ïîâå÷å ñïîêîéñòâèå!

Íå áèâà ñàìîëå÷åíèå, ìàñîâîòî òåñòâàíå å ïðàâèëíèÿò ïúò,
ñìÿòà ìåäèêúò è íàðîäåí ïðåäñòàâèòåë îò ëåâèöàòà

"Ние виждаме на терен стреса
в нацията. Хора, които не се
нуждаят от болнично лечение,
настояват да бъдат приети в
болнично заведение. Най-накрая
трябва да се разбере, че това не
е особено опасна инфекция.
Смъртността й е - те го публику-
ваха вече големите специалисти
в света, не българските оратори,
които говореха, че смъртността е
застрашително висока - тя е 3 на
1000". Лечението на това инфек-
циозно заболяване не се разли-
чава съществено от лечението на
всички други респираторни
инфекции, каза пред БНР лекарят
проф. Георги Михайлов, депутат
от БСП, който отиде да лекува
пациенти с Covid в болницата в
Свищов. Според него е наложи-
телно държавата да предприеме
разяснителна кампания.

 "Трябва да има кампания,
която да достигне до съзнанието
на всеки български гражданин.
Да се разбере, че това не е

Ïðîô. Ãåîðãè
Ìèõàéëîâ:

рим за кардиналните проблеми,
които са известни на системата,
сега е време за оперативни
решения, изтъкна той.

Картината в болницата в
Свищов продължава да бъде
сериозна. Става дума за застаря-
ващ личен състав, за материална
база със скромни възможности.
Няма възможности за дихателна
реанимация. Основните проблеми
са свързани с кадровия състав -
хора в пенсионна възраст и
придружаващи заболявания,
което създава у тях тревожност.
Извън Covid отделението работи
само това за диализа - така
описа ситуацията в Свищов
Георги Михайлов.

В момента в лечебното заве-
дение има настанени около 40
души. Ситуацията е динамична,
всеки ден се изписват много
оздравяващи и се приемат много
хора. Лекари от други градове са
готови да се присъединят към
екипа, разказа депутатът лекар.

Той обаче е на мнение, че "с
доброволчески акции няма да се
структурират проблемите в здра-
веопазването".

Covid болниците са вариант за
предпазване на цялата система
от заразяване, смята Георги
Михайлов. Той цитира статистики
от САЩ, където основните причи-
ни за смъртност си остават
социално значимите заболявания.

"Чудото" в Мадрид и Словакия
се дължи на масово тестване,
отбеляза още Георги Михайлов.
Той припомни, че в Дания вчера
бе разкрит център за масово
тестване с капацитет 8 хиляди
проби на час и посочи, че Бълга-
рия е на едно от последните
места по тестване на население-
то. Михайлов добави, че е "извън
всякакъв професионализъм" в
общественото пространство да се
подхвърлят твърдения, че от
масовото тестване няма смисъл,
защото давало само моментна
снимка.

Тезата на БСП, че сегаш-
ните управляващите се ин-
тересуват само от това да
"додрапат" до изборите през
месец март-април и да се
измъкват от кашата, която
са забъркали, потвърди в
ефира на радио "Фокус" на-
родният представител от
парламентарната група на
"БСП за България" проф. Ру-
мен Гечев. "Но ще им бъде
много трудно", предупреди
той и посочи, че за голямо
съжаление кашата започна
да дава десетки жертви, бъл-
гарски граждани.

"Цялата им работа в пос-
ледните десет години, цялос-
тната им политика е такава,
че българите започнаха да
умират по стълбите на бол-
ниците с кислородни апара-
ти. Това е лицето на управ-
ляващите от ГЕРБ и техните
поддръжници", заяви той в
ефира на радио "Фокус".

Професорът обясни, че
предлаганите от БСП про-
мени в данъчната и социал-
ната сфера е европейски

Само за няколко часа над 50
млади социалисти от цялата стра-
на пожелаха да участват в акция-
та на Парламентарната група на
"БСП за България" в битката с ко-
ронавируса. Набирането на добро-
волци продължава.

Провокирани от акция на на-
родните представители на БСП да
застанат на първа линия в бор-

особено опасна инфекция, че
спокойно огромният брой от
пациентите могат да се лекуват в
домашни условия. Че не бива да
се самолекуват, както се случва,
че не могат хората да се "помпат"
с кортикостероиди и с хепарин",
подчерта проф. Михайлов в
предаването "Преди всички".

Драматизирането на ситуация-
та не е полезно в момента,
категоричен е проф. Георги
Михайлов. Не е момент да гово-

Ïðîô. Ðóìåí Ãå÷åâ: Ïðîãðåñèâíî äàíú÷íî îáëàãàíå
ùå îñèãóðè ñîëèäàðíîñò â îáùåñòâîòî

подход на управление. "Ние
искаме да се промени фи-
лософията на формирането
на бюджетните приходи и
разходи. Няма нито една
развита страна в света, къ-
дето да има нисък плосък
данък. В България не само,
че е плосък, той е и рекор-
дно нисък. При това поло-
жение се стимулира соци-
алната поляризация и тегле-
нето на нови заеми. В про-
ектобюджета за 2021 годи-
на управляващите са посо-
чили, че ни водят към 40
млрд. лева дълг - те удвоя-
ват дълга ни за десет годи-
ни управление."

По този повод проф. Ге-
чев зададе въпроса "Какво
прави България оттук ната-
тък?" и отново заяви, че от
БСП предлагат промяна на
данъчната система.

Средната класа няма да
плаща по-висок данък, ако
това предложение влезе в
сила, е идеята на БСП, раз-
вита от професора: "Тъй ка-
то има висока концентрация

на богатството в България,
ние искаме не да накажем
богатите, но не може общес-
твото да осигурява образо-
вание, здравеопазване, ин-
фраструктура и накрая то-
зи, който печели милиони на
месец, да плаща същия да-
нък като този, който полу-
чава минимална работна
заплата". Той допълни, че
трябва да има солидарност
в обществото, което ще се
осигури с прогресивно да-
нъчно облагане.

Въпросът за понижаване-
то на данъка на виното и
ракията, но отказа за по-ни-
сък ДДС на лекарствата де-
путатът от БСП коментира
така: "Управляващите проя-
виха изключителна наглост.
Това противоречи на здра-
вия разум. Какво е това уп-
равление, което ще намали
ДДС на алкохола, а ще ос-
тави 20% на лекарствата на
народа си, на децата си, и
особено сега при пандеми-
ята, в която се намираме".
Той уточни, и че намалява-

нето на ДДС от 20% на 9%,
автоматично ще доведе до
намаление на цените на ме-
дикаментите.

Като заместник-предсе-
дател на бюджетната коми-
сия в парламента проф. Ге-
чев отправи критики към уп-
равляващите, че са "прету-
пали" за два часа и полови-
на неща, които се коменти-
рат със седмици: "БСП нап-
рави десетки предложения,
нито едно от които не беше
прието. Тях не ги интересу-
ват европейски практики, не
ги интересуват аргументи, те
така са си решили да за-
вършат последните три ме-
сеца от управлението си".

Ситуацията с детските
надбавки БСП е коментира-
ла винаги с готови предло-

жения, които проф. Гечев на-
помни: "Управляващите ра-
зиграват цялото българско
общество. Аз не знам какво
последно ще предложи ГЕРБ.
Те предложиха една скала,
а после се отказаха от нея.
Ние предлагаме стимулира-
нето на децата в семейство-
то да бъде 6500лв. за всяко
второ и трето дете, във вся-
ко българско семейство, ко-
ето работи", обясни социа-
листът.

Той даде още примери за
облекчения като безплатни
лекарства за децата до
14-годишна възраст, както и
осигуряване на достатъчно
медицински сестри не само
за болниците и поликлини-
ките, но за медицински ли-
ца и в училищата.

Властта намали ДДС на алкохола, а остави 20% на лекарствата
на народа си. Политиката на ГЕРБ е такава, че българите започнаха
да умират по стълбите на болниците

Ìëàäè ñîöèàëèñòè ñå âêëþ÷âàò êàòî äîáðîâîëöè â áèòêàòà ñðåùó COVID-19
бата с коронавируса, младите со-
циалисти също решиха да се
включат по места. Доброволците
ще бъдат разделени на региона-
лен принцип и ще бъдат коорди-
нирани от народните представи-
тели в съответната област. Пър-
вата група от желаещи ще извър-
шва своята доброволческа дей-
ност в общински болници и ко-

вид отделения. Втората група ще
помага в Районните здравни инс-
пекции, а третата в общински со-
циални заведения.

Младежкото обединение в БСП
продължава да набира добровол-
ци, затова те призовават всеки же-
лаещ, който иска да се включи в
доброволческата акция, да се свър-
же с тях като им изпрати съобще-

ние на страницата им във Facebook
- https://www.facebook.com/mobsp.
Социалистите препоръчват да не
участват хора с придружаващи за-
болявания, тъй като е важно всеки
да бъде отговорен както за своето
здраве, така и за здравето на близ-
ките си. Участието в доброволчес-
ката акция е въпрос на лично же-
лание и избор.
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Председателят на КНР
Си Дзинпин призова към
усилия за изграждането на
Синдзян-уйгурския автоно-
мен район в съответствие
с изискванията на социа-
лизма с китайска специфи-
ка в новата епоха, по вре-
ме на третия работен фо-
рум на ЦК на ККП по въп-
росите на Синдзян, провел
се в Пекин.

В речта си Си Дзинпин
подчерта необходимостта от
цялостно и точно прилага-
не на политиките на ККП за
управление в Синдзян в но-
вите условия, основано на
закона, и от дългосрочни
усилия за развитието му в
сплотен, хармоничен, прос-
периращ и културно напред-
нал район, с чиста околна
среда и население, което се
радва на добри възможнос-
ти за живот и работа.

След втория работен фо-
рум през 2014 г. и благода-
рение на огромните усилия
на различни институции и
организации бе постигнат
значителен напредък в мер-
ките и политиките по отно-
шение на Синдзян, каза Си
Дзинпин, цитирайки реди-
ца подобряващи се ключо-
ви показатели от 2014 до
2019 г., като стабилната ико-
номическа динамика със
средногодишен темп на
растеж на БВП от 7,2%, зна-
чителното увеличение на
средногодишния ръст от
9,1% на разполагаемия до-
ход на глава от население-
то, както и на това, че над
2,92 милиона от 3,09-те ми-
лиона жители в региона са
се избавили от бедността.

Всичко това представля-
ва солидна основа, създа-
ваща на хората в Синдзян
възможности за по-добър
живот и работа, както и за
дългосрочен мир и стабил-
ност в района. "Реалности-
те показват, че политиката
на Китай по етническите
въпроси е успешна", каза
Си Дзинпин, отбелязвайки,
че постиженията са резул-
тат от успешното ръковод-
ство на ЦК на ККП, подк-
репено от общите усилия на
цялата партия и китайския
народ, включително и на по-
вечето от 25-те милиона ду-
ши от различни етнически
групи в Синдзян.

"Фактите сочат, че поли-
тиката по отношение на
Синдзян в новата ситуация,
която бе разработена от ЦК
на ККП след 18-ия конгрес,
е напълно правилна и тряб-
ва да бъде дългосрочна",
подчерта китайският лидер.

Си Дзинпин призова при
прилагането на политиката
на ККП за Синдзян в нови-

те условия винаги да бъде
очертана правилната поли-
тическа насока на работа-
та, свързана с региона.
Председателят Си Дзинпин
отбеляза, че знамето на со-
циалистическото върховен-
ство на закона трябва да
се държи високо, за да се
поддържа трайна социална
стабилност в Синдзян, ка-
то в същото време да се
подчертае, че изискването
за всестранно управление
на страната, основано на
закона, трябва да обхваща
всички области на работа-
та, свързана със Синдзян.

Той също така акценти-
ра върху необходимостта от
повишаване на чувството за
идентичност на китайската
нация и постоянно укреп-
ване на единството между
различните етноси в нея.
"Формирането на чувство
за принадлежност към ки-
тайската нация трябва да
бъде включено в обучение-
то на длъжностните лица и
младежите в Синдзян-уйгур-

ския автономен район, как-
то и в социалното образо-
вание, като се помага на
служителите и широката об-
щественост от всички етни-
чески групи да развият пра-
вилно разбиране за стра-
ната, историята, етническа-
та си принадлежност, кул-
тура и религия, така че усе-
щането за китайска иден-
тичност да се вкоренява в
хората", каза Си Дзинпин.

Отбелязвайки, че разви-
тието на Синдзян е важна
основа за траен мир и ста-
билност в района, Си Дзин-
пин подчерта необходи-
мостта от използването на
географските предимства
на региона за превръщане-
то му в ключово звено в
Икономическия пояс по Пъ-
тя на коприната и център
за отварянето на вътреш-
ните и граничните райони
на Китай.

Китайският лидер призо-
ва за укрепване базата и
повишаване ефективността
на индустриалния сектор в
Синдзян, за всеобхватно ус-
коряване на индустриална-
та трансформация, модер-
низация и урбанизация, ка-
то в същото време се отде-
ля особено внимание на
опазването на околната
среда. Необходимо е анти-
епидемичните мерки да се
прилагат в координация с
икономическото и социал-
но развитие, насочено към
осигуряване на стабилност-
та в шест сфери - заетост,
финансов сектор, външна
търговия, чуждестранни ин-
вестиции, вътрешни инвес-
тиции и очаквания. В също-

то време трябва да се га-
рантира осигуряването на
работа, удовлетворяването
на основните жизнени нуж-
ни, дейността на пазарни-
те субекти, гарантиране на
прехраната и снабдяване-
то с енергия, устойчивост-
та на индустриалните вери-
ги и веригите за доставки,
както и нормалното функ-
циониране на местните
власти. Нужни са непрес-
танни усилия за изкореня-
ване на бедността и насър-
чаване на заетостта в Син-
дзян, каза Си Дзинпин.

Първоначалният стре-
меж и мисия на ККП е да
проправя път към благоден-
ствието на китайския народ,
включително за хората от
всички етнически групи в
Синдзян, както и да работи
за голямото възраждане на
китайската нация. За реа-
лизирането на тези цели са
необходими непрекъснати
усилия за подготовката на
висококвалифицирани кад-
ри от етническите малцин-
ства в Синдзян, които да
са лоялни на партията, да
притежават почтеност и
умения, посочи Си Дзинпин,
добавяйки, че служителите
в региона са надеждни и
способни.

Подчертавайки важното
значение на партийната и
държавната политика по от-
ношение на Синдзян, Си
Дзинпин призова за подоб-
ряване на работния механи-
зъм, чрез който ЦК на ККП
упражнява единно ръковод-
ство, а централните органи
да предлагат правилните на-
соки и подкрепа.

Китайският председател
Си Дзинпин участва в
15-ата среща на лидерите
на Г-20, която се проведе
във видеоформат. На нея
той заяви, че групата тряб-
ва да се придържа към
принципите за многостран-
ност, откритост, приобща-
ване и взаимноизгодно сът-
рудничество, да провежда
обширни консултации и иг-
рае по-голяма и водеща ро-
ля в глобалното управле-
ние във времето след пан-
демията от COVID-19. Ки-
тай е готов да работи с ос-
таналите страни за насър-
чаване на съвместно изг-
раждане на общност на
споделена съдба, посочи
Си Дзинпин. В речта си ки-
тайският лидер отправи ня-
колко предложения:

Първо, да бъде изграде-
на глобална противоепиде-

Êèòàé ùå áúäå îïîðà íà ìèðà, ñèãóðíîñòòà è ñúòðóäíè÷åñòâîòî â ïîñòïàíäåìè÷íàòà åðà
Лидерът на КНР Си Дзинпин представи
пред Г-20 визията си за бъдещето

мична защита. Под коорди-
нацията на Световната
здравна организация за
справедливо и ефективно
разпределение на ваксини
Китай е готов да засили сът-
рудничеството с другите
държави в тази сфера и ще
се стреми да превърне вак-
сините в глобален общест-
вен продукт.

Второ, да бъде възста-
новено надеждното и безп-
роблемно функциониране
на световната индустриал-
на верига и веригата за дос-
тавки, като това става в ус-
ловията на прилагане на
противоепидемични мерки
и контрол.

Трето, да бъде засилена
ролята на дигиталната ико-
номика, да бъде подобрено
сътрудничеството в сфера-
та на сигурността на дан-
ните и изграждането на ди-

гитална инфраструктура, за
да се създадат равни усло-
вия за научните и техноло-
гични компании от различ-
ни страни.

Четвърто, да се работи
за по-приобщаващо разви-
тие. В тази връзка Китай
предлага през 2025 г. да бъ-
де проведена отново Све-
товна среща за жените, а
през следващата - Светов-
на среща по въпросите на
прехраната.

Световната финансова
криза през 2008-2009 г. до-
веде до формирането на
Г-20, който през изминали-
те 12 години се разви пос-
тепенно от механизъм за
справяне с кризи до плат-
форма за глобално управ-
ление. В момента, изправе-
ни пред пандемията от
COVID-19, която е по-разру-
шителна от предишната фи-
нансова криза, страните от
Г-20 са длъжни не само да
отговорят на най-неотлож-

ните нужди, но и да се фо-
кусират върху дългосрочно-
то подобряване на глобал-
ното управление, повишава-
не доверието на пазарите
и отправянето на позитив-
ни сигнали и надежда за хо-
рата в целия свят.

Тези предложения на ки-
тайския лидер Си Дзинпин
са продължение на негови
предишни призиви на реди-
ца международни срещи,
посрещат се добре и са в
съответствие с тези на ръ-
ководителите на много дру-
ги държави. Така например,
руският президент Влади-
мир Путин също настоя
Г-20 да предприеме повече
мерки в подкрепа на раз-
виващите се страни; а сау-
дитският крал Салман бин
Абдулазис посочи, че сла-
бостите, които сегашната
здравна криза извади на
бял свят, трябва да бъдат
преодолявани заедно.

Ситуацията в света оба-

че е сложна. Някои се въз-
ползваха от пандемията в
свой интерес и за свои це-
ли, поставиха под въпрос
централната роля на ООН
и нейните организации в ко-
ординирането на глобална-
та борба срещу разпрост-
ранението на вируса, на-
сърчават едностранността и
протекционизма.

На този фон позицията
на Пекин е ясна и твърда.
Китай ще продължи да под-
крепя неизменно световния
мир, ще дава своя принос
за глобалното развитие и
ще защитава международ-
ния ред. Китай ще продъл-
жи да работи с всички стра-
ни за насърчаване на неп-
рекъснатото подобряване
на глобалната система за
управление, ще поддържа
многостранността и спра-
ведливостта, насърчавайки
постигането на обща сигур-
ност, и увереност в бъде-
щето.
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През последните месеци
сме все по-загрижени за
чистота в дома си, особено
когато прекарваме по-голя-
мата част от времето си точ-
но там. Заради настъпила-
та пандемична обстановка
много от нас се наложи да
превърнат жилището си и в
хоум офис пространство, ко-
ето чистим и дезинфекцира-
ме по няколко пъти на ден.
Разбира се, ползването на
доказани почистващи пре-
парати е вариант, но, кога-
то искаме да бъде чисто, без
да се притесняваме от вред-
ните химикали в тези про-
дукти, можем да заложим на
няколко хранителни продук-
ти, които да ни помогнат в
ежедневната битка с микро-
бите и мръсотията.

Банани. Можем да из-
ползваме този плод като ка-
пан за винарките у дома.
Просто сложете стар банан
и малко веро в буркан, след
което направете фуния от
лист хартия и я поставете
в буркана. Мушичките ще
бъдат привлечени от слад-
ката миризма на банана, а

мокри, няма да има ефект.
След като са добре изсу-
шени, поставете ги върху
хартия за печене в камина-
та. Докато горят, те ще про-
чистят добре комина.

Лимони. Само с една
проста смес от лимонов
сок, лимонова кора и вода
можем да почистим микро-
вълновата фурна до блясък.
Смесваме съставките в ед-
на купичка, слагаме я в
микровълновата и включва-
ме на висока степен за 3
минути. Оставете вратата
затворена за известно вре-
ме, след като микровълно-
вата се изключи, за да мо-
же парата да достигне нав-
сякъде вътре във фурната.
После избършете със суха
кърпа.

Грейпфрут. С помощта
на грейпфрут и сол можем
да изтъркаме мивката в
кухнята и то с чудесни ре-
зултати. Разрязваме грей-
пфрута на две половини и
слагаме върху него едра
сол. Така изтъркваме мив-
ката или ваната в банята,
а после само изплакваме

с топла вода.
Кетчуп. Той е известен

с това че често причинява
петна, но може и да чисти.
Особено когато става дума
за медни съдове или неръж-
даема стомана. Сложете
малко кетчуп върху съда,
оставете го да постои така
за малко, след което го из-
бършете или изплакнете.

Лук. Лукът е идеално
средство за почистване на
скарата, върху която при-
готвяте любимите си ястия
всяка седмица. Разрежете
една глава лук на две по-
ловини и с помощта на ви-
лицата ви за грил натъркай-
те скарата.

Чай. Черният чай може да
почисти идеално дървените
подове в дома. Излейте го-
рещ черен чай в кофата за
парцала ви, изчакайте да из-
стине после избършете по-
да с парцала. Разликата вед-
нага ще стане видима. Тази
рецепта обаче е добра само
за масивни дървени подови
настилки, не бива да се из-
ползва за почистване на ла-
миниран паркет.

Лютата храна нама-
лява риска от ранна
смърт с 25%, твърдят
американски учени.

Чушките чили нама-
ляват опасността от
смърт от сърдечно за-
боляване, рак и по дру-
ги причини. Това пот-
върждава предишни
твърдения, че те са по-
лезни за здравето.

За изследването
специалисти от клини-
ката по сърдечносъдо-
ви и гръдни заболява-
ния в Кливланд са прег-
ледали здравните кар-
тони и данни за храни-
телните навици на 570
000 души, обхванати от

Прекарвате години в
търсене на решение, съ-
бирате информация,
трупате хипотези, но
картината все не е за-
вършена... тогава под-
съзнанието добавя пос-
ледния гениален щрих.

1. Периодичната
таблица
Менделеев знаел

всичко известно за от-
критите по негово вре-
ме 63 елемента. Той за-
писал върху карти име-
ната и атомните им тег-
ла с надеждата да отк-
рие схема за подреж-
дането им. Но както и
да се мъчел, не успявал.

Казват, че работил
три дни без прекъсва-
не, докато накрая, кап-
нал от умора, притворил
очи да подремне. Вмес-
то да изкара ден и по-
ловина в сън, както по-
вечето жертви на недос-
пиване, той скача само
след минути. "Видях на-
сън таблица, в която
елементите си пасваха
по местата според всич-
ки изисквания - описва
преживяването си уче-
ният. - Щом се събудих,
моментално я записах
на къс хартия. Само на
едно място по-късно се
наложи да направя ко-
рекция."

2. Yesterday
Пол Маккартни е на

22, когато се събужда "с
приятна мелодия в гла-
вата" и се чуди коя е
тази песен. Бързо хва-
ща мелодията на пиано-
то, но продължава да е
сигурен, че някога я е
чувал. Свири я на най-
различни хора, докато
накрая не се убеждава,
че я е измислил сам. То-
гава надрасква и пър-

Тревожността е нормална реак-
ция при стрес, безпокойство или
заплаха, но когато е тежка, про-
дължителна или не съответства на
обстоятелствата, се превръща в тре-
вожно разстройство.

Техниките за релаксация могат
да влошат симптомите на някои хо-
ра, страдащи от тревожно разст-
ройство или депресия, заради един
привидно контраинтуитивен механи-
зъм за справяне със ситуацията,
твърди ново изследване.

Хората с тревожност ще се опи-
тат да се противопоставят на са-
мия процес на отпускане и ще про-
дължат да се тревожат, за да не
бъдат изненадани неприятно, ако
все пак нещо лошо се случи. Това
е феномен, известен като "предиз-
викана от отпускане тревожност".
Хората, които започват да изпит-
ват тревожност от процеса на ре-
лаксация, вероятно се страхуват да
не се разтревожат допълнително и
по този начин - да изгубят контрол
над методите им за справяне с тре-
вожността.

Все едно да страдаш от някаква
алергия 365 дни в година. Извед-

ната игла, а това изг-
леждало единственият
възможен начин.

Една нощ той съну-
ва, че  е пленен от ка-
нибали, които му дават
срок едно денонощие да
завърши машината. Той
не може да накара иг-
лата да работи и се при-
мирява с нерадостната
си съдба. И тогава - до-
като го водят към мяс-
тото на екзекуцията - за-
белязва, че копията на
войните са продупчени
на върха. "Дайте ми още
време" извиква той и се
събужда. Било 4 часа
сутринта. В 9 моделът на
иглата с ухо на върха
вече бил готов.

5. ДНК
Джеймс Уотсън, Ро-

залинд Франклин и
Франсис Крик дълго
време изучават получе-
ните чрез рентгенова
дифракция изображе-
ния на дългите молеку-
ли, за установят как са
структурирани, докато
един сън на Уотсън не
ги навежда на идеята за
двойната спирала. Спо-
ред Университета на Ин-
диана, чийто възпитаник
е Уотсън, той сънувал
две преплетени змии с
глави в противополож-
ни краища, според дру-
ги версии - спираловид-
но стълбище.

дължи парливостта им,
е вероятното обясне-
ние за полезния им
ефект, пише БТА. Той
има противовъзпали-
телни и противоракови
свойства и предпазва
от затлъстяване.

Чилитата съдържат
също калий, фибри и
витамини А, В

6
 и Е. Те

са полезни за кръвно-
то налягане. Лютивина-
та в храната може да
замести част от солта.

Прекаляването с лю-
тото обаче може да
предизвика проблеми -
гадене, повръщане, ди-
ария и парене в хранос-
милателната система.

Тревожността може да се влоши,
когато релаксирате

заради верото и фунията ще
им е трудно да се измък-
нат от буркана, след като
веднъж са попаднали там.

Газирана вода. Тази на-
питка може да е чудесно
средство за почистване.
Пръснете от нея върху ог-
ледалото в банята и го из-
търкайте с гъба. Веднага ще
светне като ново. Можете
да я използвате и за по-
чистване на петна от дре-
хите ви, за плота в кухнята
или за освежаване на би-
жутата си.

Ориз. Всички имате вкъ-

щи бутилки или вази, кои-
то са по-трудни за почист-
ване. Това обаче е възмож-
но с помощта на суров
ориз и малко сапунена во-
да. Просто смесваме две-
те съставки и наливаме
сместа във вазата, а пос-
ле разклащаме хубаво. Из-
плакваме с топла вода и
готово - имаме чисти вази
и бутилки.

Картофени обелки. За
някои те са боклук, но не и
за камината ви. Преди да
ги използвате, сложете ги
хубаво да изсъхнат, ако са

Храни убиват микробите в дома

воначалните думи:
Scrambled eggs... oh, my
baby, how I love your legs.
Истинският текст оче-
видно се появява по-
късно.

3. Чудовището
на Франкенщайн
През лятото на 1816

година, Мери Уолстън-
крафт Шели и съпругът
й Пърси Биш Шели по-
сещават поета Лорд
Байрон във вилата му
на брега на Женевско-
то езеро. Заедно те ре-
шават да си направят
литературно състеза-
ние. Известно време
Мери няма идея, дока-
то не се събужда пот-
ресена от ужасен кош-
мар - "човек, който ле-
жи изпънат и постепен-
но, под действието на
някакъв мощен двига-
тел, показва признаци
на живот и се раздвиж-
ва с мъчни, безжизне-
ни движения". Тя бързо
решава: "Това, което
ужаси мен, ще ужаси и
другите" - трябва само
да опише кошмара си.

4. Иглата на
шевната машина
Елиас Хоу, създате-

лят на съвременната
шевна машина, се чудел
как да накара иглата на
новото му изобретение
да работи. Конецът не
можел да се вдява в ос-
новата, както при ръч-

четири големи проучва-
ния в САЩ, Италия, Ки-
тай и Иран.

Макар и в тези дър-
жави хранителните на-
вици да са различни,
ефектът от лютото е ед-
накъв, каза ръководи-
телят на изследването
кардиологът д-р Бо Сю.

Капсаицинът в лю-
тите чушки, на който се

Лютото пази от ранна смърт

нъж един ден се събуждаш без ни-
какви симптоми. Вместо да започ-
неш да се чувстваш добре и да си
благодарен, ти започваш да се пи-
таш "Какво не е наред сега?".

 "Някои хора могат да продъл-
жават да изпитват тревожност, за
да попречат на настъпването на по-
голяма промяна в това състояние.
Всъщност обаче е по-добре да ос-
тавите тези промени да се случат -
казва Мишел Нюман, една от ав-
торките на изследването. - Колкото
повече се противопоставяте на те-
зи промени, толкова повече осъз-
навате, че нямате контрол над тях.
По-добре да си позволите да се по-
чувствате отпуснати."

Установено е, че тревожните раз-
стройства засягат между 5 и 7% от
цялото население и че до 29% от
хората страдат от тревожно разст-
ройство поне веднъж в живота си. От Дир.бг и обекти;

5 открития, направени
насън
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Президентът на Азер-
байджан Илхам Алиев
окачестви като многообе-
щаваща ситуацията в
района на Нагорни Кара-
бах след подписването на
споразумението с арменс-
кия премиер Никол Паши-
нян и руския президент
Владимир Путин за прекра-
тяване на огъня, предаде
ТАСС.

На среща с гостуваща в
Баку руска правителствена
делегация Алиев изрази
увереност, че положителни-
те тенденции ще се запа-
зят, и каза, че Азербай-
джан е готов за такова
развитие. Той отбеляза, че
присъствието на руски
мироопазващи сили в
Нагорни Карабах е важен
фактор за стабилизирането
на положението. Пред
руската междуведомствена
делегация, оглавявана от
министъра на отбраната
Сергей Шойгу, президентът
на Азербайджан каза, че
се надява плановете за
нормализиране на отноше-
нията с Армения, ако бъдат
приети от арменската
страна, да създадат в
региона "нова ситуация на
сътрудничество, на укреп-
ване на стабилността и
сигурността".

Според Русия опитите
да се подложи под съмне-

Снимки Пресфото БТА
и Интернет

В белградския храм "Свети
Сава", където бе изложен

ковчегът с тялото на починалия
от COVID сръбски патриарх

Ириней, се състоя заупокойна
литургия, която води Дабробос-
ненският митрополит Хризостом.

В нея участваха владици и 16
свещеници. На церемонията

присъстваха сръбският прези-
дент Александър Вучич, сръбски-
ят член в босненското председа-

телство Милорад Додик,
премиерката Ана Бърнабич и
други високопоставени лица.
Криптата, в която ще бъде

погребан Ириней, е с размер
250 кв. м. Малко православни

храмове притежават такава
крипта. Отвън са поставени 2

големи видеоекрана, на които се
излъчват заупокойната литургия

и погребението на Ириней.

Италиански археолози се
натъкнаха на останки от те-
лата на богат древен римля-
нин и на неговия роб при
разкопки в град Помпей, зат-
рупан от вулканичния прах
на Везувий, предаде АП.

Двамата мъже се опит-
вали да се спасят от изриг-
ването на вулкана преди
около 2000 години.

Находката била направе-
на по време на разкопки
на луксозна вила в покрай-

На скелетите на открития от италианските археолози богат римлянин и
неговия роб бяха направени гипсови отливки благодарение на отпечатъ-
ците, оставени от тях във втвърдената пепел в някогашния град Помпей
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След 3 седмици
карантина в Гърция отново е
регистриран черен рекорд на
починали с коронавирус - 108
за денонощие. Не намалява и
броят на заразените в северна-
та част на страната - Солун,
Серес, Драма, където мобили-
зираха частни клиники и
лекари. Очаква се правителст-
вото да удължи карантината и
през декември. Сега мерките
се спазват стриктно с малки
изключения, съобщават от
полицията. Силите на реда
проверяват всяко движение на
гражданите. Глобите по 300
евро принудиха гърците да
носят навсякъде маски и да
спазват дистанция. Масово
проверяват и шофьорите за
спазване на забраната за броя
на пътниците. Не повече от
един пътник както в частните
автомобили, така и в таксита-
та. Товарните камиони се
движат само с един шофьор.
Стойността
на ваксината "Спутник V" ще е
значително по-ниска от тези на
ваксините на "Пфайзер" и
"Модерна". Агенцията се
позовава на съобщение в
официалния акаунт в Туитър на
руската ваксина. Обявените
цени от 19, 5 долара за една
доза от ваксината на "Пфайзер"
и от 25-37 долара за доза от
ваксината на "Модерна"
всъщност означават, че цените
ще са 39 долара и 50-74
долара на човек, тъй като са
необходими по две дози.
Цената на "Спутник V" ще е
много по-ниска, се казва в
туита. Представител на Руския
фонд за преки инвестиции
заяви пред журналисти, че
цената на "Спутник V" ще бъде
обявена идната седмица.
Акула
уби в неделя 60-годишен мъж
в плитките води на Кейбъл
бийч в близост до град Брум, в
щата Западна Австралия. По
предварителна версия мъжът е
бил нападнат от тигрова акула.
Морският хищник е отхапал
ръката и горната част на
бедрото на жертвата. Постра-
далият е бил изтеглен на брега
от други плажуващи. Те се
опитали да му окажат първа
помощ и повикали медицински
екип, но мъжът починал от
раните си. Плажът е затворен,
а акваторията се патрулира от
полицейски катер. Местните
жители отбелязват, че подобни
нападения отдавна не е имало
в района на Брум. Последната
жертва на акула е отпреди 20
години, когато загина ловец на
перли. За последните 6
седмици това е второто
смъртоносно нападение на
западното крайбрежие на
Австралия и 8-ото за страната
от началото на годината.

:
Íàêðàòêî

Роднини на жертви на конфликта в Нагорни Карабах ги почитат на
гробището в Степанакерт. В Армения и Нагорни Карабах имаше религиоз-
ни служби и възпоменателни събития в памет на жертвите на конфликта.

ние тристранното споразу-
мение за Нагорни Карабах
ще претърпят неуспех,
заяви руският министър на
външните работи Сергей
Лавров. Той каза това след
приключването на прегово-
рите в Баку и бе по повод
сведения, че САЩ и техни
съюзници се стараят да
подкопаят постигнатите
договорености за прекратя-
ване на огъня. Лавров е
казал на Алиев, че спора-
зумението от 9 ноември не
се харесва на всички. Той
припомни позицията на
Русия за Нагорни Карабах
и всички други конфликти,
че е необходимо преди
всичко да няма кръвопро-
лития, да не умират хора.

На срещата си с азер-
байджанския президент
руската делегация обсъди
предложенията му за
ефективно решаване на
хуманитарните проблеми в
района на конфликта, като
Москва е на мнение, че за
целта трябва да бъдат
привлечени международни
организации като агенции-
те на ООН и Червения
кръст, каза още Лавров. По
думите му Алиев се е
обявил за максимално
бързо разблокиране на
транспортните, икономи-
ческите и инфраструктурни-
те комуникации в региона,

в който се пресичат марш-
рути по направленията
север-юг и изток-запад,
които са жизненоважни не
само за Армения и Азер-
байджан, но също за Иран
и Турция.

По-рано в събота руска-
та официална делегация
посети Армения.

Католикосът на всички
арменци Карекин Втори
отслужи вчера траурна
литургия за загиналите при
изострянето на конфликта
около Нагорни Карабах и
призова арменците към
единство. Литургията се
състоя в събора в Ечмиа-
дзин, главния храм на
Арменската апостолическа

нините на древния римски
град, който беше погребван
от Везувий през 79 г. след
Христа.

Според археолозите два-
мата мъже успели да се
спасят от първия вулкани-
чен прах, изхвърлен от Ве-
зувий, но станали жертва
на втория пирокластичен
поток, който се спуснал на
следващия ден.

Единият от скелетите е
принадлежал на млад мъж

църква, в присъствието на
премиера Никол Пашинян
и президента Армен Сарки-
сян.

Патриархът каза, че в
тези тежки дни политиците
и държавните дейци трябва
да носят двойна отговор-
ност. "Всички групови и
индивидуални интереси
трябва да отстъпват през
висшите интереси на
родината. Днес като никога
ни е необходимо единство.
Затова призоваваме да се
избягват всякакви дейст-
вия, които могат да предиз-
викват вражда и ненавист",
каза той. Вчера в Армения
бе обявен национален
траур. ç

на възраст между 18 и 25
години със слегнали преш-
лени. Предполага се, че той
е извършвал тежък физи-
чески труд и най-вероятно
е бил роб.

Другите останки били на
жител на Помпей със сил-
но телосложение на въз-
раст между 30 и 40 години.
И двата скелета са били от-
крити в коридор, водещ към
стълбите на горния етаж на
вилата. ç



ÑÂßÒ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

11 23.11.2020

Õèëÿäè ìëàäè õîðà ïðîòåñòèðàõà
ñðåùó ïðåìèåðà Íåòàíÿõó

Израелски изтребите-
ли и щурмови хеликопте-
ри удариха в неделя цели
на ислямисткото движе-
ние Хамас в ивицата
Газа, след като палестин-
ски бойци изстреляха
ракета от крайбрежния
анклав, предаде ДПА.

Мишените включваха
"2 обекта за производст-
во на ракетни боеприпа-
си, подземна инфраст-
руктура и подземен
военноморски тренировъ-
чен комплекс на Хамас",
се казва в изявление на
израелските военни.

Предната вечер в
намиращия се северно
от ивицата Газа израелс-
ки град Ашкелон завиха
сирени. Полицейският
говорител Мики Розен-
фелд съобщи, че ракета е
ударила фабрика в Южен
Ашкелон, причинявайки
материални щети, и е
бил повикан експерт по
обезвреждане на бомби.

Израелската армия
повиши равнището на

Èçðàåë óäàðè öåëè íà Õàìàñ â Ãàçà
â îòãîâîð íà ïàëåñòèíñêà ðàêåòà

Ó÷åíè óñïÿõà äà îáúðíàò ïðîöåñà
íà êëåòú÷íî ñòàðååíå ó õîðàòà

Израелска демонстрантка държи плакат пред резиденцията на премиера Бенямин Нетаняху в Ерусалим.

Протестиращите обвиняват Нетаняху, че не се справя с икономическата криза, предизвикана от коронавиру-
са, която увеличи рекордно безработицата. Повечето протестиращи са млади хора, загубили работата си.

Кандидатите за мажори-
тарни депутати на управля-
ващата партия "Грузинска
мечта - Демократична Гру-
зия" победиха във всичките
17 избирателни окръга, в ко-
ито вчера се състоя втори
тур на парламентарните из-
бори, съобщи ТАСС.

Според ЦИК управлява-
щата партия получава 90 от
150-те мандата в новия пар-
ламент, каза изпълнителни-
ят й секретар Иракли Коба-
хидзе.

Грузинската опозиция не
призна резултатите от пър-
вият тур на 31 октомври и
бойкотира втория. В него се

Óïðàâëÿâàùàòà "Ãðóçèíñêà ìå÷òà - Äåìîêðàòè÷íà
Ãðóçèÿ" ïîáåæäàâà íà ïàðëàìåíòàðíèòå èçáîðè

гласуваше в 17 от общо 30
едномандатни окръга, 8 от
които са в столицата Тби-
лиси.

На първия тур управля-
ващата партия получи 48,22
процента от гласовете и по-
беди в 13 едномандатни ок-
ръга. На второ място изле-
зе опозиционният блок Обе-
динена опозиция "Силата е
в единството", в който вли-
за и партията Единно наци-
онално движение на бившия
президент Михаил Саакаш-
вили. Блокът получи 27,18
процента.

Парламентарните избори
в Грузия се проведоха по но-

ва, смесена избирателна
система: от 150-те депутати
120 бяха избрани по пропор-
ционална система (по пар-
тийни листи), а 30 - мажори-
тарно.

Вторият тур бе лишен от
интрига, тъй като опозиция-
та отказа да участва в знак
на несъгласие с резултатите
от първия тур. Въпреки това
имената на кандидат-депута-
тите от опозицията присъст-
ваха в бюлетините и теоре-
тично те можеха да бъдат из-
брани. Освен това опозици-
ята можеше да се откаже от
мандатите след събирането
на новия парламент. ç

Избирателка подава бюлетината си в секция в Тбилиси. Опонентите на
властта призоваваха привържениците си да не участват във втория тур,
но в Грузия няма долен праг за избирателна активност и изборите при

всички случаи щяха да бъдат сметнати за валидни.

Снимки Интернет и Пресфото БТА

Израелски учени успя-
ха да обърнат частично
процеса на клетъчно ста-
реене у хора, като удължи-
ха теломерите в малък ек-
сперимент с 21 участници,
съобщи сайтът "Сайънс
алърт".

Всеки път, когато клет-
ка в тялото ни се реплики-
ра, теломерите - крайчета-
та на хромозомите, се скъ-
сяват. Този процес е една
от причините за стареене-
то.

Участниците в изследва-

Забавянето на процеса на стареенето при вече по-късна възраст е
по-трудно, но редовните физически упражнения и здравословната
храна могат да помогнат, препоръчват израелските специалисти

нето на невробиолози от
университета на Тел Авив
са стояли в хипербарна
кислородна камера пет пъ-
ти по 90 минути седмично
в продължение на три ме-
сеца. В резултат теломери-
те на клетките им се удъл-
жили с 20 процента.

Заради малкия обхват на
изследването то трябва да
бъде повторено в по-голям
мащаб. Връзката между хи-
пербарната терапия и про-
дължителността на живота
си струва да бъде проучена.

"След като експеримен-
тът с близнаците на НАСА,
при който единият беше в
космоса, а другият остана
на Земята, показа значи-
телна разлика в теломери-
те им, осъзнахме, че про-
мени в околната среда мо-
гат да повлияят на основ-
ни клетъчни промени, кои-
то се появяват с остарява-
нето" - обясни ръководите-
лят на екипа Шаир Ефра-
ти.

Много неща ускоряват
скъсването на теломерите
- от недостатъчния сън и
прекаляването с прерабо-
тена храна, до раждането
на деца. ç

тревога поради опасения
от подновяване на ракет-
ните обстрели заради
годишнината от ликвиди-
ране на 19 ноември през
2019-а на висш командир
от групировката "Ислямс-
ки джихад" в Газа.

Макар в последно
време спорадичните
обстрели от ивицата да
са дело на по-малки
палестински групировки,
Израел държи Хамас,
което контролира Газа,
отговорно за всякакви
обстрели от крайбрежния
анклав, където около 2
млн. палестинци живеят
в условия на пренаселе-
ност и бедност.

Въпреки договореното
с катарско посредничест-
во примирие между
Израел и Хамас в пос-
ледните месеци на някол-
ко пъти припламна наси-
лие.

Израел, САЩ и ЕС са
обявили Хамас за теро-
ристична организация.

Хиляди израелци

пренебрегнаха студеното
дъждовно време и про-
дължиха многомесечните
демонстрации с искания
за оставката на премие-
ра Бенямин Нетаняху.

Няколко хиляди млади
хора се събраха пред
официалната резиденция
на премиера в Ерусалим.
Почти същия брой демон-
странти протестираха

пред частния дом на
Нетаняху в крайбрежния
град Кесария. По-малки
протестни акции имаше
на кръстовища в цял
Израел. ç
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Æîçå Ìîóðèíüî:
Ñðåùó Ëóäîãîðåö
ùå å ìíîãî ñëîæíî

Мениджърът на Тотнъм
Жозе Моуриньо коменти-
ра предстоящия мач
срещу българския шампи-
он Лудогорец в Лига
Европа (в четвъртък от 22
часа в Лондон). Португа-
лецът каза след успеха с
2:0 над Манчестър Сити,
че за "шпорите" предстои
много важен двубой с
"орлите".

"Не, не е Челси следва-
щият ни съперник, а
Лудогорец. Нашата група
в Лига Европа е много
сложна. Да, имаме 6
точки от първите 3 мача,
но не мисля, че 10 или 11
ще стигнат. Нуждаем се от
повече от 11 точки, за да
излезем от групата, така
че ще е трудно. В четвър-
тък ще е много сложно за
нас, така че трябва да
сме концентрирани и да
увеличим актива си на 9
точки. Този мач е много
важен за нас", каза
Моуриньо пред "Скай
Спортс" след победата
над Манчестър Сити.

Тотнъм срази у дома
Манчестър Сити с 2:0 в
един от най-интересните
сблъсъци от деветия кръг
на английската Висша
лига и излезе на върха в

Нуждаем се
от повече от
11 точки, за
да излезем
от групата,
обясни
португалецът

Още в началото на двубоя Хюн-Мин Сон отбеляза важен гол за Тотнъм

Националният селекцио-
нер на България Георги Дер-
менджиев гостува в студио-
то на БНТ, в което коменти-
ра интересни теми, сред ко-
ито има ли мениджърски ин-
тереси в представителния
ни тим и какво трябва да се
промени, за да тръгне фут-
болът ни нагоре. "Анализът
продължава да се прави.
Оценката ще бъде дълга и
обстойна. Не бих променил
нищо в стартовия състав на
България в мача с Унгария.
Бих променил само време-
то, в което да се проведе
двубоя - през месец март.
Не за първи път завършва-
ме без победа. Нека крити-
ката бъде градивна, да гле-
даме реално какво се случ-
ва. Нека бъдем търпеливи и
градивни", започна Дермен-
джиев.

"Младежите имаха въз-
можност да се класират, ко-
ето щеше да бъде много доб-
ре за българския футбол.
Оставих играчи, които мо-
жеха да помогнат на мла-
дежкия национален отбор.
Всичко това за напрежение,
което се говори в простран-
ството, не е вярно. Незави-
симо че е имало различни
искания, с Александър Ди-

65-годишният Георги Дерменджиев не смята да подава оставка

Íåóäîáåí ñúì, çàùîòî ñúì íåçàâèñèì è íå ñå âëèÿÿ
îò íèêîãî, òâúðäè Ãåîðãè Äåðìåíäæèåâ

Атлетико (Мадрид) победи у
дома Барселона с 1:0 в дерби-
то от десетия кръг на испанс-
ката Ла Лига. Това бе юбилеен
мач №800 за звездата Лионел
Меси с екипа на каталунците
във всички турнири, но за съ-
жаление, на аржентинеца се
стигна до загуба след кошмар-
на грешка на вратаря Марк Ан-
дре тер Щеген, която Яник Фе-
рейра Караско (45+3) превър-
на в гол в добавеното време
на първата част. Преминалият
от Барса в Атлетико през лято-
то Луис Суарес не игра, след
като е с положителен тест за
COVID-19.

Играчите на Роналд Куман
записаха пореден слаб мач, в
който трудно стигаха до голови
положения. Антоан Гризман и
Клеман Лангле пропуснаха най-
изгодните ситуации за гостите.
Домакините пък се отбранява-
ха много добре и изчакваха мо-
мента за контраатаки. При ед-
на от тях Маркос Йоренте раз-
тресе гредата в 11-ата минута.
След почивката Куман пусна в
игра Филипе Коутиньо, но и то-
ва не доведе до повече креа-
тивност в предни позиции за
гостите.

След шестата си победа от
осем мача Атлетико се изравни
на върха в класирането с Реал
Сосиедад, който е с мач пове-
че. Тимът на Диего Симеоне про-
дължава да е единственият без
загуба от началото на сезона в
Ла Лига. Барса пък допусна тре-
та загуба от осем срещи и зае-
ма десето място с 11 точки.

Други резултати: Осасуна -
Уеска 1:1, Леванте - Елче 1:1,
Виляреал - Реал (Мадрид) 1:1
и Севиля - Селта 4:2. ç

Àòëåòèêî óäàðè
Áàðñà â ìà÷
¹800 íà Ìåñè

класиране за първи път
от 2014 година насам,
имайки 2 точки аванс
пред Челси. Хьон-Мин
Сон (5) и резервата
Джовани Ло Селсо (65)
вкараха головете за
успеха на водените от
Жозе Моуриньо "шпори"
срещу "гражданите" на
Хосеп Гуардиола.

Манчестър Юнайтед
надви у дома Уест Бромич
с 1:0 в друг мач от кръга
и записа първата си

домакинска победа през
този сезон след едно
равенство и три загуби
преди това. Пол Погба
остана извън състава на
домакините след получена
контузия с националния
отбор на Франция в мача
срещу Швеция в Лигата
на нациите.

Играчите на Оле Гунар
Солскяер доминираха, а
единственото попадение
отбеляза Бруно Фернан-
деш от дузпа, която беше

преизпълнена в 56-ата
минута, защото първона-
чалният опит бе спасен
от вратаря Сам Джонстън
след излизане пред
голлинията. Португалският
национал бе точен при
втория случай и превърна
в победен гол 28-ата
отсъдена дузпа за "черве-
ните дяволи" от началото
на миналия сезон.

Други резултати: Нюка-
съл - Челси 0:2 и Астън
Вила - Брайтън 1:2. ç

митров сме постигали кон-
сенсус. Много хора комен-
тират и искат да изкарат ня-
каква новина от тази тема.
Никога не съм се оплаквал
и няма да го направя, но се
работи много трудно в мо-
мент, в който не се знае с
кои играчи ще мога да раз-
полагам. Посягал съм и към
други момчета, които са би-
ли или контузени, или бол-
ни от COVID-19", призна на-
ционалният селекционер.

"Винаги съм оптимист и
трябва да се гледа положи-
телно. Трябва да бъдем на-
ясно с възможностите на
футболистите. Когато те да-
ват максималното от себе
си, трябва да ги поощрява-
ме. Трябва да се знае сре-
щу какви отбори и с каква
класа се играе. Няма как
сам да оценявам работата
си. Вложил съм много труд,
без да говоря много. Това е
един от моментите, които не
са добри за българския фут-
бол. Който, да е селекцио-
нер, трябва да се пази не-
говият авторитет. Малко съм
неудобен, защото съм неза-
висим и нямам влияние от
никого. Неудобен съм на те-
зи, които искат да критику-
ват с неградивна критика.

Кажете ми за кой играч и
то в абсолютно несигурен
период има мениджърски
интереси? Това е насадено
толкова много... Къде е то-
зи футболист, който може да
бъде конвертируем и може
да бъде продаден? Това вли-
яе и на играчите. Информа-
торите на министър Кралев
са го подвели доста. Има хо-
ра, които ще решат дали ще
продължа да бъда селекци-
онер на България. Аз съм
спокоен за себе си. Тези, ко-
ито са били близо до мен в
националния отбор, знаят
какво съм работил", продъл-
жи Дерменджиев.

"Много добре познавам
Димитър Пенев (Стратега
остро разкритикува  Красен
Кралев с думите "обидно е
министър да прави анализ
на работата на треньора" -
б. р.). Моите големи уваже-
ние за това, което той нап-
рави за българския футбол.
Мнението му за мен е важ-
но. Всеки може да харесва
някого и да не харесва ня-
кого. Няма как да подвеж-
дат министъра по такъв на-
чин. Виждате как се разви-
ва клубният футбол. Стара-
ем се да подберем оптимал-
ните играчи за българския

национален отбор. Като кла-
са сме доста по-ниско от те-
зи отбори, срещу които иг-
рахме в Лигата на нациите.
От моя гледна точка има
много работа за вършене.
За мен има български мом-
чета, които са талантливи и
продължат с развитието си,
ще бъдат качествени. Нека
се съберат всички национал-
ни селекционер, които са
били до момента. Много тре-
ньори се изхабиха, но няма
резултат. Ще бъде от голя-
мо значение всеки от тях да

си каже мнението. Адмира-
ции за работата на Илиан
Илиев и най-вече на него-
вите ръководители, че му да-
ват възможността да рабо-
ти. Наистина трябва баланс.
Трябва да играят тези, кои-
то са в най-добра форма.
Младите футболисти няма
как сами да влязат, защото
ще се получи обратен ефект.
Нека търсим хубавото, кол-
кото и малко да е. Нека зна-
ем точно каква е реалност-
та", каза още Георги Дермен-
джиев. ç
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Êàïèòàíúò íà ÖÑÊÀ Ïåòúð Çàíåâ
ãîòîâ çà äâóáîÿ ñ Éúíã Áîéñ
Португалец ще ръководи срещата от Лига Европа
на "червените" срещу швейцарския тим

Капитанът на ЦСКА
Петър Занев ще е на линия
за мача с Йънг Бойс от
Лига Европа в четвъртък.
Защитникът вече е възста-
новен от травмата в об-
ластта на адукторите и се
включи в тренировките на
отбора. Опитният бранител
получи контузията при
домакинството срещу
Царско село (1:0) на 1
ноември още през първото
полувреме. Заради нея
Занев пропусна мачовете с
Йънг Бойс, Монтана и
Ботев (Ихтиман), а това бе
и причината да отпадне от
националния отбор за
последните три срещи.

 В следващите дни
треньорът Бруно Акрапо-
вич и екипът му ще преце-
няват дали 35-годишния
защитник да бъде титуляр
срещу Йънг Бойс или да
остане резерва. Мачът от
група "А" на Лига Европа е
в четвъртък от 19,55 часа
на Националния стадион
"Васил Левски".

Швейцарският шампион
Йънг Бойс обърна Базел с
2:1 в голямото дерби на
местната Суперлига и се
утвърди еднолично на
върха с актив от 15 точки.

35-годишният Петър Занев е напълно възстановен от контузия, което ще даде повече
опции за избор на треньора Бруно Акрапович

Черно море победи
с 2:1 Ботев (Враца) в
мач от 13-ия кръг на
Първа лига. Файсел
Касми ((32) откри за
тима на Илиан Илиев,
Аласан Н`Диайе из-
равни секунди преди
края на първото полув-
реме с куриозен гол,
а в 79-ата Матиас Ку-
рьор донесе успеха на
варненци с дежурното
си попадение.

Треньорът Илиан

Националката на България по
баскетбол Христина Тютюнджиева
записа първо участие за сезона
след контузия за френския второ-
дивизионен Резе. Тютюнджиева, ко-
ято се възстанови след разкъсва-
не на мускулни влакна, заради ко-
ето пропусна старта на кампания-
та, игра 8 минути като резерва и
допринесе с 2 борби за домакинс-
кия успех с 66:57 над Монбресон в

Êóðüîð îòíîâî ãåðîé çà ×åðíî ìîðå

Отборът на Хебър
победи с 2:0 Миньор
(Перник) в мач от 14-
ия кръг на Втора ли-
га. Тимът от Пазар-
джик стигна до успе-
ха с ранни попадения.
Първо Красимир Или-
ев откри в шестата ми-
нута, а десетина по-
късно Живко Петков
подпечата успеха на
домакините. До края
на срещата гостите та-
ка и не успя да се вър-
нат в двубоя и игра-
чите на Николай Ми-
тов се поздравиха с

Õåáúð ïîáåäè Ìèíüîð è âå÷å
å â ïîäíîæèåòî íà âúðõà

Илиев не можеше да
разчита за мача на
двамата си вратари
Иван Дюлгеров и Геор-
ги Георгиев, които се
лекуват от COVID-19,
бранителите Влатко
Дробаров , Стефан
Станчев и Мирослав
Енчев. Титуляр под
рамката беше Иван
Дичевски. За гостите
пък липсваше Владис-
лав Узунов, който про-
дължава да е под ка-

рантина.
Александър Томаш

дебютира начело на
Етър с нулево равенс-
тво като гост на Сла-
вия в друг мач от кръ-
га. Така отборът от Ве-
лико Търново остана
на последно място в
класирането с четири
точки, докато Славия
е на предпоследната
13-а позиция с 8 точ-
ки, но и два мача по-
малко. ç

важен успех.
С победата си Хе-

бър вече е само на
три точки от лидера
Кариана (Ерден), а съ-
що така и с мач по-
малко. Към момента
отборът се намира на
четвърта позиция с 24
точки. Миньор от своя
страна продължава
със свободното си па-
дане и вече регистри-
ра пет поредни загу-
би. "Чуковете" са 14-и
с 11 точки.

Локомотив (София)
допусна сензационна

издънка срещу пос-
ледния в класирането
Янтра (Габрово) - 1:1,
с което "железничари-
те" пропуснаха да из-
лязат начело в класи-
рането. В друга сре-
ща Нефтохимик запи-
са първа победа през
сезона, надвивайки с
2:1 Септември (Симит-
ли) на стадион "Хрис-
то Ботев" в Благоевг-
рад.

Други резултати:
Струмска слава - Ли-
текс 3:3 и Созопол -
Локомотив (ГО) 3:3. ç

Õðèñòèíà Òþòþíäæèåâà
ñå çàâúðíà â èãðà

осмия кръг на шампионата. Това
беше първа победа за Резе, който
досега имаше три поредни загуби
в първенството.

За гостенките като титуляр за-
почна българката Радослава Бъч-
варова, която беше най-резултат-
на за тима си с 14 точки, а добави
още 4 борби и 2 асистенции. Мон-
бресон допусна четвърто пораже-
ние в шест срещи. ç

Така тимът от Берн загря
с победа преди визитата
си на ЦСКА. Артур (22 -
дузпа) откри резултата в
полза на гостите, но в
самия край на първото
полувреме Йънг Бойс
изравни, като попадение-
то отбеляза Нсаме. След
час игра обратът стана
факт, а в герой за тима от

Берн се превърна конгоа-
нецът Елиа Мешак. След
успеха си Йънг Бойс е
лидер с 15 точки, а Базел
е шести със 7.

Португалският съдия
Фабио Верисимо получи
наряд от УЕФА за двубоя
от груповата фаза на Лига
Европа между ЦСКА и
Йънг Бойс. Асистент на

Фабио Верисимо ще бъде
Риу Тейшейра, който е
част от неговата бригада.
Другият страничен рефер,
както и четвъртият съдия
ще бъдат обявени допълни-
телно. Причината е, че
Луис Кампос, който по
принцип е част от екипа
на Верисимо, е с положи-
телна проба за COVID-19. ç

Ивайло Иванов извоюва
сребърен медал
на европейското първенство по
джудо за мъже в кат. до 81 кг. На
континенталния форум в Прага
българинът не успя да се справи
единствено със съпротивата на
европейския шампион за младежи
под 23 години Тато Григалашвили
от Грузия.
Славиша Стоянович даде
почивен ден
на футболистите на Левски. Една
част от заразените с COVID-19 се
завърнаха вече на "Герена",
приключвайки с карантината.
Въпреки това "сините" имаха
достатъчен брой футболисти с
договори, които са с коронавирус,
за да се отложи дербито с ЦСКА.
Треньорът прецени, че не бива да
насилва играчите прекалено, след
като в продължение на 14 дни са
се подготвяли само в домашни
условия.
Шампионът Ювентус
постигна успех
у дома над Каляри с 2:0 в среща
от осмия кръг на италианската
Серия "А". В герой за "бианконери-
те" се превърна голямата им звезда
Кристиано Роналдо (38, 42), който
вкара два гола в рамките на четири
минути. Португалският национал се
превърна в първия играч на
"бианконерите" от сезон 1994/
1995, който се разписва в първите
си пет мача в калчото. Освен това
Роналдо вече има 60 гола и 12
асистенции в 69 срещи в калчото.
Борусия (Дортмунд)
спечели с 5:2
при визитата си на Херта в мач от
осмия кръг на германската
Бундеслига и вече е на втора
позиция, доближавайки лидера и
шампион Байерн само на точка.
Баварците изненадващо завършиха
1:1 с Вердер като домакин.

Íàêðàòêî
:
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12.45 Телепазарен прозорец
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14.45 Телепазарен прозорец
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16.30 Малки истории
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12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Черна птица" - сериал,

еп. 9
15.00 "Търговски център" - сериал, с. 15,

еп. 153, 154
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал, с.

5, еп. 14
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

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

с. 14, еп. 96
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,

еп. 109
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" -

риалити, с. 6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 8,

еп. 5
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 15
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 78
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06.00 Анимационен блок: "Джи Ай Джо:
Ренегати" - сериал, еп. 18 - 21

08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 18

09.00 "Чък" - сериал, еп. 10
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 3
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 8
12.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 10
13.00 "Дежавю" - трилър (САЩ, 2018 г.), в

ролите: Кели Съливан, Нана Визитър,
Брет Зимърман, Вайълет Хикс и др.

15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 19

16.00 "Чък" - сериал, еп. 11
17.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 11
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 9
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с. 4, еп. 3
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Тредстоун" -

сериал, еп.3
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Спри или мама

ще стреля" - комедия, екшън, семеен
(САЩ, 1992), в ролите: Силвестър
Сталоун, Естел Гети, Винг Реймс,
Никълъс Садлър, Джон Уесли, Мар-
тин Фереро, Ричард Шиф, Джоубет
Уилямс

23.45 "Тредстоун" - сериал, еп. 3
00.45 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 9
01.45 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 3
02.45 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 11
03.45 "Чък" - сериал, еп. 11
04.45 "Супер коли" - поредица за луксозни

автомобили, с. 6, еп. 8

bTV COMEDY

06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 2, еп. 13, 14
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

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

сериал
10.00 "Детегледачката е мъж" - романтичен,

комедия (тв филм, САЩ, 2016), в
ролите: Николет Шеридан, Дан Пейн,
Кийфър О`Райли, Дженея Шарпантие,
Джейн Истууд, Локлин Мънро и др.

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

сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
18.00 "Приятели" - сериал, с. 5, еп. 18, 19
19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,

еп. 128
20.00 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 88, 89
21.00 "Младият Шелдън" - сериал, еп. 15,

16
22.00 "Кухня" - сериал, с. 2, еп. 1, 2

23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 6, еп. 22, 23

00.00 "Направи ме татко" - комедия, ро-
мантичен (Австралия, 2012), в роли-
те: Клар Боуен, Райън Куонтън, Сара
Снук, Райън Кор, Божана Новакович,
Сюзан Прайър и др. [14+]

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

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 8, еп. 11, 12

08.30 "Най-добрият син" - трилър (тв филм,
Канада, 2017),  в ролите: Бри Уилям-
сън, Питър ДаКуна, Пол Попович,
Себасчън Пигот и др.

10.30 "Добрият доктор" - сериал, еп. 1, 2
12.45 "Обратно в играта" - комедия (САЩ,

2015),  в ролите: Робърт Де Ниро, Ан
Хатауей, Рене Русо, Нат Улф, Адам
ДеВайн, Рийд Скот, Андерс Холм,
Дрина Де Ниро, Зак Пърлман и др.

15.00 Премиера: "Холивудски убийства" -
трилър (САЩ, 2019), в ролите: Ана
Хъчисън, Марк Лоусън, Чарлз Хитин-
гър, Шара Конъли и др.

16.45 "Супертатко" - комедия (Бразилия,
2015),  в ролите: Николи Балс, Рафи-
ня Бастус, Лукас Бромбини, Дани
Калабреса

18.45 "Хрониките на Нарния: Плаването на
разсъмване" - фентъзи, семеен, прик-
люченски (САЩ, 2010), в ролите:
Бен Барнс, Скандар Кейнс, Джорджи
Хенли, Уил Полтър, Лора Брент, Тил-
да Суинтън

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Измамените" - трилър,

драма, военен (САЩ, 2017), в роли-
те: Ел Фанинг, Колин Фарел, Никол
Кидман, Кирстен Дънст, Ангари Райс,
Уейн Пер, Мат Стори и др.

23.00 "Край морето" - драма, романтичен
(САЩ, 2015), в ролите: Анджелина
Джоли, Брад Пит, Мелани Лоран,
Мелвил Пупо, Нилс Ареструп и др.
[14+]

01.30 "Езерото на акулите" - екшън, прик-
люченски, криминален (САЩ, 2015),
в ролите: Долф Лундгрен, Сара Лейн,
Лили О`Брайънт, Майкъл Милиган,
Ланс Никълс и др.

03.30 "Опрощение" - трилър (Великобри-
тания, 2017) режисьор Ролан Жо-
фе, в ролите: Форест Уитакър, Ерик
Бана, Джеф Гъм, Морней Фъсър и
др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Истината за случая "Хари Куебърт" -
сериал /п/

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

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

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

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Кошмари в кухнята" (нов сезон) -

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

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

сезон 23
00.30 "Истината за случая "Хари Куебърт" -

сериал
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 10
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 7 /п/

07.00 "Изпечено убийство: Смъртоносна
рецепта" - мистерии с уч. на Алисън
Суини, Камерън Матисън, Барбара
Нивън, Лиза Дюръпт и др. /п/

09.00 "Покана за приятелство" - романтич-
на комедия с уч. на Ерин Краков,
Раян Макпартлин, Патриша Ричард-
сън, Кейтлин Дабълдей и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 7

12.00 "Съкровено желание" - романтична
комедия с уч. на Джеси Шрам, Люк
Макфарлан, Маркъс Роснър, Ивон
Чапмън и др.

13.45 "Камшичен удар" - музикална драма
с уч. на Майлс Телър, Джей Кей
Симънс, Пол Рейзър и др.

16.00 "Да полудееш извън затвора" - коме-
дия с уч. на Тим Алън, Сигорни
Уивър, Рей Лиота, Джийн Трипъл-
хорн, Джей Кей Симънс, Джули Боу-
ен и др. /п/

18.00 "Водно конче" - трилър с уч. на Кевин
Костнър, Сузана Томпсън, Джо Мор-
тън, Кати Бейтс, Рон Рифкин, Робърт
Бейли, Линда Хънт и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5

21.00 "Кум под наем" (премиера) - комедия
с уч. на Кевин Харт, Джош Гад, Кайли
Куоко, Хорхе Гарсия, Кен Хауърд

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5 /п/

00.00 "13 часа: Тайните войници на Бенга-
зи" - трилър с уч. на Джон Красинс-
ки, Пабло Шрайбър, Джеймс Бадж
Дейл, Дейвид Денман и др.

Тв програма - понеделник, 23 ноември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.

Променливо
Днес преди обед от север облачността, предимно висока и средна, ще

започне да се увеличава. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югоза-
пад. Дневните температури слабо ще се повишат и максималните ще
бъдат между 9 и 14 градуса. Над Черноморието облачността ще се увели-
чава. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Максималните температури
на въздуха -  10-11 градуса. Над планините облачността ще се увеличи.
Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максимална температура на
височина 1200 м около 8, на 2000 м - около 2 градуса.

Във вторник ще има разкъсана висока и средна облачност, следобед
от север на юг ще намалява до слънчево време. Вятърът ще се ориентира
от северозапад, в източната половина от страната - от север-североиз-
ток, към края на деня ще отслабне. Дневните температури слабо ще се
понижат.

В сряда в планинските райони ще бъде слънчево и ще се затопля. В
равнинната част от страната сутрин на много места ще е мъгливо или с
ниска облачност, но през деня в повечето райони видимостта ще се
подобрява, облачността ще се разкъсва и намалява до слънчево. По-
трайни ще бъдат мъглите по поречието на Дунав и на места в западната и
централната част на Дунавската равнина. Дневните температури там ще
остават по-ниски - от 3 до 6 градуса, в останалата част от страната ще
достигат 10-12.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Измамените" - трилър,
драма, военен, в ролите: Ел Фанинг, Колин Фарел,

Никол Кидман, Кирстен Дънст, Ангари Райс,
Уейн Пер, Мат Стори и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 222

ВОДОРАВНО: "Испанска балада". "Татик". Санидин.
Баланит. Катани. Номера. Анат. Рар. "Нора". Икома.
Дуд. "Санин". Вир. Рабиц. Сироп. "Икона". Езикар.
Минели (Лайза). Аника. Локал. "Терек". Дяк. Винар.
Ламе. МОК. Тимол. Сир. Патина. Апел. "Тони". Ано-
фелес. Линекер (Гари). "Теке". Ланер (Йозеф). Ра-
тон. Рис. Несин (Азис). Нане. Ников (Петър). Нико-
лов (Чавдар). РАМ. Радон. Щора.
ВОДОРАВНО: Естакада. "И нямя тишина". Пал. Ру-
бин. Котон (Йожени). Сим. РАТАН. Дикел. Кинел.
Нинон. Цолов (Димитър). Никанор. Ескимос. "Ни-
кита". Енева (Лили). Тераса. Ани. Арес. Тас. Рани.
Аламан. РИНО. Бака. "Ирен". Ропот. НИН. Лана.
Инозит. Лефер. Литак. Пикел. "Лека нощ". Раданов
(Георги). Карас. "Летало". Динамика. Емине. Онор.
Санитар. Рокер. "Синева".
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"Äèâà Ñèìôîíèÿ" íà Äàí Áðàóí ñ ïðåìèåðà
â çàëà "Áúëãàðèÿ"

Веднага след световна-
та си премиера детската
симфония, написана от
автор №1 на бестселъри
на "Ню Йорк Таймс" Дан
Браун, пристига в Бълга-
рия". "Дива симфония" ще
бъде изпълнена на живо
от оркестри в десетки
страни по света. Една от
първите дати в световен
мащаб е любезно предос-
тавена на България и по-
специално на оркестъра
на Софийската филхармо-
ния. Дирижира маестро
Найден Тодоров. Със
специалното участие на
Снежина Петрова.

На 29 ноември от 11:30
ч. концертът ще е част от
детската програма на
националния оркестър
"Фортисимо".

"Израснах с класическа
музика, казва Дан Браун.
Родителите ми бяха  музи-
канти, които избраха да

На 22 ноември
е роден възрожденецът
Добри Войников
Добри Войников е роден на 22 но-
ември 1833 г. в Шумен. Първона-
чално учи в родния си град при Са-
ва Филаретов, Иван Богоров и Са-
ва Доброплодни. Учи цигулка при
унгарския емигрант Михай Шафран.
От 1851 г. участва като цигулар в
първия български оркестър. Виден
читалищен деец. Въвежда като учеб-
ни предмети българска история и
нотно пеене. Автор е на учебници
по българска история, българска
граматика и словесност, една хрис-
томатия, а през 1859 г. съставя уче-
нически хор, изпълняващ двуглас-
ни, тригласни и четиригласни свет-
ски и духовни песни.

Анджелина Джоли
ще режисира филм
за Дон Маккълин
Звездата ще режисира биографи-
чен филм за известния британски
военен фотограф Дон Маккълин.
Сред продуцентите e Том Харди, кой-
то работи над проекта от няколко
години. Все още не e избран актьор
за главната роля. В крайна сметка
изборът ще направи Джоли.
Филмът ще бъде по автобиографи-
ята на Дон Маккълин "Неразумно
поведение". 85-годишният Маккълин
e един от най-известните фотогра-
фи, отразявали военни действия и
конфликти.

Íàêðàòêî

:

На 24 ноември за осма
поредна година галерия
"Париж" ще открие тради-
ционната изложба на Дими-
тър Вецин под заглавието
"Зима на село".

Въпреки усложнената об-
становка от COVID-19 и лип-
сата на откривания, животът
продължава. Димитър Вецин
навърши през март 2020 г.
цели седемдесет години. Та-
зи изложба ще ознаменува
юбилея, а като подарък към
почитателите Вецин е нари-
сувал предимно зимни кар-
тини, които са любими на
всички.

Платната, които са спе-
циално създадени за екс-

Ãàëåðèÿ "Ïàðèæ" ïðåäñòàâÿ Äèìèòúð
Âåöèí -"Çèìà íà ñåëî", èçëîæáà æèâîïèñ

В началото на тази го-
дина Камерън Диас изне-
нада почитателите си, спо-
деляйки, че стана майка за
първи път  няколко години
преди своята 50-годишнина.
Сега, блондинката се поше-
гува, че има бебе през вто-
рата половина на живота
си, затова трябва да дожи-
вее поне до 107 години.
Звездата от "Ангелите на
Чарли" отпразнувала 48-ия
си рожден ден през август.

В предаването на Нао-
ми Кембъл "Без филтър" тя
разказа за късното майчин-
ство. Вечно усмихнатата ак-
триса има дъщеря Радикс.
Тя сподели, че едва ли не
се чувства длъжна да жи-
вее колкото се може по-
дълго, за да разполага с
достатъчно време с наслед-
ницата си и да бъде до нея

Êàìåðúí Äèàñ çà êúñíîòî
ìàé÷èíñòâîòî

през всички важни и зна-
чими моменти.

"Повечето хора постъп-
ват по различен начин от
мен, те сключват брак и
създават семейство на мла-
дини", казва холивудската
знаменитост, заключавайки,
че нейният случай е изклю-
чение от правилото. ç

позицията, са 14, като ще
бъдат показани още 3 твор-
би от по-стари изложби.
"Зима на село" отново ни
прехвърля в любимото мяс-
то на автора - празниците
от неговото родно място,
където къщите са пълни, хо-
рата се извиват, тъпаните
бият, пързалките се огласят
от детските викове, кучета-
та радостно лаят, а бабите
и майките готвят вкусните
празнични гозби. Има и две
по-различни картини - "Лу-
дият клоун" и "Сънят на му-
зиканта". Там творецът е в
центъра на картината, все-
ки потънал в своето състо-
яние на замечтаност.  ç

ÏîÄèâåëè îò ùàñòèå, ïîñðåùàìå ïðîèçâåäåíèåòî
íà ïèñàòåëÿ íà ðîäíà çåìÿ

нямаме телевизор. Затова
вместо това свирех на
пиано, пеех в хорове и
ходех на концерти. Музика-
та беше тайно светилище
за мен като дете и помогна
да се разпали творчество-
то и въображението ми."

Главният герой в детска-
та симфония, любезният и
любознателен Маестро

Маус, ще ни разходи из
цялата история, която
преплита мелодиите и
животинския свят, сякаш
за да ни подскаже, че
всичко около нас е музика.

"Моята надежда за
"Дива симфония" е да
предоставя забавна,
свежа възможност за
семейства, родители, деца

и хора от всички възрасти
да се свържат отново с
магическото преживяване
на класическата музика
както в концертната зала,
така и в дома, казва
Браун. Надявам се публи-
ката да се забавлява
толкова, докато слуша,
колкото и аз, когато
композирах." ç


